
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΓΖΜΟ ΚΑΟΤ     

  Αξηζ. Απόθ:  6/2013 
 

Α    Π    Ο        Π    Α        Μ    Α 

από ην 
 
πξαθηηθό ηεο 5

εο
/11-2-2013  

ζπλεδξηάζεωο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

Γήκνπ Κάζνπ 

 

Θέκα: « Έγθξηζε 2
εο

 αλακόξθωζεο δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. Έηνπο 2013 » 
   

ηελ Κάζν θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα  11
ε
  Φεβξνπαξίνπ 2013 εκέξα Δεπηέξα 

θαη ώξα 18:00   ζπλήιζε ζε  έθηαθηε  ζπλεδξίαζε ην Δεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά 

από ηειεθσληθή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ζε θαζέλα από 

ηνπο Δεκνηηθνύο πκβνύινπο θαζώο θαη ζην Δήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Δήκαξρνο Κάζνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία 

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

 Παξόληεο      Απόληεο 
1. Ισάλλεο   Αζπξάο Πξόεδξνο 1. Ισάλλεο Μνλδάλνο εθηόο Κάζνπ   

2. Μαξία Φξαγθνύιε Γξακκαηέαο 2. Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ  εθηόο Κάζνπ   

3. Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο Μέινο 2. Ηιίαο  Γαιαλάθεο εθηόο Κάζνπ    

4. Μελάο Ιεξνκόλαρνο Μέινο 

5. Κσλζηαληίλνο Μελάο  Μέινο 

6. Φσηεηλή Αξπαηδή   Μέινο 

7. Εκκαλνπήι νθίιιαο Μέινο 

8. Επαγγειία Δεκεηξίνπ Μέινο 

9. Εκκαλνπήι Μαλνύζνο Μέινο 

10. Ισάλλεο Νηθνιάνπ Μέινο 
 

Η Δεκνηηθή ππάιιεινο Φηιηππίδε Φσηεηλή, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

ηε ζπλέρεηα o θ. Πξόεδξνο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 4 ηνπ  Δ.Κ.Κ 

(Ν.3463/06) αξζ.114 , ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 5 ηνπ Ν. 

3852/2010 πξνρώξεζε ζε ςεθνθνξία γηα ην θαηεπείγνλ ή κε ηνπ ζέκαηνο ηεο έθηαθηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

To ώκα  απνθάζηζε νκόθσλα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη ηε ζπδήηεζή ηνπ. 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην κνλαδηθό ζέκα εκεξήζηα δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ 

Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Δήκνπ Κάζνπ  Αληηδήκαξρν θ. Γεώξγην 

Κνπξηαληάθε ν νπνίνο  εμέζεζε όηη: 

ύκθσλα κε ην ππ. άξηζ. Πξση. 330/01-02-2013  έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε 

Ννηίνπ Αηγαίνπ αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Δήκνπ Κάζνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2013 θξίλεηαη αλαγθαίν λα γίλνπλ νξηζκέλεο  αλακνξθώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

πνπ ςεθίζηεθε  από ην Δ. κε πξνγελέζηεξε απόθαζε  ηνπ ( 3/2013). 

Σνλ αλακνξθνύκελν πξνϋπνινγηζκό ηνπ Δήκνπ Κάζνπ, έηνπο 2013, ν νπνίνο ςεθίζηεθε 

κε ηελ αξηζ. 5/2013  Απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

Πξνηείλσ ζην ώκα, λα γίλνπλ δεθηέο νη παξαθάησ αλαιπηηθά αλαθεξόκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο ηόζν ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ όζν θαη ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ θαη ζην 

απνζεκαηηθό κε ζθνπό λα  ςεθηζηεί ε  2
ε
  αλακόξθσζε ηνπ  ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα 

θάησζη: 
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ΔΟΓΑ 
Κωδηθόο Σίηινο   Σειηθό πνζόλ κείωζεο    
21.2112 Σαθηηθά έζνδα από ηέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο  0,00 

21.2119.1 Από κηζζώκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ  0,00 
Κωδηθόο Σίηινο   Σειηθό πνζόλ Αύμεζεο    
32.3212 Σέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο 70.839,52 
 

ΔΞΟΓΑ 
Κωδηθόο Σίηινο   Σειηθό πνζόλ κείωζεο    
25.7326.4 Καηαζθεπή λέσλ Γεσηξήζεσλ 58.677,89 

 
Κωδηθόο Σίηινο    Πνζόλ       
8511 Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ 70.060,29 

  

  
Σν Δ.. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξόεδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Δήκνπ 

Κάζνπ  Αληηδεκάξρνπ θ. Γεώξγηνπ Κνπξηαληάθε,  θαη αθνύ έιαβε  ππόςε ηνπ: 

 Σν έγγξαθν κε αξηζ. πξση. 330/01-02-2013  ηεο Αποκεντρωμζνη Διοίκηςησ  Νοτίου 
Αιγαίου,  

 Σνλ αξρηθά ζπληαγκέλν πξνϋπνινγηζκό  Δήκνπ Κάζνπ, νηθ. έηνπο 2013, ν νπνίνο 

ςεθίζηεθε  πξνγελέζηεξε απόθαζε ηνπ Δ. 3/2013,  

 Σελ ππ΄αξηζ. 5/2013 απόθαζε Δ. ζρεηηθή  κε ηελ έγθξηζε  1
εο

  αλακόξθσζεο εζόδσλ 

ηνπ ηδίνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 

 

Μεηά  από δηαινγηθή ζπδήηεζε:  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ  

Σελ 2
ε
 αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Δήκνπ Κάζνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο σο εμήο: 

