
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

                                      ------------------------------------- 

Από ην 5
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 26/2011. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                                                              ------------------ 

                                Έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ κε θαηάξγεζε ηνπ   πθηζηάκελνπ          

                                θαζεζηώηνο κεησκέλσλ ζπληειεζηώλ Φ.Π.Α, ησλ λεζηώλ ηνπ  

                               Αηγαίνπ.  

                                           

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 26 Φεβξνπαξίνπ 2011 εκέξα 

άββαην θαη ώξα 13:00  ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην 

Κάζνπ, κεηά από ηειεθσληθή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

πνπ έγηλε  ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαζώο θαη ζην Γήκαξρν 

Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε 

απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 10 κέιε, ήηνη: 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

            ------------                                                                 ----------- 

1.- Ησάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο            1.- Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, εθηόο Κάζνπ   

2.-  Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο     2.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ, εθηόο Κάζνπ  

3.-  Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ,  Μέινο      3.- Ζιίαο Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ 

4.- Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄ 

5.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

6.-  Ησάλλεο    Μνλδάλνο,           ΄΄ 

7.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

8.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,           ΄΄ 

9.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,       ΄΄ 

10.-Ησάλλεο   Νηθνιάνπ,             ΄΄ 

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

      Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα 

απνθαζίζεη γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 

      Σν ώκα έθξηλε θαηεπείγνπζα ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο. 

       ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 3
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

εμέζεζε όηη επαλέξρεηαη γηα άιιε κηα θνξά ην ζέκα ηεο θαηάξγεζεο ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηώλ Φ.Π.Α. πνπ ηζρύνπλ ζηελ πεξηνρή καο. Με απηό ηνλ 

ηξόπν επηρεηξείηαη ε θαηάξγεζε ελόο θεθηεκέλνπ πνπ απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν 

ηόζν γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνύ ηζηνύ θαη ηεο 

δηαβίσζεο ζηα λεζηά καο όζν θαη ηε δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ 

ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο ζηηο δύζθνιεο νηθνλνκηθά ζηηγκέο πνπ 

δηαλύνπκε. Δμνκνίσζε ησλ ζπληειεζηώλ Φ.Π.Α. ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο κε ηελ 

επεηξσηηθή, ζα απνηειέζεη παξάγνληα θαηαζηξνθηθώλ ζπλεπεηώλ ζε βάξνο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαη ζεκαληηθό αξλεηηθό αληίθηππν ζηελ Δζληθή νηθνλνκία θαη θάιεζε ην 

Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

     Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

 

                               Α  π  ν  θ  α  ζ  ί  δ  ε  η       Ο  κ  ό  θ  σ  λ  α  : 

 



Δθθξάδεη ηελ θάζεηε αληίζεζή ηνπ κε ηελ θαηάξγεζε ησλ επεξγεηηθώλ δηαηάμεσλ 

κεησκέλσλ ζπληειεζηώλ Φ.Π.Α. πνπ ηζρύνπλ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, δηόηη κηα ηέηνηα 

ελέξγεηα ζα απνηειέζεη θαηαζηξνθηθό παξάγνληα ζηελ δηαβίσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πεξηνρήο καο (ήδε αθξηβόηεξεο ηηκέο πξντόλησλ από ηελ ππόινηπε Διιάδα, ιόγσ 

θόζηνπο κεηαθνξηθώλ) θαη ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ηεο 

λεζησηηθήο Διιάδαο, πνπ δνθηκάδεηαη ζθιεξά ήδε ιόγσ ησλ δύζθνισλ νηθνλνκηθά 

πεξηζηάζεσλ πνπ δηαλύνπκε. 

 

      Ζ απόθαζε πήξε α/α/ 26/2011. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΖ                              Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

ππ:Η. ΑΠΡΑ                ππ: Μ.  ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ              ππ:Γ.ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

                                        ππ: ΑΝ. ΥΑΣΕΖΠΔΣΡΟΤ                                

                                        ππ: Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΖ                  Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Η. ΜΟΝΓΑΝΟ                      ππ : Β.ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΖΝΑ                              

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΗΛΛΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                        ππ: Η. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

                                        

 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                      ΒΑΗΛΔΗΟ Γ.  ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

 

 

             ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

 

 

 

 


