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ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ     

  Αριθ. Απόφ:  9/2014 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 4
ο 
πρακτικό της 21-02-2014  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα: « Εξέταση αίτησης κ. Γεωργίου Μανούσου ». 
   

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 21 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 18:00   συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από 

την υπ΄αριθμ. 531/18-02-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  σε 

καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

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

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

 Παρόντες      Απόντες 
1. Ιωάννης   Ασπράς Πρόεδρος 1. Ιωάννης Μονδάνος εκτός Κάσου   

2. Μαρία Φραγκούλη Γραμματέας 2. Αντώνιος Χατζηπέτρου  εκτός Κάσου   

3. Γεώργιος Κουριαντάκης   Μέλος   3. Αντώνιος Ζάγορας εκτός Κάσου 

4. Μηνάς Ιερομόναχος Μέλος   

5. Κωνσταντίνος Μηνάς       Μέλος             

6. Εμμανουήλ Σοφίλλας Μέλος 

7. Φωτεινή Αρπατζή Μέλος  

8. Ευαγγελία Δημητρίου Μέλος  

9. Εμμανουήλ Μανούσος Μέλος  

10. Ιωάννης Νικολάου Μέλος 

 

Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά. 

Ο κος Νικολάου αποχώρησε από την αίθουσα του Συμβουλίου κατά την διάρκεια της 

εισήγησης του Δημάρχου.  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε στο Σώμα να συζητηθεί ως κατεπείγον το 

παρόν θέμα. Το Δ.Σ. αποφασίζει  ομόφωνα να συζητηθεί. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα της προ ημερησίας διάταξης, εξέθεσε ότι ο κος 

Μανούσος Γεώργιος με αρχική αίτηση  του προς το Δήμο Κάσου με συνημμένη  την υπ 

αριθμόν 3366/13-09-2010 αποδοχή εξ αδιαθέτου κληρονομιάς της συμβολαιογράφου 

Αθηνών κ. Ευαγγελίας Λιάκου που κατατέθηκε στο Υποθηκοφυλακείο Καρπάθου   

κατήγγειλε ότι ο κ. Νικηταρίδης Δημήτριος  διεκδικεί, αφού αποδέχεται ως κληρονομητέο 

ακίνητο κοινόχρηστο χώρο στην περιοχή Βλυχά και αιτήθηκε την εξέταση των 

καταγγελλόμενων . 

Με το υπ αριθμόν 3890/09-12-2011 διαβιβάστηκε η  υπ αριθμόν 174/2011 σχετική 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου προς την Κτηματική Υπηρεσία Ρόδου 

για έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώς και στη συνέχεια αφού έως και τις 31/12/2013 δεν 
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είχαμε λάβει καμία ενημέρωση, με την  υπ αριθμόν 4117/31-12-2013 δεύτερη επιστολή μας  

αναζητήσαμε  και πάλι την τύχη της πρώτης επιστολής . 

Ο κ. Μανούσος Γεώργιος υπέβαλε δεύτερη αίτηση προς το Δήμο Κάσου η ο οποία έλαβε 

αριθμό  πρωτοκόλλου 3263/03-10-2013 και αιτήθηκε : «-Να τεθεί θέμα προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο η διεκδίκηση της περιοχής Βλυχά από τον Νικηταρίδη Δημήτριο».  

Να αναφερθεί ότι στη συγκεκριμένη αίτηση δεν είχαν επισυναφθεί τα νέα στοιχεία όπως 

ανέφερε προφορικά ο κος Γεώργιος Μανούσος ότι έχει και η αίτηση δεν έλαβε σειρά σε 

θέμα ημερήσιας διάταξης  Δημοτικού Συμβουλίου, της τρέχουσας χρονικής  περιόδου . 

