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Από το 10
ο  

του 2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κάσου. 

Αριθμός απόφασης 78/2012. 

                                                                Π ε ρ ί λ η ψ η 

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

                                          Λογοδοσία Δημάρχου Κάσου έτους 2011. 

                                       

 Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 28 Ιουλίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00  

συνήλθε σε   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 1762/13-6-2012 

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 8 μέλη, ήτοι: 

 

            Παρόντες                                                                 Απόντες 

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

 1.- Ιωάννης Ασπράς, Πρόεδρος                    1.- Αντώνιος Χατζηπέτρου, εκτός Κάσου 

 2.- Ηλίας Γαλανάκης, Αντιπρόεδρος            2.- Μαρία Φραγκούλη, εκτός Κάσου 

 3.-  Γεώργιος Κουριαντάκης,  Μέλος           3.- Ευαγγελία Δημητρίου, εκτός Κάσου 

 4.-  Ιωάννης Μονδάνος,             ΄΄                4.- Μηνάς      Ιερομόναχος, αν και νόμιμα προσκλήθηκε                 

 5.- Μηνάς      Μαλανδρής,         ΄΄                5.- Εμμανουήλ Μανούσος, αν και νόμιμα προσκλήθηκε 

 6.- Κων/νος Μηνάς,                   ΄΄  

 7.- Εμμανουήλ Σοφίλλας,          ΄΄  

 8.-Ιωάννης   Νικολάου,             ΄΄       

 

      Ο Δημοτικός Υπάλληλος Βασίλειος Βιντιάδης, τήρησε τα πρακτικά. 

      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο 

Κάσου ο οποίος εξέθεσε τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής για το οικ. Έτος 2011: 

Όπως κάθε χρόνο  έτσι και εφέτος η Δημοτική Αρχή  προβαίνει  στον απολογισμό  του έργου 

σε όλους τους τομείς. Οι προσπάθειες μας εστιάζονται στο κλείσιμο παλαιών έργων υποδομής  

που συνεχίζονται και στο σχεδιασμό νέων έργων και παρεμβάσεων  που κάνουν  την ζωή  των 

κατοίκων και των παραθεριστών καλύτερη. Η προηγούμενη χρονιά της Δημοτικής Αρχής 

ταυτίζεται με τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. Μια μεταρρύθμιση που 

εφαρμόσθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση με πολλές προσδοκίες και όνειρα για Δήμους 

ισχυρούς, πλήρης επανδρωμένους επικαλούμενοι και  ως μικρά Διοικητήρια – κυβερνία .  

Αντ’ αυτών όλων, γρήγορα ειδικά στου μικρούς νησιωτικούς δήμους το όνειρο έγινε εφιάλτης 

μια και με την εφαρμογή η στελέχωση έγινε υποστελέχωση (βλέπε εφεδρεία) που η οριζόντια 

εφαρμογή έπληξε και τον Δήμο μας μια και είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση της 

προϊσταμένης στον ήδη υποστελεχωμένο  δήμο μας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το μόνο που 

εφάρμοσε ο Καλλικράτης  είναι στο να εκχωρεί νέες και νέες αρμοδιότητες χωρίς πόρους και 

χωρίς το κυριότερο, προσωπικό. 

Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι ο χρόνος εφαρμογής του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ βρήκε την χώρα 

σε βαθιά ύφεση που σίγουρα επηρέασε την όλη ή μερική εφαρμογή του. 

Ο Δήμος Κάσου για όσους δεν το γνωρίζουν λειτουργεί οριακά με το ελάχιστο προσωπικό 

που διαθέτει (κυρίως συμβασιούχους) και χάρη των υπεράνθρωπων προσπαθειών του 

εναπομείναντος προσωπικού και τις φιλότιμες προσπάθειες από τους αιρετούς. 

Το ερώτημα που διαγράφεται  έντονα είναι έως πότε; μέχρι πότε θα δοκιμάζονται οι αντοχές 

μας, μια και σίγουρα άλλοι Δήμοι με τα προβλήματα  που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας (όχι 

πάντως οικονομικό), θα είχαν κλείσει προ πολλού. 



Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στην αδιαφορία των υπευθύνων των Υπουργείων για την επίλυση 

του λειτουργικού προβλήματος του Δήμου μας μια και στις αλλεπάλληλες επισκέψεις 

κλιμακίων από αιρετούς και υπαλλήλους το μόνο που αποκομίζαμε ήταν υποσχέσεις. 

Ξεκινώντας από τα έργα υποδομής θα αναφερθούμε:  

Λιμάνι:    
Η Διαχρονική  προσπάθεια  που καταβλήθηκε   από όλους μετά  από πολλές  φορές 

διακοπής  των εργασιών ευοδώθηκε και η ολοκλήρωση  αυτού  του μεγάλου  πραγματικού  

έργου  για το νησί μας  είναι γεγονός. Έγινε η παράδοση του έργου από τον εργολάβο. 

Εκκρεμεί η υλοποίηση της επισκευής των ζημιών που παρατηρούνται στην προβλήτα και 

έχει συνταχθεί η σχετική μελέτη. 

Απασχόληση : 

Εδώ θα πρέπει να τονιστούν οι αντίξοες οικονομικές και όχι μόνο συνθήκες που επικράτησαν 

κατά το 2011και έχουν  ως αποτέλεσμα όχι μόνο την αναστολή των προσλήψεων αλλά και 

την υποχρεωτική απομάκρυνση μέσω της εργασιακής εφεδρείας. Η προσπάθεια όμως πρέπει 

να είναι πιο έντονη και συνεχής που να έχει ως αποτέλεσμα όσο το δυνατόν περισσότεροι νέοι 

να αξιοποιηθούν εκμεταλλευόμενοι κάθε πρόγραμμα που αποβλέπει στην απασχόληση. 

Η προσπάθεια στελέχωσης του Δήμου και των υπηρεσιών του είναι  συνεχής  παρά τις 

αρνητικές συγκυρίες (αναστολή προσλήψεων) με συμβασιούχους διάφορων ειδικοτήτων . 

Στον τομέα της εκπαίδευσης: 

Ομαλά λειτούργησε η εξ ανάγκης ελλείψει κτηριακής υποδομής του εξαθέσιου δημοτικού 

σχολείου, με τις 3 τάξεις στην Αγία Μαρίνα και τις 3 στο Φρυ και την μεταφορά των 

μαθητών χωρίς προβλήματα. Η προσπάθεια τώρα στρέφεται στην δημιουργία νέου 

σύγχρονου κτηρίου εξαθέσιου σχολείου σε συνάρτηση του οποίου είναι και η στέγαση του 

Νηπιαγωγείου στο Φρυ. Στο Γυμνάσιο και Λ.Τ. κατασκευάσθηκε και ολοκληρώθηκε και η 

δεύτερη φάση επισκευής του κτηρίου αλλά δυστυχώς  απαιτείται και Τρίτη φάση για την 

ολοκληρωμένη συντήρηση του. 

 Ύδρευση  
   Μετά και την ολοκλήρωση  του νέου  δικτύου ύδρευσης και κατασκευή  της νέας 

δεξαμενής χωρητικότητας 900 m³ τα προβλήματα στην ύδρευση του  νησιού μας   

περιορίστηκαν αισθητά . 

      Έγιναν εργασίες  εκσυγχρονισμού  και βελτίωση  λειτουργίας  των   γεωτρήσεων 

σύμφωνα πάντα και υπό την εποπτεία  και τις υποδείξεις  του  κ. Μuttin.  

Η έλλειψη τεχνικών υπηρεσιών από τον  Δήμο μας καθώς επίσης και η έλλειψη 

εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στην περιφέρεια έχει ως αποτέλεσμα την 

καθυστέρηση της σύνταξης των μελετών για την διάνοιξη τεσσάρων νέων γεωτρήσεων. 

     Πιστεύουμε  ότι  με την υλοποίηση της παραπάνω ενέργειας  δεν θα  παρατηρούνται στο 

μέλλον καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα τους  καλοκαιρινούς μήνες έλλειψη 

συνεχούς υδροδότησης προβλέποντας  επίσης μελλοντικά με την κατασκευή των 

απαραίτητων έργων και ενεργειών τη δυνατότητα αποταμίευσης του νερού  για την άρδευση 

και άλλων παράλληλων ενεργειών.  

