
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ      

                                                                                            Αριθ. Απόφ:  86/2014 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 12
ο 
πρακτικό της 11-8-2014  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα: «Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Κάσου» 

   
Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  11

η
  Αυγούστουου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μ.μ.   

συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση (εξ αναβολής από το υπ’ αριθμόν 10/30-06-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης 

Δ.Σ. Κάσου ) το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από την υπ’ αριθμόν 2634/28-07-2014 πρόσκληση του Προέδρου 

του Δημοτικού Συμβουλίου  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 7 μέλη, ήτοι: 

 

 

Παρόντες      Απόντες 

 

1. Ιωάννης   Ασπράς Πρόεδρος          1. Μαρία Φραγκούλη   

2. Γεώργιος Κουριαντάκης Μέλος               2. Ιωάννης Μονδάνος   

3. Κωνσταντίνος Μηνάς Μέλος 3. Αντώνιος Χατζηπέτρου 

4. Εμμανουήλ Σοφίλλας Μέλος 4. Εμμανουήλ Μανούσος 

5. Φωτεινή Αρπατζή   Μέλος 5. Ιωάννης Νικολάου     

6. Ευάγγελος Καταχανάς Μέλος 6. Ευαγγελία Δημητρίου 

7. Αντώνιος Ζάγορας Μέλος  

 

 

Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, 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 2013:   
Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, η Δημοτική Αρχή προβαίνει στον απολογισμό του έργου της σε όλους τους 

τομείς. Κλείνουμε τρία χρόνια της σημερινής Δημοτικής Αρχής και εφαρμογής του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. Μια μεταρρύθμιση 

που χαιρετίστηκε από όλους με την προσδοκία να δημιουργηθούν ισχυροί δήμοι, επανδρωμένοι-στελεχωμένοι  

επικαλούμενοι Δήμοι «μικρά διοικητήρια».  

Αντί αυτού, το όνειρο έγινε εφιάλτης ιδιαίτερα για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους. Το μόνο που εφαρμόσθηκε η 

εκχώρηση νέων αρμοδιοτήτων χωρίς πόρους και κυρίως χωρίς προσωπικό. Ο Δήμος Κάσου λειτουργεί οριακά και χάρη 

των υπεράνθρωπων προσπαθειών του εναπομείναντος προσωπικού και τις φιλότιμες προσπάθειες των αιρετών. 

Συνεχής οι επισκέψεις, οι διαμαρτυρίες και τα διαβήματα στα συναρμόδια Υπουργεία τα οποία ναι μεν αναγνωρίζουν 

το μεγάλο πρόβλημα αλλά λύση δεν μπορούν να δώσουν. 

Η απόσπαση από την Περιφέρεια και συγκεκριμένα από το Επαρχείο Καρπάθου-Κάσου μιας υπαλλήλου στο τέλος του 

χρόνου βελτίωσε την κατάσταση αλλά δεν είναι η λύση, μια και τα κενά είναι πολλά και η έλλειψη προσωπικού 

μεγάλη. 

Καταφέραμε μετατροπή και σύσταση προσωποπαγής θέσης της Δημοτικής αστυνομίας, σε διοικητικό. 
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 Για άλλη μια χρονιά θα θέσω το ερώτημα: μέχρι πότε θα δοκιμάζονται οι αντοχές μας μια και σίγουρα άλλοι 

δήμοι με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Κάσου(όχι οικονομικό) θα είχαν κλείσει προ πολλού.  

 Θα προσπαθήσω να κάνω μια αναλυτικότερη αναφορά σε διάφορους τομείς δράσης του 2013.  

 

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ: 

Βρισκόμαστε στον τέταρτο  χρόνο ύφεσης με ότι αυτό συνεπάγεται λαμβάνοντας  υπόψη και  την κατάσταση 

διοικητικής λειτουργίας του Δήμου Κάσου που είναι σε όλους γνωστή μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι 

για τα αποτελέσματα του προηγούμενου χρόνου. Ανασταλτικοί παράγοντες στην πορεία των εν εξέλιξη έργων, η 

καθυστέρηση σύνταξης μελετών, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας που μας 

στηρίζει τεχνικά καθώς επίσης και της ΑΝ.ΔΩ της οποίας είμαστε μέλος. Ανασταλτικός παράγοντας  είναι επίσης η 

καθυστέρηση  πληρωμής έργων που είναι ενταγμένα στα προγράμματα ( π.χ Γήπεδο ποδοσφαίρου και παιδότοπος ).  

