
                                     Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

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

Από το 14
ο  

του 2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κάσου. 

Αριθμός απόφασης 86/2012. 

                                                              Π ε ρ ί λ η ψ η 

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

  Υποβολή πρότασης προς ένταξη και χρηματοδότηση για υποστήριξη του Δήμου με 

υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο με κωδικό αριθμό 18.1/02-

5-2012 ανοικτής πρόσκλησης της ΜΟΔ  Α.Ε.. 

 

    Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 25 Ιουλίου 2012 ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 19:00   συνήλθε σε  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από 

την με αριθμό πρωτοκόλλου 2067/19-7-2012 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 Αντιδήμαρχος Κάσου, ως αναπληρωτής 

Δημάρχου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 11 μέλη, ήτοι: 

            Παρόντες                                                                 Απόντες 

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

1.- Ιωάννης   Ασπράς, Πρόεδρος            1.- Ιωάννης Μονδάνος, εκτός Κάσου   

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

3.-  Γεώργιος Κουριαντάκης,  Μέλος      

4.- Μηνάς      Ιερομόναχος,        ΄΄                

5.- Μηνάς      Μαλανδρής,          ΄΄          

6.- Αντώνιος Χατζηπέτρου,        ΄΄ 

7.- Κων/νος     Μηνάς,                ΄΄ 

8.- Εμμανουήλ Σοφίλλας,           ΄΄           

9.- Εμμανουήλ Μανούσος,         ΄΄ 

10.- Ιωάννης Νικολάου,               ΄΄ 

11.- Ευαγγελία Δημητρίου,        ΄΄ 

 

      Ο Δημοτικός Υπάλληλος Βασίλειος Βιντιάδης, τήρησε τα πρακτικά. 

      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι η ΜΟΔ 

Α.Ε. ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΄΄Κρήτης και Νήσων 

Αιγαίου 2001 – 2013 – άξονας 12 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Νότιο Αιγαίο΄΄ 

δημοσίευσε ανοικτή πρόσκληση (κωδικός 18.1/02-5-2012) προς τους Δήμους της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υποβολή προτάσεων προς ένταξη και 

χρηματοδότηση στην κατηγορία  πράξεων ΄΄Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και 

ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων δράσεων΄΄. 

Ειδικότερα η πρόσκληση αφορά στην υποστήριξη των Δήμων με υπηρεσίες 

συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη 

τεχνογνωσία για την ωρίμανση/υλοποίησή τους. 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής οργάνωσης των Δήμων 

ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα για την επιτάχυνση της 

διαδικασίας ωρίμανσης/υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ. 

Ο κάθε Δήμος δύναται να υποβάλλει μία (1) πρόταση, ο προϋπολογισμός της οποίας 

δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000,00 ευρώ. 



Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή ήδη από τις 02/05/2012 έως εξαντλήσεως της 

συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης ποσού 1.700.000,00 ευρώ. 

Κατόπιν πρότεινε ο Δήμος Κάσου να υποβάλει πρόταση με τίτλο ΄΄Υποστήριξη του 

Δήμου Κάσου με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης΄΄, δεδομένης της 

απουσίας τεχνικής υπηρεσίας και της υποστελέχωσης σε επιστημονικό προσωπικό. 

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.- Την υποβολή πρότασης με τίτλο ΄΄Υποστήριξη του Δήμου Κάσου με υπηρεσίες 

συμβούλων τεχνικής υποστήριξης΄΄ προς ένταξη και χρηματοδότηση στην κατηγορία 

πράξεων ΄΄Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής 

επάρκειας των διακιούχων φορέων για την υλοποίηση συχρηματοδοτούμενων 

δράσεων΄΄ του Άξονα Προτεραιότητας 12 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ΄΄Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013΄΄. 

2.- Την αποδοχή των όρων των κανονισμών και των διαδικασιών που ορίζονται στην 

πρόσκληση με κωδικό 18.1 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 

΄΄Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013΄΄. 

3.- Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κάσου κ. Δημητρίου  Ερωτόκριτου να προβεί 

στις απαραίτητες ενέργειες και να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα ή και 

δικαιολογητικά και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθεί για το σκοπό αυτό. 

 

      Η απόφαση πήρε α/α/ 86/2012. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

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

                                        υπ: Μ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ                                                          

                                        υπ: Γ. ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ 

                                        υπ: Μ. ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ                  Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                        υπ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑΣ                        υπ : Β.ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ 

                                        υπ: ΑΝ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 

                                        υπ: ΕΜΜ. ΣΟΦΙΛΛΑΣ 

                                        υπ: ΕΜΜ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

                                       υπ:  Ι.Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

                                        υπ: ΕΥΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

    

                         ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                         ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ 

 

                                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ.  ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ 

 

                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

 

 

 

 

 