Εδώ πρέπει να αναφερθεί και η καθυστέρηση προμήθειας από την Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου του μηχανήματος που θα δώσει την δυνατότητα στους κατοίκους και τους επισκέπτες 

του νησιού μας να προμηθεύονται πόσιμο νερό αρίστης ποιότητας. 

 Πρέπει  φυσικά όλοι να σκεπτόμαστε  ότι η υπερκατανάλωση είναι καταστροφική και να 

προασπίσουμε την πολυτιμότητα  του υπέρτατου αυτού αγαθού .  

  Στον τομέα της Υγείας :   



     Η ένταξη του νέου Π.Π.Ι στο ΕΣΠΑ είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της 

σημερινής Δημοτικής Αρχής. Πιστεύουμε ότι οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις  με την  

απαιτούμενη επάνδρωση από αναγκαίο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό θα αναβαθμίσει 

της απαραίτητες  υπηρεσίες   προς τον δημότη του νησιού μας .  

Πρέπει εδώ να αναφερθούμε στην αναγκαιότητα ύπαρξης από τον Δήμο μας και από άλλους 

φορείς ιδιαίτερα της παροικίας, τράπεζα αίματος μια και κατά τον χρόνο που μας πέρασε 

φάνηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης της, και μετά την διακοπή συνεργασίας με το Νοσοκομείο 

της Νίκαιας. Προϋπόθεση όμως είναι  να ευαισθητοποιηθεί και πάλι η κοινωνία του νησιού 

για την συγκέντρωση περισσότερων μονάδων αίματος. 

 Οι διακομιδές δυστυχώς αυξήθηκαν αλλά τα προβλήματα με τις αεροδιακομιδές παραμένουν. 

Παρά τα διαβήματα και τις αποφάσεις που κατά καιρούς παίρνει το Δ.Σ. το πρόβλημα 

παραμένει ιδιαίτερα για τις απομακρυσμένες παραμεθόριες περιοχές όπως είναι και η Κάσος. 

   Οι επισκέψεις των γιατρών ειδικοτήτων συνεχίστηκαν και για το 2011 και συνεχίστηκε και 

η προσφορά σε κάλυψη ειδικοτήτων που ανάγκαζαν τους Κασιώτες να καταφεύγουν  στα 

νοσοκομεία της Ρόδου, της Κρήτης και της Αθήνας.   

   Ο ακτινολογικός θάλαμος ολοκληρώθηκε  αλλά η λειτουργία του απαιτεί  και την 

απασχόληση του απαιτούμενου εξειδικευμένου προσωπικού και προς αυτήν την  

κατεύθυνση  κινούνται  οι προσπάθειες μας .     

     Πρέπει να αναφερθούμε  στη συμβολή  των συμπατριωτών μας ιατρών που κατά 

διαστήματα  ιδιαίτερα τους καλοκαίρι εξετάζουν δωρεάν τους κατοίκους  του νησιού  μας  

καθώς επίσης και τη συνεισφορά του  ιδρύματος Ρεθύμνη προς τους απανταχού Κασιώτες.   

  Οδικό Δίκτυο:   
Μετά τη σύνταξη των μελετών από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας άρχισαν οι 

ασφαλτοστρώσεις στο κεντρικό δίκτυο του νησιού εργασίες όμως που διακόπηκαν λόγω του 

ότι το διάστημα μετά τον Οκτώβριο δεν προσφέρεται για ασφαλτόστρωση ανοιχτού τύπου. 

Δημοπρατήθηκαν επίσης και το έργο ασφαλτόστρωσης τμημάτων του οδικού δικτύου του 

νησιού μας . 

    Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων καλύπτεται η ασφαλτόστρωση των κεντρικών 

αρτηριών του δημοτικού οδικού δικτύου καθώς επίσης  και του επαρχιακού δικτύου . 

Συνεχής είναι η προσπάθεια  για  συντήρηση  του αγροτικού δικτύου για να είναι 

προσπελάσιμα  από τους κτηνοτρόφους  του νησιού μας.  