Α) Έγινε η μελέτη Κάσος-Πράσινο νησί η οποία υπεβλήθη στην πρόσκληση για τις πράσινες Αγροτικές και 

Νησιωτικές κοινότητες.-νέο πρότυπο ανάπτυξης. Μια μελέτη πολυεργαλείο μια και αναφέρεται σε κατασκευή 

Υβριδικού Σταθμού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορεί η συγκεκριμένη μελέτη να βρει εφαρμογή ολόκληρη 

ή τμηματική ένταξη σε μελλοντικά προγράμματα. 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Κατέχουμε τα ρεκόρ ανάλογα με την έκταση του νησιού μας σε ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου δηλ.  60 χιλιόμετρα 

περίπου. Πρόβλημα δεν είναι η κατασκευή αλλά η συντήρησή του. Επίσης η συντήρηση σε ετήσια βάση του 

υφιστάμενου αγροτικού δικτύου είναι μια από τις προτεραιότητές μας. Με τα προστατευτικά στηθαία που έχουμε στη 

διάθεσή μας και τοποθέτησή τους σε επικίνδυνα σημεία του δικτύου κλείνουμε ένα μεγάλο έργο προστασίας-σήμανσης 

του δικτύου. 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

ΣΦΑΓΕΙΟ 

Με την έκπτωση του εργολάβου και με την διενέργεια διαγωνισμού και επιλογής νέου, το έργο μπαίνει στην τελική 

ευθεία. Πεποίθηση όλων μας είναι ότι σε λίγους μήνες και πάντα εντός του χρόνου που διανύουμε να ολοκληρωθεί  της 

μεγάλης σημασίας έργο, ιδιαίτερα για την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων του νησιού, και την προώθηση της ντόπιας 

παραγωγής.  

Βάση του νέου χρονοδιαγράμματος της νέας εργολαβίας προβλέπεται εκτός απροόπτου η ολοκλήρωση τέλος του 

τρέχοντος χρόνου. Παράλληλα από τώρα πρέπει να γίνουν όλες οι ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία του. Σε 

συνεργασία με την Περιφέρεια πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις γεωπόνων  και κτηνιάτρων κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

ΑΛΙΕΙΑ 

Πρόθεσή μας είναι να φτιάξουμε κάτι ανάλογο που κάναμε για τους κτηνοτρόφους συντάσσοντας μελέτη για την 

προστασία του θαλάσσιου πλούτου. Με την επίσκεψη το τελευταίο διάστημα κλιμακίου στο νησί μας μπαίνει στην 

τελική ευθεία η κατασκευή τεχνικού υφάλου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Εκκρεμεί η σύνταξη μελέτης για την 

προστασία του θαλάσσιου πλούτου. Έγινε η χωροθέτηση με υπόδειξη του συλλόγου των αλιέων με τον οποίο είχαμε 

άριστη συνεργασία και απομένει η κατασκευή του τεχνικού υφάλων από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην άψογη συνεργασία με το σωματείο των αλιέων του νησιού μας προς 

όφελος όλων.  

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

Ολοκληρώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα έργα των τελευταίων ετών μετά από πολυετείς περιπέτειες δίνοντας 

ικανοποίηση πολιτισμένης υποδοχής επιβατών στο νησί μας, διαγράφοντας προηγούμενες τριτοκοσμικές 

εγκαταστάσεις.  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 Συνεχίζονται οι μελέτες και οι πράξεις για το ενταγμένο έργο στο ΕΣΠΑ αποκατάστασης ΧΑΔΑ 

μεταφόρτωσης Ανακύκλωσης –Κομποστοποίσησης. Καταφέραμε την εξασφάλιση χρηματοδότησης από την 

Περιφέρεια με το ποσό των 2.000.000 € για την κατασκευή του ΧΥΤΑ. Συνεχίζονται οι διαδικασίες για την 

οριστική μελέτη του παραπάνω έργου. Η τοποθέτηση  κάδων ανακύκλωσης που προμηθεύτηκε ο Δήμος από 
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ιδίους πόρους είναι η αρχή μιας και ήδη έχει υπογραφεί σύμβαση με την ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης και 

βρισκόμαστε στο στάδιο της προσαρμογής.. 

