
                                     Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

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

Από το 6
ο  

του 2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κάσου. 

Αριθμός απόφασης 45/2012. 

                                                              Π ε ρ ί λ η ψ η 

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

                                                  Υδροδότηση κήπων - αγρών. 

 

        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 έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Κάσου κ. Γεώργιο Κουριαντάκη, 

ο οποίος εισηγούμενος το 6
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι με τον 

ισχύοντα κανονισμό ύδρευσης παρέχεται η δυνατότητα υδροδότησης αγρών με νεαρά 

δενδρύλλια μέχρι 3 έτη. Λόγω όμως της μεγάλης μείωσης των υδάτινων αποθεμάτων 

του νησιού με αποτέλεσμα να εντοπίζεται οξύτατο πρόβλημα επάρκειας νερού, 

κυρίως κατά τους θερινούς μήνες,  γα την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, οι οποίοι 

αυξάνονται κατακόρυφα θα πρέπει να μην χορηγούνται πλέον άδειες υδροδότησης 

κήπων και αγρών και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

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

Αντιδημάρχου, 

 

                                         Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    : 

 

1.- Απαγορεύει την  χορήγηση από σήμερα και στο εξής αδειών υδροδότησης κήπων 

και αγρών για εξοικονόμηση νερού απαραίτητου για την κάλυψη των οικιακών  

αναγκών των καταναλωτών. 

2.- Η απόφαση πάρθηκε μειοψηφούντος του Δ.Σ. κ. Ηλία Γαλανάκη, ο οποίος 

δήλωσε ότι δεν θεωρεί απαραίτητη την λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, 

αλλά την απόφαση να την λαμβάνει ο αρμόδιος χορήγησης της άδειας. 



3.- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Νικολάου πρόσθεσε ότι θα πρέπει ο Δήμος 

να προβεί και στην διακοπή των υδροδοτήσεων κήπων και αγρών, που έχουν υπερβεί 

την τριετία, όπως προβλέπει ο κανονισμός ύδρευσης. 

 

          Η απόφαση πήρε α.α. 45/2012. 

 

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 

 

 

 

 

 