  Επίσης συνεχίστηκαν οι πλακοστρώσεις και στους πέντε οικισμούς  του νησιού μας . 

   Η ηλεκτροδότηση του κεντρικού οδικού δικτύου που συνδέει τους οικισμούς συνεχίστηκε 

δίνοντας επαρκή φωτισμό σε όλο σχεδόν το κεντρικό οδικό δίκτυο. Τελευταία τμήματα  που 

εκτελέστηκαν (Παναγία προς Πόλι, Αγ. Νικόλαος - Τσουκαλά και Πλατεία Μαρούκλας - 

αποθήκη Τσουκαλά). Τμήματα όμως που παρουσιάζουν μέχρι σήμερα πρόβλημα με την 

διαδικασία ηλεκτροδότησης τους. 

     Μεγάλης σημασίας για ανάπτυξη της περιοχής είναι και η επέκταση του 

ηλεκτροφωτισμού  μέχρι  την παραλία της  Χελάτρου. 

Τουριστικός τομέας   

    Στην τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να δοθεί έμφαση στον παραθεριστικό τουρισμό, που 

δημιουργεί σταθερές σχέσεις με τους επισκέπτες του και βοηθάει στην απασχόληση των 

νέων του τόπου μας. Προαπαιτούμενο για την υλοποίηση της τουριστικής ανάπτυξης είναι ο 

συντονισμός όλων των φορέων του νησιού και όχι μόνο όσων ασχολούνται  με τον 

τουρισμό. 



Στον τουριστικό τομέα  με την συμμετοχή μας στις διεθνείς  εκθέσεις της Αθήνας  ο δήμος 

μας προσπάθησε να προβάλει τα ήθη και τα έθιμα και την ανάπτυξη - διάδοση των τοπικών 

προϊόντων.  

     Τα τουριστικά περίπτερα  κατά τους θερινούς μήνες  καθώς επίσης  και οι τοπικές γιορτές 

στην Κάσο, της Σιτάκας και του Μελιού  πιστεύουμε να συμβάλουν  προς την προσπάθεια 

προβολής των προϊόντων μας . 

    Η χάραξη και διατήρηση των μονοπατιών μας καθώς επίσης και η ανάδειξη των 

σπηλαίων του νησιού ενισχύουν την προβολή του τόπου μας. Εδώ θα πρέπει να  αναφερθεί 

και η θετική συμβολή και βοήθεια του Συλλόγου Νεολαίας του νησιού μας. 

Περιβάλλον  

Δυστυχώς η μελέτη και η υλοποίηση του έργου κατασκευής ΧΥΤΑ μπλοκαρίστηκε λόγω της 

αδυναμίας της ΕΓΝΑΤΙΑΣ που είχε αναλάβει να προωθήσει τις διαδικασίες υλοποίησης του . 

Ήδη την προετοιμασία του φακέλου του έργου έχουν αναλάβει οι Τεχνικές Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας και πιστεύουμε ότι θα <<τρέξουν>> γρηγορότερα για την  άμεση υλοποίηση του 

τόσο σημαντικού έργου. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι καταφέραμε να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 

ένα σημαντικότατο έργο σχετικά με την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ καθώς επίσης και 

εγκατάστασης συστήματος ανακύκλωσης. Ακόμα και ο τελευταίος προγραμματισμός της 

περιφέρειας περί δημιουργίας ΣΜΑ και κάλυψη από τον ΧΥΤΑ Καρπάθου δεν έχει 

προχωρήσει. Η δενδροφύτευση συνεχίστηκε με την βοήθεια του συλλόγου Νεολαίας και τα 

αποτελέσματα είναι εμφανή ιδιαίτερα σε περιοχές γύρω από οικισμούς του νησιού μας.  Στην 

προσπάθεια  μας αυτή μεγάλη  ήταν  και η συνδρομή των εργαζομένων στην 

ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ που πέρα από την κύρια  αρμοδιότητα της κατάσβεσης των πυρκαγιών είναι 

και η φροντίδα και το πότισμα των μικρών φυτών . 