 Χρηματοδότηση προμελέτης κατασκευής ΧΥΤΑ από ίδιους πόρους.  

 Προμήθεια από ίδιους πόρους κάδων ανακύκλωσης ως πρώτο δειλό βήμα εφαρμογής της ανακύκλωσης στο 

νησί μας. 

   Με την πρόσληψη των συμβασιούχων στην καθαριότητα ελλείψει μόνιμου προσωπικού προσπαθούμε για το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα  χωρίς να είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι σήμερα για το αποτέλεσμα. Συμβολή- 

συνεργασία κατά τους δημότες για καλύτερο αποτέλεσμα.   

 Δενδροφυτεύσεις συνέχιση της προσπάθειας που γίνεται με έντονους ρυθμούς τα τελευταία 10 χρόνια. 

Προμήθεια κατά το 2013 από το περιφερειακό φυτώριο πεντακοσίων δέντρων. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

H αναβάθμιση και η συνέχιση των θεσμοθετημένων πλέον γιορτών κατά το καλοκαίρι σε συνεργασία με την 

περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και των Συλλόγων.(Γιορτή Σιτάκας-Γιορτή Μελιού).Με τις παρουσίες και εκδόσεις 

βιβλίων καθώς επίσης και με την ανάδειξη της σημασίας του Ολοκαυτώματος είναι μερικά που καταφέραμε 

στον τομέα του πολιτισμού και στην προσπάθεια διατήρησης ηθών και Εθίμων του τόπου μας. 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Το μεγάλο πρόβλημα ιδιαίτερα της νεολαίας του νησιού μας που θέλει να μείνει αλλά δεν μπορεί, αναγκάζεται 

να μεταναστεύσει στα μεγάλα αστικά κέντρα είτε στο εξωτερικό. 

Σα δήμος και κατά το 2013 όπως και κάθε χρόνο προσπαθήσαμε και καταφέραμε να συνάψουμε συμβάσεις 

κατά κύριο λόγο για τις υπηρεσίες του ανταποδοτικού χαρακτήρα οκτάμηνες ή δίμηνες διάρκειας τον μέγιστο 

αριθμό του μας επιτρέπεται βάση του οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

Θετική ήταν επίσης και η συμμετοχή μας σε προγράμματα κοινωφελής εργασίας που συμμετέχει ο Δήμος μας 

(ΟΑΕΔ). 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Καρπάθου  για την Ταμειακή Υπηρεσία. Δειλά η εφαρμογή της θα 

βελτιώσει τις υπηρεσίες μια και μπορεί να εισπράττει τέλη. 

 Συνέπειες Καλλικράτη. 

 Απαγόρευση προσλήψεων 1/10-1/5 και μετά εξαιρέσεις για μικρούς νησιωτικούς Δήμους χωρίς εφαρμογή. 

 Συνταξιοδότηση μονίμων υπαλλήλων με πολυετή πείρα, υπαλλήλων πολυεργαλεία για την υποτυπώδη 

λειτουργία του. 

 Έλλειψη ταμειακής υπηρεσίας, έχει ως συνέπεια αδυναμία είσπραξης τελών στο Δήμο.   

 Έλλειψη τεχνικής υπηρεσίας  έχει ως συνέπεια αδυναμία σύνταξης μελετών ακόμα και των πλέον μικρών που 

έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση εκτέλεσης έργων. Συνέπεια της υποστελέχωσης, είναι και  το μεγάλο 

χρηματικό υπόλοιπο στα Ταμεία του Δήμου. Η  χρονιά που μας πέρασε δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Πρέπει να βρεθεί λύση γιατί οι αντοχές όλων είναι σε οριακό σημείο με ότι αυτό συνεπάγεται για την συνέχιση 

λειτουργίας του Δήμου. Ζητάμε την πρόσληψη του ελάχιστου μονίμου προσωπικού για την αξιοπρεπή 

λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Σημαντική ήταν και η προσφορά των ατόμων που απασχολήθηκαν έστω 

και για μικρό χρονικό διάστημα στο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.   

