
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

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

Από ην 12
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 84/2011. 

                                                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                                  Δμέηαζε θπθινθνξηαθνύ πξνβιήκαηνο. 

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 28 Ινπλίνπ 2011 εκέξα Σξίηε 

θαη ώξα 18:30  ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά από ηελ 

κε αξηζκ. πξση. 1994/22-6-2011 πξόζθιεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ 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  Γήκαξρνο Κάζνπ  θαη όηη ππάξρεη λόκηκε 

απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 9 κέιε, ήηνη: 

 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

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

 1.- Ισάλλεο Αζπξάο, Πξόεδξνο  

 2.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, Αληηπξόεδξνο            1.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ     

 3.- Μαξία Φξαγθνύιε, Γξακκαηέαο             2.- Ισάλλεο Μνλδάλνο, εθηόο Κάζνπ 

 4.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο           3.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ, εθηόο Κάζνπ 

 5.- Μελάο      Ιεξνκόλαρνο,        ΄΄                4.- Ισάλλεο Νηθνιάνπ 

 6.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

 7.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

 8.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,           ΄΄           

 9.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,         ΄΄ 

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

       Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 13
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ηνλ ιόγν 

ζηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ. Δκκαλνπήι Μαλνύζν, ν νπνίνο εμέζεζε ηα εμήο: 

΄΄Πνηνο από εκάο δελ γλσξίδεη ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο, ην εξώηεκα είλαη ηη 

έρνπκε θάλεη πξνθεηκέλνπ λα δώζνπκε νξηζηηθή ιύζε γη απηό. Δάλ κε ξσηήζεηε ζα ζαο 

απαληήζσ απνιύησο ηίπνηε, δηόηη αλ θαη θαηά θαηξνύο έρνπλ παξζεί δηάθνξεο ζρεηηθέο 

απνθάζεηο από ηνπο πξνθαηόρνπο καο απιά έρνπλ κπεη ζην αξρείν θαη δελ 

εθαξκόδνληαη. 

Η αδξάλεηα απηή αγαπεηνί ζπλάδειθνη έρεη ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ηόζν γηα ηελ νηθνλνκία 

ηνπ λεζηνύ όζν θαη γηα ηελ ςπρνινγηθή ηζνξξνπία ηόζν ησλ ζπλαλζξώπσλ καο όζν θαη 

ησλ επηζθεπηώλ ηνπ λεζηνύ νη νπνίνη μνδεύνπλ έλα ζσξό ρξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

απνιαύζνπλ γηα όζν ηνπο επηηξέπεη ε ηζέπε ηνπο ηελ εζπρία πνπ είλαη θαη ην κνλαδηθό 

πξντόλ πνπ ζήκεξα πξνζθέξεη ην λεζί καο πνπ δπζηπρώο δηαηαξάζζεηαη ράξηλ 

νξηζκέλσλ αλεύζπλσλ θακηθάδη ζπκπαηξησηώλ καο θαη κε, πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ 

επίδεημε ηεο βιαθείαο ηνπο βγάδνπλ ηνπο ζηγαζηήξεο από ηηο εμαηκίζεηο ησλ κεραλώλ, 

απηνθηλήησλ θαη ινηπώλ ηεηξάηξνρώλ ηνπο, παξθάξνπλ όπνπ βξεζνύλ, ηξέρνπλ κε 

ηιηγγηώδεηο ηαρύηεηεο, νπνηαζδήπνηε ώξαο ηνπ 24ώξνπ, παξαβηάδνπλ αθόκε θαη ηνπο 

πεδόδξνκνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν Γήκνο δαπάλεζε ζεκαληηθά πνζά θαη όια απηά γηαηί, 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο έμεηο θαη ηα θαπξίηζηα ηνπ εηο βάξνο ηνπ ζπλόινπ.    

   Αγαπεηνί κνπ ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο ε όιε εηθόλα πξέπεη λα ηεξκαηηζηεί 

άκεζα κε παξαδεηγκαηηθή απζηεξόηεηα αθνύ βεβαίσο πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζνύλ 



αξκνδίσο από ηα Αζηπλνκηθά όξγαλα θαη εάλ δελ ζπκκνξθσζνύλ ζα πξέπεη λα 

ππνζηνύλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νόκνπ. Πξνηείλσ ηα παξαθάησ: 

1.- Να πεδνδξνκεζνύλ νη δξόκνη ηνπ νηθηζκνύ Φξπ: 

α.- Από θαηάζηεκα Μηραήι Γ. Βξεηνύ έσο θαηάζηεκα Αληειίλαο Λαγνπδάθε. 

