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Θέμα: «Λογοδοζία Γημάρτοσ Κάζοσ  έηοσς 2012 » 

   

ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα  27
ε
  Ινπλίνπ 2013 εκέξα Πέκπηε θαη 

ώξα 19:00κ.κ.   ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά 

από ηελ ππ’ αξηζκόλ 1862/12-06-2013 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ  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 9 κέιε, ήηνη: 
 

 

Παρόνηες      Απόνηες 
1. Ισάλλεο   Αζπξάο Πξόεδξνο          1. Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ  εθηόο Κάζνπ   

2. Μαξία Φξαγθνύιε Γξακκαηέαο      2. Ηιίαο  Γαιαλάθεο εθηόο Κάζνπ   

3. Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο Μέινο               3. Ισάλλεο Νηθνιάνπ, εθηόο Κάζνπ 

4. Ισάλλεο Μνλδάλνο Μέινο 4. Δκκαλνπήι Μαλνύζνο, αλ θαη λόκηκα 

5. Μελάο Ιεξνκόλαρνο Μέινο      πξνζθιήζεθε 

6. Κσλζηαληίλνο Μελάο Μέινο 

7. Δκκαλνπήι νθίιιαο Μέινο 

8. Φσηεηλή Αξπαηδή   Μέινο 

9. Δπαγγειία Γεκεηξίνπ Μέινο 

 
 

 

Η Γεκνηηθή ππάιιεινο Φηιηππίδε Φσηεηλή, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην κνλαδηθό ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ 

Γήκαξρν Κάζνπ ν νπνίνο εμέζεζε ηα πεπξαγκέλα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ην νηθ. Έηνο 

2012: 

Όπσο θάζε ρξόλν έηζη θαη εθέηνο, ε Γεκνηηθή Αξρή πξνβαίλεη ζηνλ απνινγηζκό ηνπ έξγνπ 

ηεο ζε όινπο ηνπο ηνκείο. Κιείλνπκε δπν ρξόληα ηεο ζεκεξηλήο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη 

εθαξκνγήο ηνπ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ. Μηα κεηαξξύζκηζε πνπ ραηξεηίζηεθε από όινπο κε ηελ 

πξνζδνθία λα δεκηνπξγεζνύλ ηζρπξνί δήκνη, επαλδξσκέλνη-ζηειερσκέλνη  επηθαινύκελνη 

Γήκνη «κηθξά δηνηθεηήξηα».  

Αληί απηνύ, ην όλεηξν έγηλε εθηάιηεο ηδηαίηεξα γηα ηνπο κηθξνύο λεζησηηθνύο δήκνπο. Σν 

κόλν πνπ εθαξκόζζεθε ε εθρώξεζε λέσλ αξκνδηνηήησλ ρσξίο πόξνπο θαη θπξίσο ρσξίο 

πξνζσπηθό. Ο Γήκνο Κάζνπ ιεηηνπξγεί νξηαθά θαη ράξε ησλ ππεξάλζξσπσλ πξνζπαζεηώλ 

ηνπ ελαπνκείλαληνο πξνζσπηθνύ θαη ηηο θηιόηηκεο πξνζπάζεηεο ησλ αηξεηώλ.  
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 Γηα άιιε κηα ρξνληά ζα ζέζσ ην εξώηεκα: κέρξη πόηε ζα δνθηκάδνληαη νη αληνρέο 

καο κηα θαη ζίγνπξα άιινη δήκνη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν Γήκνο Κάζνπ(όρη 

νηθνλνκηθό) ζα είραλ θιείζεη πξν πνιινύ.  

 Θα πξνζπαζήζσ λα θάλσ κηα αλαιπηηθόηεξε αλαθνξά ζε δηάθνξνπο ηνκείο δξάζεο 

ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012.  

