
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ     

  Αριθ. Απόφ:  50/2015 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 4
ο 
πρακτικό της 28-02-2015  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα: «Έγκριση μετακίνησης και εξόδων Δημάρχου». 
   

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  28
η
  Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30,   

συνήλθε σε  έκτακτη  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από τηλεφωνική πρόσκληση του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στη 

Αντιδήμαρχο Κάσου, λόγω απουσίας της Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται η  Αντιδήμαρχος 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, εκτός Κάσου 

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

3. Μαλανδρή Μαρία   Μέλος   3. Μαστροπαύλος Νικόλαος, αν και  

4. Παπαγεωργίου Βασίλειος   Μέλος              νόμιμα προσκλήθηκε           

5. Γενειάδου Λαμπρινή   Μέλος  

6. Περσελής Κωνσταντίνος   Μέλος   

7. Παρλής Εμμανουήλ   Μέλος 

8. Δασκαλάκη Ιουλία   Μέλος 

9. Κρητικός Νικήτας   Μέλος 

10. Ζάγορας Αντώνιος   Μέλος 

 

Η Δημοτική σύμβουλος Ευαγγελία Δημητρίου, τήρησε τα πρακτικά. 

Στη συνέχεια o κ. Πρόεδρος προχώρησε σε ψηφοφορία για το κατεπείγον ή μη του θέματος. 

To Σώμα   αποφάσισε ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1o θέμα ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι με το 

υπ’αριθμ. 25955/2160/24-2-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 

καλείται η Δήμαρχος να παραβρεθεί στη Συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη της Σύρου 

την Δευτέρα 2/3/2015 και ώρα 09:30 π.μ.. Η παρουσία της Δημάρχου είναι επιβεβλημένη στην 

συγκεκριμένη συνεδρίαση αφού θα έχει την δυνατότητα ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου να εκθέσει 

τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί μας. 

Η Δήμαρχος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα αφού την Παρασκευή 27/2/2015  συνάντησε τον Υπουργό 

Ναυτιλίας κ. Θεόδωρο Δρίτσα. Τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει λήξει η σύμβαση του Υπουργείου με την 

ναυτιλιακή εταιρεία που εξυπηρετεί την γραμμή, δεν έχει υπάρξει κάποια παράταση και είναι ορατός ο 

κίνδυνος να μείνουμε χωρίς πλοίο, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εξυπηρέτηση και την επιβίωση των 

κατοίκων μας. Μετά την επιστροφή της Δημάρχου από την Σύρο στον Πειραιά  την Τρίτη 3/3/2015,  η 

Δήμαρχος θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με φορείς του Υπουργείου Ναυτιλίας για να λυθεί  το μείζον 

πρόβλημα του ακτοπλοϊκού, το οποίο έχει γεμίσει αβεβαιότητα τους κατοίκους του νησιού μας.   
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Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ιουλία Δασκαλάκη τόνισε ότι καλό θα είναι μαζί με την Δήμαρχο στις επισκέψεις 

σε διάφορους φορείς και Υπουργεία να πηγαίνει και κάποιος από τους δημοτικούς συμβούλους που 

βρίσκονται στην Αθήνα. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παρλής Εμμανουήλ τόνισε ότι την προηγούμενη χρονιά η περιφέρεια έκανε 16 

συμβούλια. Ρωτάει αν η Δήμαρχος συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου το 

έτος 2015 και αν καλύπτεται το ποσό που έχει προϋπολογιστεί. 

 

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη του τις 

διατάξεις του   Δ.Κ.Κ.   Ν.  3463/2006, άρθρο 140 , παρ.1 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κ α τ ά   π λ ε ι ψ η φ ί α : 

1. Εγκρίνει την μετακίνηση της Δημάρχου Κάσου Μαίρης Σορώτου -Τσανάκη στην Σύρο για να 

συμμετέχει σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 02 του μηνός Μαρτίου 2015, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:30 στην Αίθουσα του ξενοδοχείου ΕΡΜΗΣ.  

2. Η κ. Δήμαρχος  θα αναχωρήσει με πλοίο  την Κυριακή 01/3/2015 από Πειραιά για  Σύρο, θα 

διανυκτερεύσει μία (1) ημέρα σε ξενοδοχείο της Σύρου, θα συμμετάσχει στην συνεδρίαση την 

Δευτέρα 2/3/2015 και στην συνέχεια θα αναχωρήσει την Δευτέρα  02/3/2015 με πλοίο για Πειραιά. 

Στη συνέχεια η Δήμαρχος θα έχει συναντήσεις από την Τρίτη 3/3/2015 έως και την Παρασκευή 

6/3/2015. Η Δήμαρχος θα επιστρέψει με πλοίο την Κάσο. Ημέρες εκτός έδρας πέντε (5). 

3.  Ψηφίζει πίστωση 400,00 ευρώ ως δαπάνες μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, η οποία θα 

επιβαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό  οικονομικού έτους 2015 Κ.Α.Ε. 00/6421 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζάγορας καταψήφισε την μετακίνηση και τα έξοδα της Δημάρχου.  

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Περσελής, Παρλής, Δασκαλάκη και Κρητικός ψήφισαν μόνο τα έξοδα Πειραιάς 

– Σύρος - Πειραιάς. 

Η απόφαση πήρε α/α 50/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

              Ο Πρόεδρος        Τα Μέλη 

Υπ: Συμσερίδης Νικόλαος        

     Υπ: Μαλανδρή Μαρία 

     Υπ: Δημητρίου Ευαγγελία   

     Υπ: Παπαγεωργίου Βασίλειος 

                                         Υπ: Γενειάδου Λαμπρινή 

        Υπ: Περσελής Κωνσταντίνος 

     Υπ: Παρλής Εμμανουήλ 

     Υπ: Δασκαλάκη Ιουλία 

     Υπ: Κρητικός Νικήτας 

     Υπ: Ζάγορας Αντώνιος 

      

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

Ο Πρόεδρος ΔΣ Κάσου 

 

 

 

Συμσερίδης Νικόλαος 
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