
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ     

  Αριθ. Απόφ:  54/2015 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 6
ο 
πρακτικό της 24-03-2015  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα : «Καθορισμός αποζημίωσης δημότη για την άσκηση καθηκόντων 

ληξιάρχου» 

    Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 24 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30  

συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από την πρόσκληση του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους (Aριθμ. 

Πρωτ. 990/19.3.2015) καθώς και στη Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του 

Ν. 3852/2010. 

    Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται η Δήμαρχος  Κάσου κα Μαίρη Σορώτου Τσανάκη και ότι 

υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη, ήτοι: 

           Παρόντες:                                                               Απόντες 

1. Συμσερίδης Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Σ     1. Μαλανδρή Μαρία, εκτός Κάσου 

2. Δημητρίου Ευαγγελια, Γραμματέας        2. Παμπαφίκος Γεώργιος, εκτός Κάσου 

3. Παπαγεωργίου Βασίλειος, Μέλος           3. Ιερομόναχος Αντώνιος, εκτός Κάσου 

4. Γενειάδου Λαμπρινή, Μέλος 

5. Περσελής Κωνσταντίνος, Μέλος               

6. Δασκαλάκη Ιουλία, Μέλος                     

7. Παρλής Εμμανουήλ, Μέλος 

8. Κρητικός Νικήτας, Μέλος 

9. Μαστροπαύλος Νικόλαος, Μέλος 

10. Ζάγορας Αντώνιος  

 

Η Δημοτική υπάλληλος Φωτεινή Φιλιππίδη, τήρησε τα πρακτικά. 

 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Δήμαρχο η οποία εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 20026/24-03-2015 έγγραφο της 

αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοικητικού – 

Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου, τμ. Τοπικής Αυτ/σης & Ν.Π. Νομού Δωδεκανήσου, σύμφωνα με το 

οποίο ζητείται από το Δ.Σ. του Δήμου Κάσου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες λήψης 

απόφασης περί καθορισμού αποζημίωσης δημότη – κατοίκου της Κάσου, που θα ασκεί τα 

καθήκοντα ληξιάρχου την οποία απόφαση θα  πρέπει να αποστείλουμε με συνημμένη τη βεβαίωση 

ύπαρξης πιστώσεων σε αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού μας, προκειμένου να μεριμνήσουν 

για τη δημοσίευση της απόφασης ορισμού ληξιάρχου του Δήμου Κάσου, στην εφημερίδα της 

κυβέρνησης. Καλείται λοιπόν το Σώμα να αποφασίσει για το ύψος της αποζημίωσης και 

προτείνεται αρχικά το ποσό των 450,00 €. Ενημερώνει επίσης το Σώμα ότι η ίδια πρότεινε για τη 

θέση της ληξιάρχου την κα Καλλιόπη Παπαμάρκου διότι εθελοντικά έχει προσφέρει πολλά στον 

Δήμο μας, επειδή θα απαιτηθεί αργότερα να γίνει ψηφιοποίηση του ληξιαρχείου όπως έγινε και του 

Δημοτολογίου και η κα Παπαμάρκου γνωρίζει αφού η ίδια έχει ψηφιοποιήσει τα Δημοτολόγια, 

είναι εργατική, είναι άνθρωπος της προσφοράς, έχει εμπειρία ως συμβασιούχος κατά καιρούς στο 

Δήμο, έχει ικανότητα αντίληψης. 



 Ο κος Ζάγορας πρότεινε ως αποζημίωση το ποσό των  780,00. 

 Η κα Δασκαλάκη είπε ότι η θέση του ληξιάρχου δεν είναι θέση στον ΟΕΥ, αλλά είναι 

καθήκοντα του εκάστοτε Δημάρχου. Και μέσα στις παραγράφους του αρ.2 ν.344 γράφει ότι για να 

αποχωρήσει ο οποιοσδήποτε ληξίαρχος πρέπει να γίνει δικαιολογημένα και ότι εκείνη (σαν πρώην 

ληξίαρχος, σχετικά με την παύση από τα καθήκοντά της) δεν πήρε δικαιολογία. Ζήτησε να τηρηθεί 

η διαδικασία ορισμού του ληξιάρχου σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος 344/76. Τόνισε επίσης ότι 

υπάρχουν καταγεγραμμένοι 40 άνεργοι στην Κάσο και θα μπορούσαν να ερωτηθούν κι αυτοί στα 

πλαίσια της διαφάνειας. 

  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  

1. Την εισήγηση της Δημάρχου 

2. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 20026/24-03-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 

Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου, 

τμ. Τοπικής Αυτ/σης & Ν.Π. Νομού Δωδεκανήσου,  

3. Το γεγονός ότι ως ληξίαρχος δημότης  θα είναι  στον Δήμο Κάσου για την εξυπηρέτηση του 

κοινού από τις 7:30 έως και τις 15:30  

4. Την πρόταση του κ. Ζάγορα,   

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Καθορίζει αποζημίωση δημότη – κατοίκου της Κάσου, που θα ασκεί τα καθήκοντα 

ληξιάρχου, ύψους 780,00 €  ανά μήνα . 

2. Η απόφαση να  αποσταλεί με συνημμένη τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων σε αντίστοιχο 

Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Κάσου, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, 

Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου, 

τμ. Τοπικής Αυτ/σης & Ν.Π. Νομού Δωδεκανήσου προκειμένου να ενεργήσει για τη 

δημοσίευση της απόφασης ορισμού ληξιάρχου του Δήμου Κάσου, στην εφημερίδα της 

κυβέρνησης. 

Οι κ. Περσελής και Κρητικός παρατήρησαν: «Ναι στο ποσόν, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες 

διαδικασίες»  

Η κα Δασκαλάκη δεν ψήφισε θετικά ή αρνητικά, αλλά παρατήρησε: «Να τηρηθούν οι νόμιμες 

διαδικασίες σύμφωνα με το νόμο περί ληξιαρχείων (344/76 αρ.2 παρ.2,4 και 5 ήτοι να ερωτηθούν 

οι περί αποδοχής ή μη καθηκόντων ληξιάρχου Δημοτικοί υπάλληλοι και στη συνέχεια οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι όπως όφειλε να γίνει)». 

Η απόφαση πήρε α/α 54. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

              O Πρόεδρος      Τα Μέλη 

 

                                                                                                  Δημητρίου Ευαγγελία 

          Νικόλαος Συμσερίδης Παπαγεωργίου Βασίλειος  



 Γενειάδου Λαμπρινή 

 Περσελής Κων/νος 

 Δασκαλάκη Ιουλία 

 Παρλής Εμμανουήλ 

 Κρητικός Νικήτας 

 Μαστροπαύλος Νικόλαος 

 Ζάγορας Αντώνιος 

  

 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ Κάσου 

 

 

Συμσερίδης  Νικόλαος 

 