Από τη Υπηρεσία Πρωτόκολλου Δήμου Κάσου παραλήφθηκε  του έγγραφο του Δημοτικού 

Συμβούλου Εμμανουήλ Μανούσου  με θέμα : «Κατάθεση ερώτησης», το οποίο έλαβε 

αριθμό  609/2014. Στην συγκεκριμένη επιστολή  o κ. Μανούσος Εμμανουήλ επιρρίπτει  την 

ευθύνη στον Δήμο Κάσου λόγω σκόπιμης κωλυσιεργίας προκειμένου την εξέταση της 

αιτήσεως του Γεωργίου Μανούσου  για  το εν λόγω θέμα, « το οποίο αν και είναι  ύψιστης 

σημασίας και προτεραιότητος για τα συμφέροντα του Δήμου μας εσείς σκοπίμως το 

κωλυσιεργείτε μέχρι σήμερα άνευ ουσιαστικού λόγου εις βάρος φυσικά του Δήμου που 

υπηρετείτε ». 

Εφόσον δεν υπήρχαν νέα στοιχεία προς επανεξέταση της υπόθεσης το θέμα δεν έλαβε σειρά 

σε θέμα ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου έως και τις 21/02/2014 όπου ο κ. 

Γεώργιος Μανούσος κατέθεσε αντίγραφα :  

1)  Αίτηση μεταγραφής του υπ αριθμόν 3751/1999  συμβολαίου, 

 2) Περίληψη  μεταγραφής της πράξης 3751/1999 της  

     συμβολαιογράφου  κ. Αικατερίνης  Κούκα-Τραυλού και 

3)  Απλή φωτοτυπία του  από 21-03-2014, ακριβές αντίγραφου της 3751/07-07-1999  

Πράξης Αποδοχής κληρονομιάς, με καταχώρηση στον Τόμο 6 και αριθμό 8345  

Υποθηκοφυλακείου  Καρπάθου  και διαπιστώνεται ότι υπάρχουν  και νέοι κληρονόμοι  που 

διεκδικούν την περιοχή «Βλυχά» . 

 Προκειμένου να μην παρέλθει το χρονικό διάστημα που νομιμοποιεί και οριστικοποιεί την 

διεκδίκηση του κ. Νικηταρίδη Δημήτριου, Μαρίας σύζ. Βασιλείου Τσανάκη, Κωνσταντίνος 

Σορώτος και Άννα σύζυγος Ιωάννη Δέδε  στην περιοχή Βλυχά, προτείνεται ο Δήμος Κάσου  

να απευθυνθεί  σε Νομικό Σύμβουλο για τη συλλογή στοιχείων και εφόσον προκύπτουν, να 

προσβληθούν οι εν λόγω αποδοχές  κληρονομιάς και σε δεύτερη φάση, να διεκδικηθεί η 

ευρύτερη περιοχή. 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου,  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κ α τ ά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α    : 

 

1. Εγκρίνει την ανάθεση σε Νομικό Σύμβουλο της διαδικασίας  της συλλογής 

στοιχείων και εφόσον προκύψουν και αποδεικνύεται ότι  ο Δήμος Κάσου έχει 

έννομο συμφέρον, τότε να προβεί σε προσβολή των πράξεων αποδοχής κληρονομιάς 

υπ’ αριθμ. 3366/2010  και 3751/1999 που έχουν κατατεθεί στο Υποθηκοφυλακείο 

Καρπάθου.   
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2. Εξουσιοδοτεί την Οικονομική Επιτροπή να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες 

προκειμένου να οριστεί ο νομικός σύμβουλος που θα ασχοληθεί με το θέμα. 

Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Εμμ. Κουριαντάκης, δήλωσε « παρών». 

 

Η απόφαση πήρε α/α 9/2014 

 
 

        Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη                        Η Ειδική γραμματέας 

Υπ: Ιωάννης Μιχ. Ασπράς    Υπ: Γεώργιος Κουριαντάκης       Υπ: Φωτεινή Φιλιππίδη 

Υπ: Μαρία Φραγκούλη         

      Υπ: Μηνάς Ιερομόναχος 

Υπ: Κωνσταντίνος Μηνάς 

Υπ: Φωτεινή Αρπατζή  

Υπ: Εμμανουήλ Σοφίλλας  

Υπ: Ευαγγελία Δημητρίου 

         Υπ: Εμμανουήλ Μανούσος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κάσου   Η Ειδική Γραμματέας 

 

 

         Ιωάννης Μιχ. Ασπράς       Φωτεινή Ι. Φιλιππίδη  
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