
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ      

                                                                                             Αριθ. Απόφ: 6/2015 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 1ο πρακτικό της 09-01-2015  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα: «Σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης για την αναβάθμιση – υποκατάσταση 
της φυσιογνωμίας της Μπούκας». 

 

 
   

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  09
η
  Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 17:00,   συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά 

από την υπ’ αριθμόν 10/05-01-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  

σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στη Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με 

τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται η  Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία 

δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10)  μέλη, ήτοι: 

 

 Παρόντες      Απόντες 
1. Συμσερίδης Νικόλαος   Πρόεδρος         1 Παμπαφίκος Γεώργιος, με άδεια 

2. Δημητρίου Ευαγγελία   Γραμματέας     2.Ιερομόναχος Αντώνιος, με αδεια  

3. Μαλανδρή Μαρία   Μέλος  3. Παρλής Εμμανουήλ, με άδεια 

4. Μαστροπαύλος Νικόλαος   Μέλος    

5. Ζάγορας Αντώνιος   Μέλος 

6. Παπαγεωργίου Βασίλειος   Μέλος                                          

7. Γενειάδου Λαμπρινή   Μέλος  

8. Περσελής Κωνσταντίνος   Μέλος   

9. Δασκαλάκη Ιουλία   Μέλος 

10. Κρητικός Νικήτας   Μέλος 

  
  

Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά. 

 

Ο Δ.Σ. κος Μαστροπαύλος Νικόλαος αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του  3
ου

 θέματος  της  ημερήσιας διάταξης. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5
ο
 θέμα ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι: «Σκοπός είναι η 

διαμόρφωση του λιμενίσκου της Μπούκας, με σεβασμό στο περιβάλλον και λαμβάνοντας 

υπόψη τις ανάγκες λειτουργικότητας αυτού, όπως είναι η εξυπηρέτηση αλιέων και το 

γεγονός ότι η Μπούκα αποτελεί διαχρονικά έναν βασικό πόλο έλξης επισκεπτών του νησιού 

μας.  

ΑΔΑ: Ω36ΞΩΕΙ-ΩΩΦ



 Η διαμόρφωση του λιμενίσκου της Μπούκαςαπασχόλησε πολλές φορές το Δημοτικό 

Συμβούλιο της Κάσου κατά το παρελθόν. Έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις, ιδιαίτερα κατά 

την πολύχρονη περίοδο κατασκευής του λιμανιού του νησιού μας.  

 Για την επίτευξη ενός επιθυμητού αποτελέσματος, δηλαδή την διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου του λιμενίσκου καθώς και την συνεχή φροντίδα για την καθαριότητα 

των υδάτων, απαιτείται η σύνταξη μιας ολοκληρωμένης μελέτης και μετά την έγκρισή της, 

η υλοποίηση αυτής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 Προτείνεται η ανάθεση σύνταξης μιας ολοκληρωμένης μελέτης για τη διαμόρφωση – 

οικολογική ανάπλαση του λιμενίσκου της Μπούκας, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 

αναφερόμενα», και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Η Δήμαρχος προτείνει επίσης στα πλαίσια της διαμόρφωσης – ανάπλασης, να 

αφαιρεθεί ό, τι προσβάλλει την αισθητική του χώρου.  

Ο κ. Περσελής Κωνσταντίνος είπε ότι υπάρχει πολεοδομικός σχεδιασμός για τέτοιες 

περιοχές. 

Ο κ. Κρητικός Νικήτας τόνισε ότι αρχικά πρέπει να οριοθετηθεί ο χώρος που θα 

διαμορφωθεί.  

Ο κ. Παπαγεωργίου Βασίλειος συμφώνησε να γίνει η μελέτη με τον όρο να μη γίνει 

άμεση παρέμβαση στη λέσχη του Παναθηναϊκού. 

Η κα Δασκαλάκη τόνισε ότι όλος ο χώρος είναι ιστορικός και συμφώνησε να γίνει η 

μελέτη αλλά με τον όρο να γνωρίζουμε την οριοθέτηση της Μπούκας και ότι γίνει να μην 

εμποδίζει τους περίοικους. 

  

    Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε 

τις προτάσεις των παραπάνω, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να γίνει η ανάθεση σύνταξης μιας ολοκληρωμένης μελέτης για τη διαμόρφωση – 

οικολογική ανάπλαση του λιμενίσκου της Μπούκας, λαμβάνοντας υπόψη την καλαισθησία 

του χώρου, τον πολεοδομικό σχεδιασμό που αφορά στη συγκεκριμένη περιοχή η οποία 

οριοθετείται από το παλιό λιμάνι «Μανώλης Φραγκιαδάκης» μέχρι και το Συμιακό Γιαλό 

και τις ανάγκες λειτουργικότητας του λιμενίσκου όπως είναι η εξυπηρέτηση των αλιέων. 

 

Η απόφαση πήρε α/α 6/2015 

        Ο Πρόεδρος        Τα Μέλη 

Υπ: Συμσερίδης Νικόλαος        

     Υπ: Μαλανδρή Μαρία 

     Υπ: Δημητρίου Ευαγγελία   

     Υπ: Ζάγορας Αντώνιος  

     Υπ: Μαστροπαύλος Νικόλαος 

  Υπ: Ζάγορας Αντώνιος  

     Υπ: Παπαγεωργίου Βασίλειος 

                                          Υπ: Γενειάδου Λαμπρινή 
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     Υπ: Περσελής Κωνσταντίνος 

     Υπ: Δασκαλάκη Ιουλία 

     Υπ: Κρητικός Νικήτας 

 
        

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

Ο Πρόεδρος ΔΣ Κάσου 

 

 

 

Συμσερίδης Νικόλαος 
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