β.- Από Καηάζηεκα Μηραήι Ν. Γξεγνξηάδε έσο Πιαηεία Ηξώσλ. 

γ.- Από θαηάζηεκα Ηιία – Ισάλλε Ξπδηάξε έσο πιαηεία Σξάπεδαο Γσδεθαλήζνπ. 

δ.- Από θαηάζηεκα Βαξβάξαο Κπξηάθνπ έσο θαηάζηεκα Μηραήι Ν. Γξεγνξηάδε.  

ε.- Από θαηάζηεκα Υξήζηνπ Μαζηξνπαύινπ έσο νηθία Αλησλίνπ Υαηδεπέηξνπ. 

2.- Να θιείλεη ν δξόκνο από θαηάζηεκα Μηραήι Ν. Γξεγνξηάδε έσο θαηάζηεκα νθίαο 

Μαθξνγηαλλάθε από ώξα 19:00 έσο 02:00 π.κ. 

3.- Να απαγνξεπζεί ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε όισλ ησλ νρεκάησλ από ην θαηάζηεκα  

4 ΔΠΟΥΔ έσο ηηο θακάξεο ζηελ πιαηεία Ηξώσλ. 

5.- ηηο αλσηέξσ νξηδόκελεο πεξηνρέο ε εμππεξέηεζε ησλ επαγγεικαηηώλ ζα γίλεηαη 

θαηά ηηο ώξεο από 09:00 π.κ. έσο 11:00 π.κ. θαη από 17:00 έσο 18:00. 

6.- Να ηνπνζεηεζνύλ ζακαξάθηα νδώλ ζηνπο δξόκνπο από ΦΡΤ πξνο ΔΜΠΟΡΔΙΟ θαη 

έμσ από ηα θηίξηα ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ Φξπ θαη ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ. 

7.- Να πεδνδξνκεζεί ν δξόκνο από ΦΡΤ γηα ΔΜΠΟΡΔΙΟ θαη θάιεζε ην Γ.. λα 

απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

    Σν Γ.. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ  θ. Δκκαλνπήι Μαλνύζνπ κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

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

 

1.- Να πεδνδξνκεζνύλ νη δξόκνη ηνπ νηθηζκνύ Φξπ: 

α.- Από θαηάζηεκα Μηραήι Γ. Βξεηνύ έσο θαηάζηεκα Αληειίλαο Λαγνπδάθε. 

β.- Από Καηάζηεκα Μηραήι Ν. Γξεγνξηάδε έσο Πιαηεία Ηξώσλ. 

γ.- Από θαηάζηεκα Ηιία – Ισάλλε Ξπδηάξε έσο πιαηεία Σξάπεδαο Γσδεθαλήζνπ. 

δ.- Από θαηάζηεκα Βαξβάξαο Κπξηάθνπ έσο θαηάζηεκα Μηραήι Ν. Γξεγνξηάδε.  

ε.- Από θαηάζηεκα Υξήζηνπ Μαζηξνπαύινπ έσο νηθία Αλησλίνπ Υαηδεπέηξνπ. 

2.- Να θιείλεη ν δξόκνο από θαηάζηεκα Μηραήι Ν. Γξεγνξηάδε έσο θαηάζηεκα νθίαο 

Μαθξνγηαλλάθε από ώξα 19:00 έσο 02:00 π.κ. 

3.- Να απαγνξεπζεί ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε όισλ ησλ νρεκάησλ από ην θαηάζηεκα  

4 ΔΠΟΥΔ έσο ηηο θακάξεο ζηελ πιαηεία Ηξώσλ. 

5.- ηηο αλσηέξσ νξηδόκελεο πεξηνρέο ε εμππεξέηεζε ησλ επαγγεικαηηώλ ζα γίλεηαη 

θαηά ηηο ώξεο από 09:00 π.κ. έσο 11:00 π.κ. θαη από 17:00 έσο 18:00. 

6.- Να ηνπνζεηεζνύλ ζακαξάθηα νδώλ ζηνπο δξόκνπο από ΦΡΤ πξνο ΔΜΠΟΡΔΙΟ θαη 

έμσ από ηα θηίξηα ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ Φξπ θαη ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ. 

 

      Η απόθαζε πήξε α/α/ 84/2011. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΗ                                 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

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

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ               

                                        ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΗ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ                     ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑ                              

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΙΛΛΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                         



                                         

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                    Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

                          Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

                                                                                         ΒΑΙΛΔΙΟ Γ.  ΒΙΝΣΙΑΗ         

              ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 