Συγκοινωνία 

Η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία του νησιού μας κρίνεται ικανοποιητική μια και συνδεόμεθα 

επαρκώς με την Αθήνα, την Ρόδο και την Κρήτη. Αναβαθμίστηκε η τοπική γραμμή μετά από 

αίτημα του Δήμου μας μια και η σύνδεση γίνεται πλέον με τα Πηγάδια δίνοντας την 

δυνατότητα στους μονίμους κάτοικους του νησιού μας να μεταφέρονται δωρεάν. Όσον αφορά  

την αεροπορική σύνδεση τα προβλήματα παραμένουν ιδιαίτερα μεγάλα κατά τους 

καλοκαιρινούς  μήνες  μια και η πληρότητα  φθάνει το 100% .  

Πάγιο αίτημα μας είναι να ερωτάται και η τοπική αυτοδιοίκηση στον σχεδιασμό των 

αεροπορικών γραμμών μέσω ανταποκρίσεων που γίνεται κάθε χρόνο. 

Πιστεύουμε ότι  με την ικανοποίηση του μόνιμου αιτήματος μας σχετικά με την απευθείας 

σύνδεση με  επιδοτούμενο δρομολόγιο με την Αθήνα θα αποσυμφορήσει την υπάρχουσα 

γραμμή Ρόδο - Κάρπαθο - Κάσο - Σητεία .  

Αεροδρόμιο  

   Παρατηρήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση  του έργου κατασκευής  του 

κτηρίου  επιβατών . Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες που προβλεπόντουσαν για την 

ασφαλτόστρωση  του περιβάλλοντος χώρου πρόσβασης και στάθμευσης και τον εξωραϊσμό 

των  εξωτερικών χώρων . 

Η παράδοση κρίνεται επιεικώς ως αδικαιολόγητη μια και ο εργολάβος έχει εκτελέσει το 

99% του έργου. Παρά τα συνεχή διαβήματα και επισκέψεις στην Υ.Π.Α. το πρόβλημα 

παραμένει. Ελπίζουμε μέσα στο καλοκαίρι να γίνει η παράδοση του κτιρίου και να τεθεί 

τέρμα στην χρήση των ακατάλληλων και προβληματικών εγκαταστάσεων υποδοχής 

επιβατών. Αξίζει να αναφερθεί ότι ήδη η Υ.Π.Α. και η μετεωρολογική υπηρεσία 

μεταφέρθηκαν στον νέο κτίριο. Παράλληλα συνεχίζεται η προσπάθεια για επέκταση του 



διαδρόμου προσγείωσης έργο αναγκαίο για τη συνέχιση λειτουργίας μελλοντικά του 

Δημοτικού Αεροδρομίου Κάσου. 

ΕΡΓΑ: 

Η κατασκευή του γηπέδου Ποδοσφαίρου - Στίβου μετά την πληρωμή του εργολάβου από το 

πρόγραμμα Θησέας προχώρησε με μικρά βήματα μια και το έργο αυτό είναι σε συνάρτηση με 

την οικονομική ρευστότητα που υπάρχει γενικά στη χώρα μας. 

Συνεχείς και διαχρονικές είναι και οι προσπάθειες που γίνονται για την αντιπλημμυρική 

προστασία  του νησιού μας . Με μικρές παρεμβάσεις στα κύρια ποτάμια και ο καθαρισμός 

των φραγμάτων βοηθάνε στην εξάλειψη πλημμυρικών φαινομένων κατά τους χειμερινούς 

μήνες .Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της μελέτης και η εκτέλεση του έργου της κατασκευής 

προστατευτικού τοιχίου απέναντι από το πρατήριο καυσίμων, στον χείμαρρο της Εμπασιάς.  

Αλιεία: 

Εκκρεμεί η σύνταξη μελέτης για την προστασία του θαλάσσιου πλούτου. Κάτι ανάλογο που 

έγινε μερικά χρόνια πριν για την κτηνοτροφία. Το κάθε  

λογικό αίτημα που υποβάλλεται στην δημοτική αρχή ικανοποιείται μια και η συνεργασία μας 

με το σωματείο των αλιέων είναι συνεχής και άριστη. Σε εκκρεμότητα είναι η κατασκευή 

τεχνικής υφάλου από την Π.Ν.Α. 

