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  Αριθ. Απόφ:  72/2015 
 

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 : «Εκ νέου συζήτηση για τη μεταφορά λεωφορείου Δήμου Κάσου» 

    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 στη Δήμαρχο η οποία εισηγούμενη το 20ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης εξέθεσε ότι επειδή υπήρχαν προβληματισμοί σχετικά με τη λειτουργία του λεωφορείου 

που παρέλαβε ο Δήμος Κάσου τον Αύγουστο  του 2014 απαιτείται να ελεγχθεί από την εταιρεία 

που μας το προμήθευσε. Θέτει στο Σώμα δυο προτάσεις για να επιλέξουν αυτή που ενδείκνυται στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, οι οποίες έχουν ως εξής: 

 Να τηρηθεί η πρώτη απόφαση που είχε πάρει το Δ.Σ. δηλ. να σταλεί το όχημα στο Κιλκίς 

για έλεγχο,  

 Να έρθει ο ίδιος ο κος Ιωσηφίδης στην Κάσο με απαραίτητο εξοπλισμό για να ελέγξει το 

όχημα και να διορθώσει όσα αυτό παρουσιάζει πριν το θέσουμε σε λειτουργία για πρώτη 

φορά, φέρνοντας μαζί του όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι 

καινούριο. Επίσης σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η Δήμαρχος με τον κ. Ιωσηφίδη, 

έκανε την πρόταση να παραταθεί η εγγύηση του οχήματος κατά έναν ακόμη χρόνο και έγινε 

δεκτή από την εταιρεία. 

 

ΑΔΑ: 73ΣΔΩΕΙ-Λ1Ν



Και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 

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

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Το όχημα να σταλεί πίσω στο Κιλκίς, με έξοδα της εταιρείας που μας το προμήθευσε 

(EUROCAR HELLAS LTD), έτσι ώστε να ελεγχθεί με τα μηχανήματα που διαθέτει στις 

εγκαταστάσεις της  για να χορηγηθεί επίσημα η βεβαίωση καλής λειτουργίας. 

2. Η αποστολή του οχήματος να γίνει με το πρώτο διαθέσιμο δρομολόγιο πλοίου προς το 

λιμάνι του Πειραιά από όπου θα παραληφθεί από εκπρόσωπο της εταιρείας EUROCAR 

HELLAS LTD 

3. Το όχημα να επιστρέψει στο νησί της Κάσου το αργότερο σε ένα μήνα από την παραλαβή 

του στο λιμάνι του Πειραιά από τον εκπρόσωπο της εταιρείας. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Η απόφαση πήρε α/α 72. 

              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 
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