
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ     

  Αριθ. Απόφ:  37/2014 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 5
ο 
πρακτικό της 14-03-2014  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

 
Θέμα: «Εξέταση αίτησης διοικούσας επιτροπής ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Κάσιος». 

   

     Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  14
η
  Μαρτίου 2014 , ημέρα Παρασκευή και 

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

αριθμόν 789/11-03-2014 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. Αντώνιος Χατζηπέτρου  εκτός Κάσου   

2. Μαρία Φραγκούλη Γραμματέας 2. Καταχανάς Ευάγγελος εκτός Κάσου 

3. Γεώργιος Κουριαντάκης   Μέλος   3. Ιωάννης Νικολάου εκτός Κάσου 

4. Ιωάννης Μονδάνος Μέλος   

5. Κωνσταντίνος Μηνάς       Μέλος             

6. Εμμανουήλ Σοφίλλας Μέλος 

7. Φωτεινή Αρπατζή Μέλος  

8. Ευαγγελία Δημητρίου Μέλος  

9. Εμμανουήλ Μανούσος Μέλος  

10. Αντώνιος Ζάγορας Μέλος 

  

     Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι με έγγραφό της η 

προσωρινή διοικούσα επιτροπή της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ζητάει από τον Δήμο Κάσου να της παραχωρήσει 

έναν χώρο ο οποίος θα οριστεί ως έδρα της έτσι ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η σύστασή της.   

Σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν.3463/06 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται να 

παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων στο δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με 

όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει. Ομοίως με απόφαση 

του δημοτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα 

νομικά πρόσωπα  που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή 

προάγει τα τοπικά συμφέροντα. Εξετάζοντας τους σκοπούς του άρθρου 3 του καταστατικού της 

Κοιν.Σ.ΕΠ. θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες έχουν κοινωφελή χαρακτήρα και 

προάγονται  τα τοπικά συμφέροντα και προτείνουμε την παραχώρηση του πρώτου ορόφου της 

οικίας Καντούνια που περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου Κάσου και καλείται  το Δ.Σ. να 

αποφασίσει σχετικά. 

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩΕΙ-ΩΚΝ



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

όψιν του :  

1) To άρθρο 185   του ν.185 του ν.3463/06. 

2) Το Ν.1894/90 άρθρο 5 §16.όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από την §5 του άρθρου 2 

του Ν.2336/95,ΦΕΚ-189 Α΄16 και την §16 του άρθρου 7 του Ν.2307/95. 

3) Την §4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 στοιχείο 24. 

4) Το από 13/02/2014 έγγραφο της υπό σύστασης ΚΟΙΝ.Σ.Π. «Κάσιος » προς τον Πρόεδρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 585/21-02-2014 . 

5) Τον σκοπό του Συνεταιρισμού  που περιγράφεται στο άρθρο 3 του καταστατικού της «Κάσιος 

Κοιν.Σ.ΕΠ.».  

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.- Την παραχώρηση του πρώτου ορόφου της οικίας Καντούνια στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. για να 

χρησιμοποιηθεί ως έδρα της έτσι ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η σύστασή της. 

2.- Ο σκοπός της παραχώρησης είναι η στέγαση των υπηρεσιών που θα παρέχει η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

3.- Η παραχώρηση θα έχει χρονική διάρκεια μέχρι το τέλος της υπάρχουσας  Δημοτικής Αρχής, 

μπορεί δε να ανακληθεί με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

4.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κάσου κ. Δημήτρη Ερωτόκριτο για την υπογραφή των σχετικών 

εγγράφων. 

5.- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σοφίλλας Εμμανουήλ, Αρπατζή Φωτεινή, και Μονδάνος Ιωάννης 

δήλωσαν παρών. 

6.- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μανούσος Εμμανουήλ καταψηφίζει την απόφαση με τις εξής 

παρατηρήσεις: 

 Στο άρθρο 2 (του καταστατικού της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) να οριστεί ως έδρα του συνεταιρισμού η 

Νήσος Κάσος και όχι ο Δήμος Κάσου. 

 Αμφισβητώ τον χαρακτηρισμό «κοινωφελής» δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 27 του 

καταστατικού, το 35% του αποθεματικού ποσού θα διανέμεται στους εργαζόμενους του 

συνεταιρισμού αντί της δωρεάς προσφοράς τους.  

Η απόφαση πήρε α/α 37/2014. 

 

  

        Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη                        Η Ειδική γραμματέας 

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

Υπ: Μαρία Φραγκούλη         

      Υπ: Ιωάννης Μονδάνος 

Υπ: Κωνσταντίνος Μηνάς 

Υπ: Φωτεινή Αρπατζή  

Υπ: Εμμανουήλ Σοφίλλας  

Υπ: Ευαγγελία Δημητρίου 

/         Υπ: Εμμανουήλ Μανούσος 

                                                            Υπ: Αντώνιος Ζάγορας 

   

 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κάσου   Η Ειδική Γραμματέας 

 

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩΕΙ-ΩΚΝ



 

       Ιωάννης Μιχ. Ασπράς       Φωτεινή Ι. Φιλιππίδη  

 

 

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩΕΙ-ΩΚΝ