  Χαριστική βολή για τη λειτουργία του Δήμου μας καθώς επίσης και της  ταλαιπωρίας των δημοτών  

σε μεγαλύτερο βαθμό είναι και η κατάργηση υπηρεσιών που εδρεύουν στη γειτονική Κάρπαθο με πρώτη την 

Οικονομική Εφορία αναγκάζοντας τους συμπατριώτες μας να πηγαίνουν στη Ρόδο για να εξυπηρετηθούν. 

Στα θετικά α) η υπογραφή με τον ΟΑΕΔ προγραμματικής σύμβασης για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των δημοτών μας. β) Η σύνδεση με το Εθνικό  Ληξιαρχείο γ) Η Μηχανογράφηση των υπηρεσιών του Δήμου.δ) 

Η συνέχιση της καταγραφής ώστε να ολοκληρωθεί η συμμετοχή μας στο Εθνικό δημοτολόγιο.  
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Εκτελείται έργο αντιπλημμυρική προστασία 150.000 Αποκατάσταση ζημιών στα φράγματα στο ρεύμα 

Σκυλά και καθαρισμός των ποταμών από φερτό υλικό. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο δεν έχει γίνει αντιληπτό λόγω έλλειψη μόνιμου εναερίτη ηλεκτρολόγου 

απαραίτητη για την συντήρησή του.  

Χωρίς μόνιμο προσωπικό και την απασχόληση συμβασιούχου εναερίτη ηλεκτρολόγου δεν μπορούμε 

να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που πρέπει στους δημότες μας. Οι επεκτάσεις του ηλεκτρικού δικτύου εκτός 

ελάχιστων μεμονομένων περιπτώσεων έχουν ολοκληρωθεί. 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

Παρά τα προβλήματα μετά από χρόνια πρόσληψη εποχιακού υδραυλικού πέρασε ο χρόνος χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα 

χάρη της προσπάθειας και των αιρετών. Λύση έδωσε το μηχάνημα παραγωγής πόσιμου νερού. Προοπτική για 

εγκατάσταση δύο νέων σε χωριά.  

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Αναγνωρίζοντας τις δυσμενές συγκυρίες που επικρατούν στην ακτοπλοΐα, πιστεύουμε ότι η 

συγκοινωνιακή κάλυψη από θάλασσα ήταν ικανοποιητική έχοντας χειμώνα-καλοκαίρι 6 προσεγγίσεις. Θα 

πρέπει να γίνει ανανέωση των παλιών καραβιών.; Έγινε αναβάθμιση της συγκοινωνίας προς τα Πηγάδια 

Καρπάθου. Ανασταλτικός παράγοντας το υψηλό κόστος. Αναγκαιότητα εφαρμογής του συγκοινωνιακού 

ισοδύναμου, καθώς και ανταποκρίσεις για αεροπορική  και ακτοπλοϊκή συγκοινωνία. 

Επιπρόσθετα, η επέκταση της γραμμής Κάσος-Φοινίκι σε Κάσο-Πηγάδια και τα τέσσερα εβδομαδιαία 

δρομολόγια με την δωρεά μεταφορά των μόνιμων κατοίκων καθώς επίσης και δημοτών εξυπηρετώντας τους 

συμπατριώτες μας για την απρόσκοπτη μετάβαση και εξυπηρέτησή τους στις υπηρεσίες που εδρεύουν στην 

Κάρπαθο, είναι ένα από τα θετικά σημεία. 

Πρόθεσή μας είναι να διατηρηθούν τουλάχιστον τα κεκτημένα, πράγμα πολύ δύσκολο. Επιπρόσθετα να 

γίνει πρόνοια για άμεση ανταπόκριση άφιξη-αναχώρηση από Ηράκλειο που θα έχει σαν συνέπεια τη γρήγορη 

πρόσβαση στο νησί μας. 