                                      

Κατασκευή Σφαγείου:    
Το σύγχρονο γεφύρι της Άρτας. Πιστεύουμε ότι το έργο αυτό είναι υψίστης σημασίας για τον 

κτηνοτροφικό κόσμο και όχι μόνο. Δυστυχώς η εκτέλεση - ολοκλήρωση αυτού του έργου με 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ πίστωση οδηγείται σε ναυάγιο. Τα προβλήματα μεταξύ των εργολάβων 

που έχουν αναλάβει την εκτέλεση έχουν φέρει σε αδιέξοδο την υλοποίηση του. Πολλές οι 

προτάσεις που υπάρχουν, όπως διάλυση εργολαβιών, προμήθειας φορητού σφαγείου κ.λ.π. 

που αυτό το διάστημα βρίσκονται σε διαβουλεύσεις. 

     Στην πρόθεση μας είναι να υπάρξει  παράλληλα  με την ολοκλήρωση  του σφαγείου  και 

η τοποθέτηση  μόνιμου κτηνιάτρου στο νησί μας  που η ιστορία έδειξε  το πόσο αναγκαία  

είναι .        

  

   Η Κάσος πρέπει να συνεχίσει  να πηγαίνει κόντρα στις αρνητικές συγκυρίες  των εποχών 

που ζούμε. 

    Όχι όμως με λόγια αλλά με έργα , για να γίνουν όμως πράξη πρέπει να υπάρξει 

συνεργασία όλων για να γίνει φανερή και η δουλειά που παράγεται μια και το συμπέρασμα 

που βγαίνει αβίαστα είναι ότι το μέλλον της Κάσου εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από  

τους κατοίκους της .    

     Επειδή η συμμετοχή επιτυγχάνεται  μόνο όταν όλοι ανεξάρτητα μπορούν να καταλάβουν 

τον στόχο μας  πως θα φθάσουμε  σ’ αυτόν πρέπει  να αναπτυχθεί ένας διάλογος μέσα από 

τον οποίο φορείς και μεμονωμένα άτομα θα μπορούν ελεύθερα  να εκφράσουν τις απόψεις  

τους . 

    Κάθε χρόνο θεωρώ υποχρέωση μου  να αναφερθώ  στην συνεργασία  που υπάρχει όσο 

αυτό είναι δυνατόν μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου . 

   Θεωρούμε επίσης αναγκαίο να ευχαριστήσουμε τους παροικιακούς συλλόγους Αθήνας , 

Ρόδου και Αμερικής για την άριστη συνεργασία που είχαμε και έχουμε . 

   Η προσπάθεια μας που είναι και κοινή προσπάθεια κάθε Κασιώτη στο να αποβάλλουμε 

τον όρο - χαρακτηρισμό το νησί της άγονης γραμμής , πρέπει να στευθεί με επιτυχία μέσα 

από τις σωστές αξιοποιήσεις των όποιων πιστώσεων -  επενδύσεων γίνονται  στο νησί μας. 

 



   Η προσπάθεια αυτή πρέπει να είναι συνεχείς και να στέφεται πάντα από την επιθυμητή 

επιτυχία . 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση των πεπραγμένων της 

Δημοτικής Αρχής έτους 2011. 

    Το Δ.Σ. αφού άκουσε την έκθεση του κ. Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση,  

 

                                                            Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    : 

 

1.-  Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής οικ. Έτους 2011, όπως αυτή παρουσιάσθηκε 

από τον Δήμαρχο Κάσου. 

2.- Η απόφαση πάρθηκε μειοψηφούντων του Δημοτικού Συμβούλου  Ιωάννη Νικολάου, ο οποίος δήλωσε 

ότι καταψηφίζει την έκθεση πεπραγμένων οικ. Έτους 2011 διότι θα έπρεπε να έχουν γίνει πολύ περισσότερα 

έργα και ενέργειες. 

3.- Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηλίας Γαλανάκης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

     

    Η απόφαση πήρε α/α/ 78/2012. 
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