
 

                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Απόσπασμα από το  11ο  πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

α/α απόφασης 79/2012. 
 

Περίληψη  

 

Δημιουργία θαλάσσιου πάρκου Βόρειας Καρπάθου νήσου Σαρίας και των Αστακιδονησίων ως 

περιφερειακού θαλάσσιου πάρκου. 
 

   Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 5 Ιουλίου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00 

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

του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε 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 10 μέλη, ήτοι: 

 

            Παρόντες                                                Απόντες 

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

  2. – Μαρία Φραγκούλη, Γραμματέας          2.- Ηλίας Γαλανάκης, εκτός Κάσου 

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

  4. - Μηνάς Μαλανδρής          ΄΄ 

  5. - Μηνάς  Ιερομόναχος        ΄΄ 

  6. - Κων/νος   Μηνάς           ΄΄  

  7.- Ιωάννης Μονδάνος           ΄΄ 

  8.- Εμμανουήλ Σοφίλας          ΄΄ 

  9.- Εμμανουήλ Μανούσος       ΄΄  

 10.- Ιωάννης   Νικολάου,        ΄΄ 

  

     Ο Δημοτικός Υπάλληλος Βασίλειος Βιντιάδης , τήρησε τα πρακτικά. 

         Ο Πρόεδρος  πρότεινε την συζήτηση του θέματος, θεωρώντας το κατεπείγον και 

κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος. 

       Το Σώμα δέχθηκε να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.      
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα  εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του 

Ν. 3937/2011, το σχέδιο με τίτλο ΄΄Χαρακτηρισμός της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Βόρειας 

Καρπάθου, της νήσου Σαρίας και των Αστακιδονησίων ως «Περιφερειακό θαλάσσιο πάρκο»΄΄ τίθεται 

σε δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

      Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 

 

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

 

1.- Διαφωνεί κάθετα με την συμμετοχή των Αστακιδονησίων στην δημιουργία του περιφερειακού 

θαλάσσιου πάρκου, μέσω του Φορέα διαχείρισης Βόρειας Καρπάθου και νήσου Σαρίας για τους εξής 

λόγους: 

α.- Οι Αστακιδονησίδες ανήκουν βάσει του  Ν.3800,  ΦΕΚ 256 19/12/1957  άρθρο 18 παρ. 10 ,   

στον Δήμο Κάσου και όχι στον Δήμο Καρπάθου, όπως αναφέρεται στην πρόταση του Δήμου 

Καρπάθου για την δημιουργία του εν λόγω περιφερειακού θαλάσσιου πάρκου.  

β.- Από τον Δήμο Κάσου δεν ζητήθηκε, ως ιδιοκτήτης των εν λόγω νησίδων, να συμμετέχει στον 

σχετικό Φορέα διαχείρισης και ως εκ τούτου δεν συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα. 

γ.- Τα όρια του Φορέα διαχείρισης διευρύνθηκαν χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη Δήμου 

Κάσου, μέχρι και την περιοχή των Αστακιδονησίων. 



2.- Να εξαιρεθεί η περιοχή των Αστακιδονησίων από το υπό σύσταση περιφερειακό θαλάσσιο πάρκο 

και η ονομασία του να παραμείνει ως Περιφερειακό Θαλάσσιο Πάρκο Βόρειας Καρπάθου και νήσου 

Σαρίας, όπως αρχικά είχε προσδιορισθεί. 

 

 

    

     Η απόφαση πήρε   α/α    79 /2012. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ ΜΕΛΗ                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

υπ: Ι.ΑΣΠΡΑΣ                υπ: Μ.  ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ              υπ:Δ.Ε.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

                               υπ: Γ. ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ              

                               υπ: Μ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ                                                          

                               υπ: Μ. ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ             Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                               υπ:: Ι. ΜΟΝΔΑΝΟΣ                υπ : Β.ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ 

                               υπ: ΕΜΜ. ΣΟΦΙΛΛΑΣ                

                               υπ: Κ. ΜΗΝΑΣ 

                               υπ: ΕΜΜ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

                               υπ: Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

    

                      ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ            Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                      ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

                      Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ 

 

                                                              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ.  ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ 

 

 

                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 
  


