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Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 1ο πρακτικό της 09-01-2015  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα: «Αναγνώριση από το Δ.Σ. των αμισθί υπηρεσιών του τ. Δημάρχου Κάσου 
κ. Γεωργίου Παπαγεωργίου ως άμεσου συνεργάτη του τεχνικού συμβούλου κ. 

Pierre Mutin στο αντικείμενο της ύδρευσης της νήσου Κάσου». 
 

 
   

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 12
ο
 θέμα ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην Δήμαρχο η 

οποία εξέθεσε ότι «πιστεύω ότι είναι χρέος όλων μας να αναγνωρίσουμε τις αμισθί 

υπηρεσίες του τ. Δημάρχου Κάσου κ. Γεωργίου Παπαγεωργίου ως άμεσου συνεργάτη του 

τεχνικού συμβούλου κ. Pierre Mutin στο αντικείμενο της ύδρευσης της νήσου Κάσου γιατί 
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ο άνθρωπος κάνει προσφορά και πρέπει να είναι αναγνωρισμένη» και κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

 

 Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση της Δημάρχου, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Αναγνωρίζει τις αμισθί υπηρεσίες του τ. Δημάρχου Κάσου κ. Γεωργίου Παπαγεωργίου 

ως άμεσου συνεργάτη του τεχνικού συμβούλου κ. Pierre Mutin στο αντικείμενο της 

ύδρευσης της νήσου Κάσου, μειοψηφούντων των Δ.Σ. Περσελή Κωνσταντίνου, 

Δασκαλάκη Ιουλίας και Κρητικού Νικήτα οι οποίοι δήλωσαν: 

Ο κ. Περσελής είπε: «Παρών, γιατί κατ’ αρχήν νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια 

επιστολή από τον κ. Pierre Mutin με την οποία να μας ενημερώνει ότι ο κ. 

Παπαγεωργίου ορίζεται ως άμεσος συνεργάτης του και μετά βεβαίως να τον ορίσουμε 

άμεσο συνεργάτη. Όσο για τις ευχαριστίες όμως, θα έπρεπε να ευχαριστήσουμε πάρα 

πολύ κόσμο που προσφέρει άμισθα υπηρεσίες». 

Η κα Δασκαλάκη είπε: «Είμαι 40 χρόνια εδώ πέρα και την προσφορά μου τη γνωρίζει ο 

κόσμος. Και το «αμισθί» ήρθε στη μόδα με εμένα όταν ήμουνα ληξίαρχος εδώ και τρία 

χρόνια αμισθί. Πρώτη φορά στα χρονικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συν αμισθί ως 

δημοτικός εισπράκτορας και ως πρακτικογράφος. Και υπάρχουνε πολλοί άνθρωποι που 

προσφέρουν αμισθί και εθελοντικά. Και δεν το λέω για να ζητήσω ούτε ευφημισμούς, 

ούτε διπλώματα. Το εισπράττω από τη συνείδησή μου διότι αυτές τις αρχές έχω και η 

οικογένειά μου ήτανε πάντα του «δούναι» και όχι του «λαβείν». Και δεν θα ξαναδεχτώ 

βολές προσωπικές. Αναγνωρίζω ότι ο κ. Παπαγεωργίου ήτανε στενότατος συνεργάτης 

και ξέρω τι έχει προσφέρει στην ύδρευση, αλλά με τον τρόπο που σερβιρίστηκε και ο 

τρόπος που το διαχειρίστηκε το Δ.Σ. ψηφίζω Παρούσα, χωρίς να θέλω με αυτόν τον 

τρόπο να πω ότι εγώ δεν αναγνωρίζω τις υπηρεσίες που προσέφερε ο κ. Παπαγεωργίου 

μέχρι το ’90 ως Δήμρχος, αλλά και για την ύδρευση».  

Ο κ. Κρητικός είπε: «Ψηφίζω Όχι, λόγω της 25ετούς απουσίας του κ. Παπαγεωργίου 

από τον Δήμο Κάσου, όσο και αν τον αναγνωρίζω ως αναμορφωτή της Κάσου». 

 

Η απόφαση πήρε α/α 13/2015 

        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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