
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

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

Από ην 6
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 30/2011. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                                   Φήθηζε Γεκνηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. Έηνπο  2011.  

                            

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 4 Μαξηίνπ 2011 εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 18:00  ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, 

κεηά από ηελ κε αξηζκ. πξση. 587/25-2-2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ δόζεθε  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  Αληηδήκαξρνο Κάζνπ, σο εθπξόζσπνο ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ 

βξέζεθαλ παξόληα 12 κέιε, ήηνη: 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

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

1.- Ισάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο            1.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ   

2.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, Αληη/δενο 

3.-  Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο      

4.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο       

5.- Μελάο      Ιεξνκόλαρνο,        ΄΄ 

6.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

7.-  Ισάλλεο    Μνλδάλνο,           ΄΄ 

8.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

9.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,           ΄΄           

10.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,       ΄΄ 

11.-Ισάλλεο   Νηθνιάνπ,             ΄΄ 

12.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,         ΄΄         

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 2
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη έρεη 

ζπληαρζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, ν πξνϋπνινγηζκόο ησλ εζόδσλ 

θαη εμόδσλ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ γηα ην νηθ. έηνο 2011, ηεο νπνίαο ηελ εηζεγεηηθή 

έθζεζε αλά θσδηθό αλέγλσζε ζην ώκα θαη θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

     Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ αλάιπζε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ θαη έρνληαο ππ όςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

Ν. 3463/2006 θαη 3852/2010, 

 

                                   Α  π  ν  θ  α  ζ  ί  δ  ε  η   : 

 

1,- Φεθίδεη ηνλ Γεκνηηθό πξνϋπνινγηζκό νηθ. Έηνπο 2011 ηνπ Γήκνπ Κάζνπ, ν νπνίνο 

πξνβιέπεη: 

 

Α.-  Δ Σ Ο Γ Α  

Σαθηηθά…………………………………………………………1.312.500,00 επξώ 

Έθηαθηα………………………………………………………...   429.100,00   ΄΄ 

Έζνδα παξειζνπζώλ ρξήζεσλ………………………………...     64.268,62   ΄΄ 



Υξεκαηηθό ππόινηπν 2010 κεηαθεξόκελν ζην 2011…………..   637.125,88   ΄΄ 

                                               ΣΥΝΟΛΟ ΔΣΟΓΩΝ…………   2.442.994,50  ΄΄ 

 

Β.  Δ Ξ Ο Γ Α  

Γηάθνξα έμνδα…………………………………………………2.407.811,73  επξώ 

Απνζεκαηηθό…………………………………………………..      35.182,77    ΄΄ 

                                             ΣΥΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ……………2.442.994,50   ΄΄ 

  

Η απόθαζε πάξζεθε κεηνςεθνύζεο ηεο Γεκνηηθήο πκβνύινπ Δπαγγειίαο Γεκεηξίνπ, 

ε νπνία εδήισζε όηη δελ εγθξίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ 

Δκκαλνπήι Μαλνύζνπ θαη Ισάλλε Νηθνιάνπ νη νπνίνη εδήισζαλ ηα εμήο: Με γλώκνλα 

ηηο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο ηνπ Καζηώηηθνπ Λανύ, ν νπνίνο καο επέιεμε λα 

δηαρεηξηζηνύκε ηηο ηύρεο ηνπ θαη ην κέιινλ ησλ παηδηώλ ηνπο, αιιά θαη ηνλ όξθν πνπ 

δώζακε λα εθηεινύκε ηα θαζήθνληά καο κε ακεξνιεςία θαη ππεπζπλόηεηα, 

θαηαςεθίδνπκε ηνλ πξνϋπνινγηζκό κε εμαίξεζε ηηο δαπάλεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

παηδεία, θαζ΄ όηη αληηαλαπηπμηαθόο, αλαιεζήο, αλαθξηβήο, ςεθνζεξηθόο, 

ξνπζθεηνινγηθόο, ηαθηηθή ε νπνία αθνινπζείηαη εδώ θαη πάξα πνιιά ρξόληα εθ νύ θαη 

ε αλαπηπμηαθή νπηζζνδξόκεζε ηεο Κάζνπ ζπγθξηηηθά κε άιια κηθξόηεξα λεζηά θαζ΄ 

νλ ρξόλν κόλν γηα ην 2011 ζα εηζξεύζνπλ ζηα ηακεία ηνπ Γήκνπ 2.442.994,50 επξώ κε 

κεδέλ νπζηαζηηθά αλαπηπμηαθό έξγν. Δπί ηε επθαηξία θαη κε γλώκνλα ηελ κέρξη 

ζήκεξα πνξεία ηνπ λεζηνύ, επηθπιιαζζόκεζα λα δεηήζνπκε από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά 

όξγαλα ηνπ Κξάηνπο ελδειερή νηθνλνκηθό θαη δηαρεηξηζηηθό έιεγρνλ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ 

ζε βάζνο ρξόλνπ, πξνθεηκέλνπ επηηέινπο ην λεζί λα βγεί  από ην ηέικα ηεο 

ζηαζηκόηεηνο θαη νπηζζνδξόκεζεο.  

  

       Η απόθαζε πήξε α/α/ 30/2011. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΗ                                 Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ 

ππ:Ι. ΑΠΡΑ                ππ: ΗΛ. ΓΑΛΑΝΑΚΗ              ππ:Γ.Δ.ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ 

                                        ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ                       

                                        ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΗ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Ι. ΜΟΝΓΑΝΟ                      ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑ                              

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΙΛΛΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                        ππ: Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

 

    

                         ΧΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΧΝ 

                          Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                      ΒΑΙΛΔΙΟ Γ.  ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 

 

             ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΧΣΟΚΡΙΣΟ 

 



 

 

 