 

 

ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΗ:   

Βξηζθόκαζηε ζηνλ ηξίην  ρξόλν ύθεζεο κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη ιακβάλνληαο  ππόςε θαη  

ηελ θαηάζηαζε δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ πνπ είλαη ζε όινπο γλσζηή 

κπνξνύκε λα πνύκε όηη είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνύκελνπ 

ρξόλνπ. Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηελ πνξεία ησλ ελ εμέιημε έξγσλ, ε θαζπζηέξεζε 

ζύληαμεο κειεηώλ θαη πιεξσκή έξγσλ πνπ είλαη εληαγκέλα ζηα πξνγξάκκαηα ( π.ρ Γήπεδν 

πνδνζθαίξνπ).  

ΟΓΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ 

Καηέρνπκε ηα ξεθόξ αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηνπ λεζηνύ καο ζε αζθαιηόζηξσζε νδηθνύ 

δηθηύνπ δει.  60 ρηιηόκεηξα πεξίπνπ. Πξόβιεκα δελ είλαη ε θαηαζθεπή αιιά ε ζπληήξεζή 

ηνπ. Δπίζεο ε ζπληήξεζε ζε εηήζηα βάζε ηνπ πθηζηάκελνπ αγξνηηθνύ δηθηύνπ είλαη κηα 

από ηηο πξνηεξαηόηεηέο καο.  

ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ 

ΓΔΩΡΓΙΑ-ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ 

ΦΑΓΔΙΟ 

Με ηελ έθπησζε ηνπ εξγνιάβνπ θαη κε ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ θαη επηινγήο λένπ, ην 

έξγν κπαίλεη ζηελ ηειηθή επζεία. Πεπνίζεζε όισλ καο είλαη όηη ζε ιίγνπο κήλεο θαη πάληα 

εληόο ηνπ ρξόλνπ πνπ δηαλύνπκε λα νινθιεξσζεί  ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο έξγν, ηδηαίηεξα 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θηελνηξόθσλ ηνπ λεζηνύ, θαη ηελ πξνώζεζε ηεο ληόπηαο 

παξαγσγήο.  

ΑΛΙΔΙΑ 

Πξόζεζή καο είλαη λα θηηάμνπκε θάηη αλάινγν πνπ θάλακε γηα ηνπο θηελνηξόθνπο 

ζπληάζζνληαο κειέηε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πινύηνπ. Με ηελ επίζθεςε ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα θιηκαθίνπ ζην λεζί καο κπαίλεη ζηελ ηειηθή επζεία ε θαηαζθεπή 

ηερληθνύ πθάινπ από ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ.  

ην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα αλαθεξζώ ζηελ άςνγε ζπλεξγαζία κε ην ζσκαηείν ησλ 

αιηέσλ ηνπ λεζηνύ καο πξνο όθεινο όισλ.  

ΝΔΟ Π.Π.Ι 

Με ηελ έληαμε ζην ΔΠΑ ην έξγν απηό θαη κε ηελ απξόζθνπηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ 

πηζηεύνπκε όηη κέζα θαη πξνο ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνύ ζα παξαδνζεί θαη ζα ηεζεί πξνο 

ιεηηνπξγία αλαβαζκίδνληαο ηηο ππεξεζίεο πγείαο ζην λεζί καο.  

ΝΔΟ ΚΣΙΡΙΟ ΔΠΙΒΑΣΩΝ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ 

Οινθιεξώζεθε έλα από ηα κεγαιύηεξα έξγα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ κεηά από πνιπεηείο 

πεξηπέηεηεο δίλνληαο ηθαλνπνίεζε πνιηηηζκέλεο ππνδνρήο επηβαηώλ ζην λεζί καο, 

δηαγξάθνληαο πξνεγνύκελεο ηξηηνθνζκηθέο εγθαηαζηάζεηο.  

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 Ζνταξθ ςτο ΕΠΑ το ζργο αποκατάςταςθσ ΧΑΔΑ  μεταφόρτωςθ    Ανακφκλωςθ-

Κομποςτοποίθςθ.  

