
                                     Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

                                      ------------------------------------- 

Από το 6
ο  

του 2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κάσου. 

Αριθμός απόφασης 38/2012. 

                                                              Π ε ρ ί λ η ψ η 

                                                              ------------------ 

             Συμμετοχή στο μέτρο Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες – Νέο     

             Πρότυπο Ανάπτυξης.. 

 

        Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 30 Απριλίου 2012 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 18:00   συνήλθε σε  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, 

μετά από την με αριθμ. πρωτ.  1068/24-4-2012 πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου που δόθηκε  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 9 μέλη, ήτοι: 

            Παρόντες                                                                 Απόντες 

            ------------                                                                 ----------- 

1.- Ιωάννης   Ασπράς, Πρόεδρος            1.- Αντώνιος Χατζηπέτρου, εκτός Κάσου   

2.-  Ηλίας Γαλανάκης, Αντ/δρος             2.- Εμμανουήλ Μανούσος, εκτός Κάσου 

3.-  Γεώργιος Κουριαντάκης,  Μέλος     3.- Ευαγγελία Δημητρίου, εκτός Κάσου 

4.- Μηνάς      Ιερομόναχος,        ΄΄          4.- Μαρία Φραγκούλη, αν και νόμιμα   

5.- Ιωάννης Μονδάνος,               ΄΄                προσκλήθηκε 

6.- Μηνάς      Μαλανδρής,          ΄΄          

7.- Κων/νος     Μηνάς,                ΄΄ 

8.- Εμμανουήλ Σοφίλλας,           ΄΄           

9.- Ιωάννης Νικολάου,               ΄΄ 

 

      Ο Δημοτικός Υπάλληλος Βασίλειος Βιντιάδης, τήρησε τα πρακτικά. 

         Ο Πρόεδρος  πρότεινε την συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας διάταξης, 

θεωρώντας το κατεπείγον και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για το κατεπείγον του 

θέματος. 

       Το Σώμα δέχθηκε να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.      

      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα εξέθεσε ότι  το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 

και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) έχει δημοσιεύσει πρόσκληση με τίτλο 

«Πράσινες αγροτικές και νησιωτικές "Κοινότητες" - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης». 

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα και δράσεις ανανεώσιμων 

πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας, πράσινων μεταφορών, αειφορικής διαχείρισης 

υδατικών πόρων και απορριμμάτων. Στόχος είναι η κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών νησιών και απομονωμένων αγροτικών περιοχών από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, καθώς και η αειφορική διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών πόρων. 

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση παρεμβάσεις είναι: 

 Ενεργειακή αναβάθμιση κελύφους κτηρίων με προσθήκη θερμομόνωσης, 

αντικατάσταση κουφωμάτων, εφαρμογή ψυχρών υλικών και εγκατάσταση 

συστημάτων σκίασης. 

 Ενεργειακή αναβάθμιση εξοπλισμού κτιρίων για την κάλυψη των θερμικών – 

ψυκτικών φορτίων κτηρίων από ΑΠΕ, όπως εγκατάσταση ηλιόθερμων, 

αβαθούς γεωθερμίας και καυστήρων βιομάζας. 



 Αντικατάσταση Δημοτικού Στόλου Οχημάτων με Οχήματα Ηλεκτροκίνησης, 

με χρήση ΑΠΕ. 

 Αντικατάσταση λαμπτήρων με εξοικονόμησης, αντικατάσταση συμβατικών 

διατάξεων έναυσης φωτιστικών με ηλεκτρονικά, εγκατάσταση συστήματος 

ελέγχου και διαχείρισης δημοτικού φωτισμού, εγκατάσταση αυτόνομων 

φωτοβολταϊκών συστημάτων φωτισμού. 

 Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις κοινόχρηστων χώρων του νησιού όπως πλατείες, 

πεζόδρομοι, κλπ. 

 Αφαλάτωση με χρήση ΑΠΕ, Αξιοποίηση Επιφανειακών / Υπόγειων Υδάτων 

 Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων – Μονάδα Αξιοποίησης Βιοαερίου 

 Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ: Φωτοβολταϊκά, Βιομάζα, Υδροηλεκτρικά, 

αιολικά, κλπ. 

 Τέλος για την διάδοση των αποτελεσμάτων και την ευαισθητοποίηση των 

κατοίκων το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις ενημέρωσης, διάδοσης, και 

δικτύωσης. 

Το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και η χρηματοδότηση είναι 

100%. 

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 35 εκατομμύρια Ευρώ για όλη την Ελλάδα, και 

το ελάχιστο όριο χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσό των 2 εκατομμυρίων Ευρώ. Η 

αξιολόγηση των προτάσεων είναι συγκριτική, που σημαίνει ότι με την λήξη της 

πρόσκλησης στις 25 Ιουνίου 2012, κάθε πρόταση θα αξιολογηθεί συγκριτικά με τις 

υπόλοιπες. 

Ο Δήμος μας πρέπει ν' αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή για την αντικατάσταση των 

ορυκτών καυσίμων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με στόχο την επίτευξη 

μηδενικού ισοζυγίου ενέργειας είτε αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

Παράλληλα, θα επιτύχουμε μείωση του λειτουργικού κόστους του δήμου μας, τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέματα 

περιβαλλοντικής προστασίας και, βεβαίως, την ευθυγράμμιση με τις εθνικές και 

κοινοτικές πολιτικές για την Ενέργεια.  

     Στη συνέχεια κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

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

 

                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ       ΟΜΟΦΩΝΑ : 

 

1.- Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Κάσου στο μέτρο «Πράσινες αγροτικές και 

νησιωτικές "Κοινότητες" - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης». 

 

      Η απόφαση πήρε α/α/ 38/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

υπ:Ι. ΑΣΠΡΑΣ                υπ: Η. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ                υπ:Δ.Ε.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ                    

                                        υπ: Μ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ                                                          

                                        υπ: Γ. ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ 

                                        υπ: Ι. ΜΟΝΔΑΝΟΣ 

                                        υπ: Μ. ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ                  Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                        υπ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑΣ                        υπ : Β.ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ 

                                        υπ: ΕΜΜ. ΣΟΦΙΛΛΑΣ 

                                       υπ:  Ι.Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

    

                         ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                         ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ 

 

                                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ.  ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ 

 

                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

 

 

 

 

 