Στις προθέσεις μας ήταν και είναι η αναβάθμιση της εσωτερικής συγκοινωνίας, ξεκινώντας τις 

διαδικασίες για αγορά δημοτικού λεωφορείου που πιστεύουμε να βελτιώσει την συγκοινωνιακή κάλυψη μεταξύ 

των οικισμών του νησιού.  

Ως προς την αεροπορική σύνδεση υπάρχει πάντοτε το πρόβλημα των ανταποκρίσεων μια και 

αναγκαζόμαστε τις περισσότερες φορές στην διανυκτέρευση στη Ρόδο για κάποιους που θέλουν να ταξιδέψουν 

από Αθήνα για Κάσο. Για το πρόβλημα αυτό συνεχείς είναι οι διαμαρτυρίες και τα διαβήματα του Δήμου και 

των λοιπών παροικιακών φορέων χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα. 

Πάγιο είναι το αίτημά μας για απευθείας σύνδεση με Αθήνα ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, 

θεσπίζοντας νέα επιδοτούμενη γραμμή.    

ΥΓΕΙΑ 

Η ολοκλήρωση του νέου ΠΠΙ αναβαθμίζει τις υπηρεσίες υγείας στο νησί μας.  

Η προσπάθειά μας στρέφεται τώρα στη επάνδρωσή του με το απαραίτητο ιατρικό και παραϊατρικό 

προσωπικό πράγμα πάρα πολύ δύσκολο κατά γενική ομολογία. Δεν έχει όμως νόημα να φτιάχνουμε σύγχρονες 

υπηρεσιακές εγκαταστάσεις και να παραμείνουν κλειστές λόγω έλλειψη προσωπικού.  

Ανάγκη της επαναλειτουργίας της κοινωνικής δομής του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στο Δήμο 

μας που τόσο ωφέλησε ευπαθής κοινωνικές ομάδες κατοίκων του νησιού μας. 

 Πιστεύω ότι συμβάλλουν θετικά και οι επισκέψεις γιατρών διάφορων  ειδικοτήτων περιορίζοντας τις 

μετακινήσεις των Κασιωτών στα μεγάλα νοσοκομεία Κρήτης, Ρόδου και Αθήνας.  

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

πρόβλημα που παρουσιάστηκε με την κατάργηση της Τράπεζας αίματος που διατηρούσαμε στο νοσοκομείο της 
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Νίκαιας μια και το χρόνο που πέρασε φάνηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης της, μας αναγκάζει να αναλάβουμε εκ 

νέου πρωτοβουλίες για την ίδρυση Τράπεζας σε συνεργασία με το νοσοκομείο της Ρόδου ή της Κρήτης. 

Μεγάλη είναι επίσης η προσφορά των συμπατριωτών μας ιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

το καλοκαίρι αφιλοκερδώς καθώς  και την συνεισφορά του ιδρύματος Ρεθύμνη προς τους απανταχού 

Κασιώτες.  

ΠΑΙΔΕΙΑ  

Πολλά τα προβλήματα στην Πρωτοβάθμια αλλά και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ως επί το 

πλείστον αναφέρονται στην έλλειψη κτιριακών υποδομών. Η έγκαιρη πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών ήταν 

ικανοποιητική στη πρωτοβάθμια και προβληματική όπως κάθε χρόνο στην δευτεροβάθμια. Μετά από έντονες 

διαμαρτυρίες και πάροδο μηνών έγινε η πλήρωση όλων των θέσεων. Η εξ’ ανάγκη έλλειψη κτιριακής υποδομής 

του εξαθέσιου δημοτικού σχολείου με την λειτουργία τριών τάξεων στην Αγ. Μαρίνα και τριών στο Φρυ, 

πρέπει να βρει τη λύση του με την κατασκευή νέου εξαθέσιου δημοτικού σχολείου δίνοντας λύση και για τη 

λειτουργία του Νηπιαγωγείου Φρυ-Αρβανιτοχωρίου.  