ΔΟΓΑ 
Κωδηθόο Σίηινο   Σειηθό πνζόλ κείωζεο    
21.2112 Σαθηηθά έζνδα από ηέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο  0,00 

21.2119.1 Από κηζζώκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ  0,00 
Κωδηθόο Σίηινο   Σειηθό πνζόλ Αύμεζεο    
32.3212 Σέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο 70.839,52 
 

ΔΞΟΓΑ 
Κωδηθόο Σίηινο   Σειηθό πνζόλ κείωζεο    
25.7326.4 Καηαζθεπή λέσλ Γεσηξήζεσλ 58.677,89 

 
Κωδηθόο Σίηινο    Πνζόλ       
8511 Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ 70.060,29 

 

Μεηνςήθεζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.θ   

α)Εκκαλνπήι Μαλνύζνο ν  νπνίνο δήισζε ηα εμήο: «Με γλώκνλα ηηο απαηηήζεηο θαη 

πξνζδνθίεο ηνπ Καζηώηηθνπ Λανύ, ν νπνίνο καο επέιεμε λα δηαρεηξηζηνύκε ηηο ηύρεο ηνπ θαη 
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ην κέιινλ ησλ παηδηώλ ηνπο, αιιά θαη ηνλ όξθν πνπ δώζακε λα εθηεινύκε ηα θαζήθνληά καο 

κε ακεξνιεςία θαη ππεπζπλόηεηα, θαηαςεθίδσ ηνλ πξνϋπνινγηζκό κε εμαίξεζε ηηο δαπάλεο 

γηα ηελ πγεία θαη ηελ παηδεία όηαλ θαη όπνπ απηέο επηβάιινληαη, θαζ’ όηη αληηαλαπηπμηαθόο, 

αλαιεζήο, αλαθξηβήο, ςεθνζεξηθόο, ξνπζθεηνινγηθόο, ηαθηηθή ε νπνία αθνινπζείηαη εδώ 

θαη πάξα πνιιά ρξόληα εμ νπ θαη ε αλαπηπμηαθή νπηζζνδξόκεζε ηεο Κάζνπ ζπγθξηηηθά κε 

άιια κηθξόηεξα λεζηά θαζ’ νλ ρξόλνλ κόλν γηα ην 2013 ζα εηζξεύζνπλ ζηα ηακεία ηνπ 

Δήκνπ 2.776,880,58 επξώ κε κεδέλ νπζηαζηηθά αλαπηπμηαθό θαη παξαγσγηθό έξγν. Είλαη 

άμην πεξηεξγείαο γηα πνην ιόγν ε ππεξεζία ειέγρνπ ησλ Δεκνηηθώλ απνθάζεσλ δελ αμηνινγεί 

θαη δελ ιακβάλεη ππ’ όςηλ ηηο αληηξξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη από ζπλαδέιθνπο ζηηο εθάζηνηε 

απνθάζεηο ηνπ Δ.. αιιά απιά αξθείηαη ζηελ εγθξηηηθή ζεώξεζε απηώλ. Απηόο είλαη ν ξόινο 

ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο, νπζηαζηηθά λα αγλνεί ηηο όπνηεο αληηξξήζεηο ησλ Δεκνηηθώλ 

πκβνύισλ; Επί ηε επθαηξία θαη κε γλώκνλα ηε  κέρξη ζήκεξα πνξεία ηνπ λεζηνύ, 

επηθπιάζζνκαη λα δεηήζσ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ θξάηνπο ελδειερή 

νηθνλνκηθό θαη δηαρεηξηζηηθό έιεγρν ηόζν ηνπ Δήκνπ Κάζνπ όζν θαη ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο 

ειέγρνπ θαη ζεώξεζεο ησλ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ζε βάζνο ρξόλνπ, πξνθεηκέλνπ επί 

ηέινπο λα βγεη ην λεζί από ην ηέικα ηεο ζηαζηκόηεηαο θαη νπηζζνδξόκεζεο. Οη δηαρεηξηζηαί 

ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ ζα έπξεπε λα γλσξίδνπλ όηη δελ δηαρεηξίδνληαη ηελ 

επηρείξεζή ηνπο, αιιά ΔΗΜΟΙΟ ΥΡΗΜΑ θαη βεβαίσο ν ΔΗΜΟ δελ είλαη ηζηθιίθη 

θαλελόο». 

β) Ιωάννη Νικολάου ο οποίοσ δήλωςε ότι δεν εγκρίνει τον δημοτικό προϋπολογιςμό οικ. 
Έτουσ 2013, εκτόσ από τισ δαπάνεσ για παιδεία και υγεία   
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 6/2013. 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

  

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΜΔΛΖ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ: Ηωάλλεο Αζπξάο ππ: Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο  Γεκήηξηνο Δκκ. Δξωηόθξηηνο 

 ππ: Μαξία Φξαγθνύιε 

 ππ: Μελάο Β. Ηεξνκόλαρνο 

 ππ: Κωλζηαληίλνο Μ. Μελάο Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 

                   ππ: Δκκαλνπήι νθίιιαο ππ: Φωηεηλή Ηωαλ. Φηιηππίδε 

 ππ: Φωηεηλή Αξπαηδή 

            ππ: Δπαγγειία  Γεκεηξίνπ 

 ππ: Δκκαλνπήι Μαλνύζνο 

 ππ: Ηωάλλεο Νηθνιάνπ 

  

  

 

        ωζηό  απόζπαζκα από          Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 

          ην βηβιίν πξαθηηθώλ                                    

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

 

 

 

   

     Γεκήηξηνο Δκκ. Δξωηόθξηηνο  Φωηεηλή Ηωαλ. Φηιηππίδε 
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