 Χρθματοδότθςθ προμελζτθσ καταςκευισ ΧΤΣΑ από ίδιουσ πόρουσ.  
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 Προμικεια από ίδιουσ πόρουσ κάδων ανακφκλωςθσ ωσ πρϊτο δειλό βιμα 

εφαρμογισ τθσ ανακφκλωςθσ ςτο νθςί μασ. 

   Με τθν πρόςλθψθ των ςυμβαςιοφχων ςτθν κακαριότθτα ελλείψει μόνιμου 

προςωπικοφ προςπακοφμε για το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα  χωρίσ να είμαςτε 

ικανοποιθμζνοι μζχρι ςιμερα για το αποτζλεςμα. υμβολι- ςυνεργαςία κατά τουσ 

δθμότεσ για καλφτερο αποτζλεςμα.   

 Δενδροφυτεφςεισ ςυνζχιςθ τθσ προςπάκειασ που γίνεται με ζντονουσ ρυκμοφσ τα 

τελευταία 10 χρόνια 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΤ 

 υνζπειεσ Καλλικράτθ. 

 Απαγόρευςθ προςλιψεων 1/10-1/5 

 υνταξιοδότθςθ μονίμων υπαλλιλων με πολυετι πείρα, υπαλλιλων πολυεργαλεία 

για τθν υποτυπϊδθ λειτουργία του. 

 Ζλλειψθ ταμειακισ υπθρεςίασ, ζχει ωσ ςυνζπεια αδυναμία είςπραξθσ τελϊν ςτο 

Διμο.   

 Ζλλειψθ τεχνικισ υπθρεςίασ  ζχει ωσ ςυνζπεια αδυναμία ςφνταξθσ μελετϊν ακόμα 

και των πλζον μικρϊν που ζχει ωσ ςυνζπεια τθν κακυςτζρθςθ εκτζλεςθσ ζργων. 

υνζπεια τθσ υποςτελζχωςθσ, είναι και  το μεγάλο χρθματικό υπόλοιπο ςτο Σαμείο 

Παρακατακθκϊν. Επίςκεψθ και ςφςκεψθ με τουσ πολιτικοφσ παράγοντεσ 

(βουλευτζσ κλπ) κακϊσ επίςθσ με το ςθμερινό Τπουργό Εςωτερικϊν δυο φορζσ τθν 

χρονιά που μασ πζραςε δεν ζφερε το επικυμθτό αποτζλεςμα. Πρζπει να βρεκεί 

λφςθ γιατί οι αντοχζσ όλων είναι ςε οριακό ςθμείο με ότι αυτό ςυνεπάγεται για τθν 

ςυνζχιςθ λειτουργίασ του Διμου. Ηθτάμε τθν πρόςλθψθ του ελάχιςτου 

προςωπικοφ για τθν αξιοπρεπι λειτουργία των υπθρεςιϊν του Διμου.       

  Χαριςτικι βολι για τθ λειτουργία του Διμου μασ κακϊσ επίςθσ και τθσ  

ταλαιπωρίασ των δθμοτϊν  ςε μεγαλφτερο βακμό είναι και θ επικείμενθ 

κατάργθςθ υπθρεςιϊν που εδρεφουν ςτθ γειτονικι Κάρπακο με πρϊτθ τθν 

Οικονομικι Εφορία αναγκάηοντασ τουσ ςυμπατριϊτεσ μασ να πθγαίνουν ςτθ Ρόδο 

για να εξυπθρετθκοφν. 

τα κετικά θ υπογραφι με τον ΟΑΕΔ προγραμματικισ ςφμβαςθσ για τθν 

καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των δθμοτϊν μασ.  