Στο Γυμνάσιο και Λυκειακές τάξεις μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης επισκευών του κτιρίου 

αναδεικνύει την αναγκαιότητα ύπαρξης της τρίτης φάσης για τη ολοκληρωμένη συντήρησή του. 

Εδώ θα πρέπει να αναφερθώ στην αναγκαιότητα σύνταξης πλήρους στατικής  μελέτης όλων των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πράγμα το οποίο έχει ήδη ζητηθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. 

Θεωρώ υποχρέωση μου να αναφερθώ στην άριστη συνεργασία που είχαμε με τις Υπηρεσίες του νησιού 

μας (Αστυνομία – Λιμεναρχείο κλπ) καθώς επίσης και με το ΛΕΘ Κάσου δίνοντας άμεσα λύσεις σε πολλά 

προβλήματα της καθημερινότητας. 

 Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στην άριστη συνεργασία που έχουμε με τους παροικιακούς 

Συλλόγους της Αερικής, Αθηνών και Ρόδου. Πρέπει επιτέλους η όποια προσπάθεια που γίνεται διαχρονικά απ 

τη δημοτική αρχή μαζί με κάθε Κασιώτη, να μην χαρακτηριζόμαστε ως νησί της άγονης γραμμής, να στεφθεί 

με επιτυχία ανεξάρτητα από ποσοστό συμμετοχής μια και σημασία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η ευόδωση  

της προσπάθειας αυτής.  

Για άλλη μια χρονιά πρέπει να τονιστεί ότι η Κάσος πρέπει να συνεχίσει να πηγαίνει κόντρα στις 

αρνητικές συγκυρίες των εποχών που ζούμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να χάσουμε ούτε μια μέρα. Δεν έχουμε το 

δικαίωμα να αποτύχουμε.  

  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013 

 

Α      ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 

1 Τακτικά έσοδα ευρώ  773.477,90 € 

2 Έκτακτα έσοδα ευρώ 276.825,56 € 

3 Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγ. Χρήσης 2012 1.341.814,06 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.392.117,52 € 

   

   Β’   ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 

1 Τακτικά έσοδα ευρώ 702.614,28 € 

2 Έκτακτα έσοδα ευρώ 276.825,56 € 

3 Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγ. Χρήσης 2012 1.341.814,06 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩ   2.321.253,90 € 
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ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ 0,00 € 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩ 70.863,62 € 

ΕΞΟΔΑ 

1 Πληρωθέντα ευρώ 567.489,03 € 

2 Αποθεματικό Χρηματικό Υπόλοιπο 2013 1.753.764,87 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.321.253,90 € 
Χρηματικό υπόλοιπο 2013 μεταφερόμενο στη νέα χρήση 
2014 1.753.764,87 € 

Που αναλύεται ως εξής:  

Τακτικά έσοδα 1.178.354,94 € 

Έκτακτα ανειδίκευτα 197,34 € 

Έκτακτα ειδικευμένα 575.212,59 € 
 

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

Αρχής έτους 2013. 

    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   Ο μ ό φ ω ν α : 

 

Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής οικ. Έτους 2013, όπως αυτή παρουσιάσθηκε από τον Δήμαρχο 

Κάσου. 

Η απόφαση πήρε α/α 86/2014 

 

        Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

Υπ: Ιωάννης Μιχ. Ασπράς        

      Υπ: Γεώργιος Κουριαντάκης 

      Υπ: Μαρία Φραγκούλη 

      Υπ: Ιωάννης Μονδάνος  

      Υπ: Μηνάς Ιερομόναχος  

      Υπ: Κωνσταντίνος Μηνάς  

      Υπ: Εμμανουήλ Σοφίλλας 

      Υπ: Φωτεινή Αρπατζή  

                                                                                                                Υπ: Ευαγγελία Δημητρίου 
   

      

         

   Ακριβές Απόσπασμα      

από το Βιβλίο Πρακτικών   
 

   Ο Πρόεδρος ΔΣ Κάσου                       Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

 

Ιωάννης Μιχ. Ασπράς                                                                            Φωτεινή Ι. Φιλιππίδη 
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