
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ     

  Αριθ. Απόφ:  76/2015 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 9
ο 
πρακτικό της 25-04-2015  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα: «Φιλοξενία μελών Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘+πλεύση’». 
   

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  25
η
  Απριλίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 

11:30 π.μ,   συνήλθε σε  έκτακτη  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά την υπ’αριθμ. 

1315/24-4-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  σε καθένα από τους 

Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στη Δήμαρχο Κάσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 

67 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται η  Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου 

ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα οχτώ  (8)  μέλη, ήτοι: 

  

     Παρόντες                                    Απόντες 
1. Συμσερίδης Νικόλαος   Πρόεδρος          1. Παμπαφίκος Γεώργιος 

2. Δημητρίου Ευαγγελία   Γραμματέας      2. Παπαγεωργίου Βασίλειος  

3. Μαλανδρή Μαρία   Μέλος   3. Περσελής Κωνσταντίνος  

4. Γενειάδου Λαμπρινή   Μέλος     4. Ιερομόναχος Αντώνιος     

5. Δασκαλάκη Ιουλία   Μέλος   5. Μαστροπαύλος Νικόλαος 

6. Παρλής Εμμανουήλ   Μέλος   

7. Κρητικός Νικήτας   Μέλος 

8. 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 εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έδωσε το λόγο στην κα. 

Αντιδήμαρχο η οποία ενημέρωσε το Σώμα για τη άφιξη την Δευτέρα 27/04/2015 κλιμακίου Ιατρών 

και νοσηλευτών της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ‘+πλεύση’, οι οποίοι θα 

πραγματοποιήσουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις προληπτικής ιατρικής, σε κατοίκους του νησιού μας, 

οι οποίοι στερούνται ολοκληρωμένης ιατρικής περίθαλψης. Επίσης την προηγούμενη βδομάδα 

παραδόθηκε και τοποθετήθηκε ένας αφαλατωτής στο χωριό Αρβανιτοχώρι, δωρεάν της εταιρείας. 

Ο Δήμος Κάσου εκτιμώντας την προσπάθεια, στα πλαίσια της φιλοξενίας προτίθεται να παραθέσει 

γεύμα την Δευτέρα 27/04/2015, 90 ατόμων με προκαθορισμένο μενού που επισυνάπτεται, 

προϋπολογισμού 1.620,00€ (18,00€ το άτομο). 

Η κα. Δήμαρχος πήρε τον λόγο και εξήγησε πως ξεκίνησε η συνεννόηση του Δήμου με τα άτομα 

της +πλεύσης και με τον αγώνα που άρχισε να υλοποιήσουν όλα τα αιτήματα που έγιναν από 

διάφορους φορείς της Κάσου.  

Ο κ. Παρλής είπε ότι άνθρωποι που έρχονται με σκοπό να προσφέρουν στον Κασιώτικο λαό καλό 

θα είναι ο Δήμος να τους φιλοξενήσει όπως αρμόζει σε αυτές τις περιπτώσεις. 

ΑΔΑ: 6ΠΞ5ΩΕΙ-ΙΩΜ



Η κα. Δασκαλάκη τόνισε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που συμμετέχουν Γιατροί καλό θα είναι να 

ενημερώνεται η Επιτροπή Υγείας. 

 

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α : 

 

1) Ο Δήμος Κάσου να παραθέσει γεύμα 90 ατόμων στα πλαίσια της φιλοξενίας του κλιμακίου 

Ιατρών της  Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ‘+πλεύση’ προϋπολογιζόμενης  δαπάνης 

(90χ18,00€) 1.620,00 €. 

2) Ψηφίζει πίστωση 1.620,00 € σε βάρος του ΚΑ 00/6433 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά 

δώρα, και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» του δημοτικού 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Κάσου.  

3) Το Χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου εστιάτορα. 

 

Η απόφαση πήρε α/α 76/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
              Ο Πρόεδρος        Τα Μέλη 

Υπ: Συμσερίδης Νικόλαος        

     Υπ: Μαλανδρή Μαρία 

     Υπ: Δημητρίου Ευαγγελία   

     Υπ: Γενειάδου Λαμπρινή 

                                         Υπ: Δασκαλάκη Ιουλία 

     Υπ: Παρλής Εμμανουήλ 

     Υπ: Κρητικός Νικήτας 

        Υπ: Ζάγορας Αντώνιος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

Ο Πρόεδρος ΔΣ Κάσου 

 

 

 

Συμσερίδης Νικόλαος 
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