Με τισ μελζτεσ που είναι ιδθ ζτοιμεσ προσ δθμοπραςίεσ ςχετικά με τθν 

αντιπλθμμυρικι προςταςία προσ 150.000 πιςτεφουμε ότι κα γίνει μια ςοβαρι 

παρζμβαςθ για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν από τισ τελευταίεσ ζντονεσ 

βροχοπτϊςεισ κακϊσ επίςθσ και παρεμβάςεισ που κα αποτρζψουν ηθμιζσ ςε 

παρουςία ακραίων φαινομζνων ςτο μζλλον. 

Με τθν δθμοπραςία του ζργου τθσ αποκατάςταςθσ του οδικοφ δικτφου ςτο 

άμεςα προςεχζσ διάςτθμα προχπολογιςμοφ 100.000€, πιςτεφουμε ότι κα μασ 
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δοκεί θ δυνατότθτα αποκατάςταςθσ του δικτφου από διάφορα 

φαινόμενα(κατάπτωςθ, φκρζσ οδοςτρϊματοσ κτλ). 

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΘΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟ 

Είναι ζνα μεγάλο ζργο το οποίο δεν ζχει γίνει αντιλθπτό λόγω ζλλειψθ 

μόνιμου εναερίτθ θλεκτρολόγου απαραίτθτθ για τθν ςυντιρθςι του.  

ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Αναγνωρίηοντασ τισ δυςμενζσ ςυγκυρίεσ που επικρατοφν ςτθν ακτοπλοΐα, 

πιςτεφουμε ότι θ ςυγκοινωνιακι κάλυψθ από κάλαςςα ιταν ικανοποιθτικι 

ζχοντασ χειμϊνα-καλοκαίρι 6 προςεγγίςεισ.  

Επιπρόςκετα, θ επζκταςθ τθσ γραμμισ Κάςοσ-Φοινίκι ςε Κάςο-Πθγάδια και 

τα τζςςερα εβδομαδιαία δρομολόγια με τθν δωρεά μεταφορά των μόνιμων 

κατοίκων κακϊσ επίςθσ και δθμοτϊν εξυπθρετϊντασ τουσ ςυμπατριϊτεσ μασ για 

τθν απρόςκοπτθ μετάβαςθ και εξυπθρζτθςι τουσ ςτισ υπθρεςίεσ που εδρεφουν 

ςτθν Κάρπακο, είναι ζνα από τα κετικά ςθμεία. 

Πρόκεςι μασ είναι να διατθρθκοφν τουλάχιςτον τα κεκτθμζνα, πράγμα 

πολφ δφςκολο.  

Επιπρόςκετα να γίνει πρόνοια για άμεςθ ανταπόκριςθ άφιξθ-αναχϊριςθ 

από Θράκλειο που κα ζχει ςαν ςυνζπεια τθ γριγορθ πρόςβαςθ ςτο νθςί μασ. 

Αγκάκι ςτισ ακτοπλοϊκζσ ςυγκοινωνίεσ είναι θ από όλουσ αναγνϊριςθ 

υψθλόσ ναφλοσ επιβατϊν και οχθμάτων με ότι αυτό ςυνεπάγεται. Πρόκεςι μασ 

όπωσ και όλων των νθςιωτϊν είναι θ εφαρμογι του μεταφορικοφ ιςοδφναμου μια 

και πρζπει να καταλάβουν τα ςυναρμόδια υπουργία ότι το πλοίο για τουσ νθςιϊτεσ 

είναι το λεωφορείο και το τρζνο τθσ θπειρωτικισ Ελλάδασ.  

Ωσ προσ τθν αεροπορικι ςφνδεςθ υπάρχει πάντοτε το πρόβλθμα των 

ανταποκρίςεων μια και αναγκαηόμαςτε τισ περιςςότερεσ φορζσ ςτθν 

διανυκτζρευςθ ςτθ Ρόδο για κάποιουσ που κζλουν να ταξιδζψουν από Ακινα για 

Κάςο.  

