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από το 2ο πρακτικό της 03-02-2015  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα: «Μεταφορά για έλεγχο λεωφορείου Δήμου Κάσου ». 

   

  

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  03
η
  Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και 

ώρα 17:30,   συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από 

την υπ’ αριθμόν 414/30-01-2015 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 εννέα (9)  μέλη, ήτοι: 

  

     Παρόντες                                    Απόντες 
1. Συμσερίδης Νικόλαος   Πρόεδρος          1 Παμπαφίκος Γεώργιος, εκτός Κάσου 

2. Δημητρίου Ευαγγελία   Γραμματέας      2.Ιερομόναχος Αντώνιος, εκτός Κάσου  

3. Μαλανδρή Μαρία   Μέλος   3. Περσελής Κωνσταντίνος, εκτός Κάσου 

4. Ζάγορας Αντώνιος   Μέλος    4. Δασκαλάκη Ιουλία, εκτός Κάσου                   

5. Παπαγεωργίου Βασίλειος   Μέλος                                          

6. Γενειάδου Λαμπρινή   Μέλος  

7. Μαστροπαύλος Νικόλαος   Μέλος   

8. Παρλής Εμμανουήλ   Μέλος 

9. Κρητικός Νικήτας   Μέλος 

 

     Η Γραμματέας του ΔΣ  Ευαγγελία Δημητρίου, τήρησε τα πρακτικά.   

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι  έχει παρουσιαστεί 

πρόβλημα στο αγορασθέν  καινούριο λεωφορείο του  Δήμου  Κάσου.  

Συγκεκριμένα ο Δήμος Κάσου προχώρησε στην προμήθεια λεωφορείου μάρκας OTOCAR Centro 

με ημερομηνία πρωτοκόλλου παραλαβής την 02/09/2014. Πριν τεθεί στην κυκλοφορία και 20 

μέρες μετά την παραλαβή του παρουσιάστηκαν βλάβες τα προβλήματα  έχουν εντοπιστεί  από τον 

δημοτικό σύμβουλο κ. Αντώνη Ζάγορα ο οποίος σε σχετική του αναφορά εκθέτει τα  τεχνικά 

προβλήματα ενημερώνοντας τόσο τη Δήμαρχο Κάσου όσο και την πωλήτρια εταιρεία. 

     Έχει διαπιστωθεί ότι η μηχανή του λεωφορείου έχει λειτουργήσει για πάνω από 10.099 

χιλιόμετρα με βάση το κοντέρ του οχήματος, σε αντίθεση με τον ταχογράφο που αναγράφει μόνο 

600 χιλιόμετρα περίπου. Θα πρέπει να αντικατασταθεί το ψηφιακό κύκλωμα (πλακέτα-τσιπάκι) του 

μηχανισμού χιλιομέτρησης(κοντέρ) του οχήματος. Επιπλέον έχουν παρουσιαστεί προβλήματα τα 

οποία χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. 
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     Η σύμβαση του  Δήμου Κάσου με την εταιρεία αναφέρει ρητά αγορά καινούργιου λεωφορείου 

και όχι μεταχειρισμένου.  

Τον λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νικήτας Κρητικός ο οποίος αναφέρει : «-Πρέπει να 

κινήσουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε  να ξεκινήσει το συντομότερο το λεωφορείο ». 

Εν συνεχεία ο  δημοτικός σύμβουλος κ. Παρλής  προτείνει τα  εξής  λύσεις : 

«-Να σταλεί πίσω στην πωλήτρια εταιρεία στο Ν. Κιλκίς ». 

«-Να απαιτηθεί πραγματογνώμονας για την εκτίμηση της κατάστασης». 

 

 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

Το Δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού 

έλαβε υπόψη του: 

Την εξερχόμενη και εισερχόμενη αλληλογραφία του Δήμου Κάσου με την προμηθεύτρια εταιρεία  

Eurocar Hellas LTD.  

Την πιθανότητα ότι ο Δήμος Κάσου προέβη σε αγορά μεταχειρισμένου λεωφορείου. 

Την άμεση επίλυση του προβλήματος. 

Την ανάγκη ύπαρξης λεωφορείου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Κάσου τόσο τη θερινή 

όσο και τη χειμερινή περίοδο. 

  

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι             Ο μ ό φ ω ν α   : 

 

1. Την   μεταφορά του   λεωφορείου στην  πωλήτρια εταιρεία Eurocar Hellas LTD για έλεγχο.      

2. Οι βλάβες που έχουν παρουσιαστεί   θα χρεωθούν στην πωλήτρια εταιρεία.   

3. Τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν την πωλήτρια εταιρεία. 

4. Όποια άλλη δαπάνη θα επιβαρύνει την πωλήτρια εταιρεία.    

 

Η απόφαση πήρε α/α 16/2015 

 

              Ο Πρόεδρος        Τα Μέλη 

Υπ: Συμσερίδης Νικόλαος        

     Υπ: Μαλανδρή Μαρία 

     Υπ: Δημητρίου Ευαγγελία  

     Υπ: Ζάγορας Αντώνιος  

     Υπ: Παπαγεωργίου Βασίλειος 

                                          Υπ: Γενειάδου Λαμπρινή 
     Υπ: Παρλής Εμμανουήλ 

     Υπ: Κρητικός Νικήτας 

 
      
                                                   Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

Ο Πρόεδρος ΔΣ Κάσου 
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Συμσερίδης Νικόλαος 
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