Αναςταλτικόσ παράγοντασ ςε μεγαλφτερο βακμό από ότι ςτθν ακτοπλοϊκι 

ςυγκοινωνία είναι ο απαγορευτικόσ ναφλοσ μια και τα ειςιτιρια από Ακινα για 

Κάςο είναι πολλζσ φορζσ ακριβότερα από αυτό που ςυνδζουν τθν Ακινα με 

διάφορουσ Ευρωπαϊκοφσ προοριςμοφσ. Αξιοςθμείωτο είναι ότι θ ςυντομότερθ 

επιβατικι γραμμι Κάςοσ-Κάρπακοσ καταγεγραμμζνθ ςτο ΓΚΙΝΕ πρζπει να 

καταγραφεί ωσ θ ακριβότερθ. Πάγιο είναι το αίτθμά μασ για απευκείασ ςφνδεςθ με 

Ακινα ιδιαίτερα τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ.    

ΤΓΕΙΑ 

Θ ολοκλιρωςθ του νζου ΠΠΙ αναβακμίηει τισ υπθρεςίεσ υγείασ ςτο νθςί μασ.  

Θ προςπάκειά μασ ςτρζφεται τϊρα ςτθ επάνδρωςι του με το απαραίτθτο 

ιατρικό και παραϊατρικό προςωπικό. Πράγμα πάρα πολφ δφςκολο κατά γενικι 

ομολογία. Δεν ζχει όμωσ νόθμα να φτιάχνουμε ςφγχρονεσ υπθρεςιακζσ 

εγκαταςτάςεισ και να παραμείνουν κλειςτζσ λόγω ζλλειψθ προςωπικοφ. Εδϊ 
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κεωρϊ υποχρζωςι μου και πρζπει να αναφερκϊ ςτθν τφχθ που ζχουμε να 

υπθρετεί καλφπτοντασ τθν κζςθ του ιατροφ ειδικότθτασ ο γιατρόσ υμςερίδθσ 

Νικόλαοσ.  Πιςτεφουμε ότι με τθν άριςτθ ςυνεργαςία που ζχουμε μζςω και τθσ 

Επιτροπισ Τγείασ κα δϊςουμε το καλφτερο δυνατό από κοινοφ και ςτο μζτρο των 

δυνατοτιτων μασ για τθν αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν υγείασ προσ τουσ 

ςυμπολίτεσ μασ. Πιςτεφω ότι ςυμβάλλουν κετικά και οι επιςκζψεισ γιατρϊν 

διάφορων  ειδικοτιτων περιορίηοντασ τισ μετακινιςεισ των καςιωτϊν ςτα μεγάλα 

νοςοκομεία Κριτθσ, Ρόδου και Ακινασ.  

Οι διακομιδζσ δυςτυχϊσ αυξικθκαν αλλά τα προβλιματα με τισ 

αεροδιακομιδζσ παραμζνουν. Σο πρόβλθμα που παρουςιάςτθκε με τθν κατάργθςθ 

τθσ Σράπεηασ αίματοσ που διατθροφςαμε ςτο νοςοκομείο τθσ Νίκαιασ μια και το 

χρόνο που πζραςε φάνθκε θ αναγκαιότθτα φπαρξθσ τθσ, μασ αναγκάηει να 

αναλάβουμε εκ νζου πρωτοβουλίεσ για τθν ίδρυςθ Σράπεηασ ςε ςυνεργαςία με το 

νοςοκομείο τθσ Ρόδου ι τθσ Κριτθσ. 

Εδϊ όπωσ κάκε χρόνο κεωροφμε υποχρζωςι μασ να αναφερκοφμε ςτθν 

ςυμβολι των ςυμπατριωτϊν μασ ιατρϊν που κατά διαςτιματα ιδιαίτερα το 

καλοκαίρι εξετάηουν δωρεάν τουσ κατοίκουσ του νθςιοφ μασ κακϊσ επίςθσ και τθν 

ςυνειςφορά του ιδρφματοσ Ρεκφμνθ προσ του απανταχοφ Καςιϊτεσ.  

ΠΑΙΔΕΙΑ  

Πολλά τα προβλιματα ςτθν Πρωτοβάκμια αλλά και ςτθ Δευτεροβάκμια 

Εκπαίδευςθ και ωσ επί το πλείςτον αναφζρονται ςτθν ζλλειψθ κτιριακϊν 

υποδομϊν. Θ εξ’ ανάγκθ ζλλειψθ κτιριακισ υποδομισ του εξακζςιου δθμοτικοφ 

ςχολείου με τθν λειτουργία τριϊν τάξεων ςτθν Αγ. Μαρίνα και τριϊν ςτο Φρυ, 

πρζπει να βρει τθ λφςθ του με τθν καταςκευι νζου εξακζςιου δθμοτικοφ ςχολείου 

δίνοντασ λφςθ και για τθ λειτουργία του Νθπιαγωγείου Φρυ-Αρβανιτοχωρίου.  

το Γυμνάςιο και Λυκειακζσ τάξεισ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δεφτερθσ 

φάςθσ επιςκευϊν του κτιρίου αναδεικνφει τθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ τθσ τρίτθσ 

φάςθσ για τθ ολοκλθρωμζνθ ςυντιρθςι του. 

 Κλείνοντασ κα ικελα να αναφερκϊ ςτθν άριςτθ ςυνεργαςία που ζχουμε με 

τουσ παροικιακοφσ υλλόγουσ τθσ Αερικισ, Ακθνϊν και Ρόδου. Πρζπει επιτζλουσ θ 

όποια προςπάκεια που γίνεται διαχρονικά απϋτθ δθμοτικι αρχι μαηί με κάκε 

Καςιϊτθ, να μθν χαρακτθριηόμαςτε ωσ νθςί τθσ άγονθσ γραμμισ, να ςτεφκεί με 

επιτυχία ανεξάρτθτα από ποςοςτό ςυμμετοχισ μια και ςθμαςία ςε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ είναι θ ευόδωςθ  τθσ προςπάκειασ αυτισ.  

Για άλλθ μια χρονιά πρζπει να τονιςτεί ότι θ Κάςοσ πρζπει να ςυνεχίςει να 

πθγαίνει κόντρα ςτισ αρνθτικζσ ςυγκυρίεσ των εποχϊν που ηοφμε. Δεν ζχουμε το 

δικαίωμα να χάςουμε οφτε μια μζρα. Δεν ζχουμε το δικαίωμα να αποτφχουμε.  
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ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ 

πεπξαγκέλσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο 2012. 

    Σν Γ.. αθνύ άθνπζε ηελ έθζεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

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

 

Δγθξίλεη ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο νηθ. Έηνπο 2012, όπσο απηή 

παξνπζηάζζεθε από ηνλ Γήκαξρν Κάζνπ. 

 

 

Η απόθαζε πήξε α/α 65/2013 
 

 

        Ο Πρόεδρος   Ο Γήμαρτος                       Ο Ανηιδήμαρτος 
Τπ: Ισάλλεο Μηρ. Αζπξάο   Τπ: Γεκήηξηνο Δκκ. Δξσηόθξηηνο    Τπ: Γεώξγηνο Δκκ. Κνπξηαληάθεο 

   

     Σα Μέλη 

Μαξία Φξαγθνύιε 

Ισάλλεο Μνλδάλνο  

Μελάο Ιεξνκόλαρνο  

Κσλζηαληίλνο Μελάο  

Δκκαλνπήι νθίιιαο 

Φσηεηλή Αξπαηδή  

Δπαγγειία Γεκεηξίνπ       

   

   Ακριβές Απόζπαζμα      

από ηο Βιβλίο Πρακηικών   
 

   Ο Γήμαρτος Κάζοσ                       Η Διδική Γραμμαηέας 

 

 
 

Γεκήηξηνο Δκκ. Δξσηόθξηηνο                                                Φσηεηλή Ι. Φηιηππίδε 
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