
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ     

  Αριθ. Απόφ:  105/2015 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 14
ο 

πρακτικό της 02-06-2015  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα : «Εορτασμός 191
ης

 επετείου Ολοκαυτώματος Κάσου» 

    Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 02 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 

μ.μ  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από την υπ’αριθμ. 

1789/29-5-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  σε καθένα από τους 

Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στην 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 δέκα (10) μέλη, ήτοι: 

           Παρόντες:                                                               Απόντες 

1. Συμσερίδης Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Σ     1. Παμπαφίκος Γεώργιος, εκτός Κάσου 

2. Περσελής Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος               2. Ιερομόναχος Αντώνιος, εκτός Κάσου 

3. Δημητρίου Ευαγγελία, Γραμματέας        

4.Μαλανδρή Μαρία, Μέλος  

5. Παπαγεωργίου Βασίλειος, Μέλος     

6. Γενειάδου Λαμπρινή, Μέλος 

7. Δασκαλάκη Ιουλία, Μέλος                     

8. Παρλής Εμμανουήλ, Μέλος 

9. Κρητικός Νικήτας, Μέλος 

10. Μαστροπαύλος Νικόλαος, Μέλος 

11. Ζάγορας Αντώνιος, Μέλος 

 

Η Δημοτική σύμβουλος Ευαγγελία Δημητρίου, τήρησε τα πρακτικά. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Μαστροπαύλος αποχώρησε μετά  το 1
ο
 θέμα ημερήσιας 

διάταξης. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Μαρία 

Μαλανδρή η οποία εισηγούμενη το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι προτείνεται ο 

εορτασμός της 191
ης

  Επετείου από το Ολοκαύτωμα της Κάσου να γίνει  όπως και κάθε χρόνο με όλη τη 

μεγαλοπρέπεια ως είθισται: 
Το πρόγραμμα εκδηλώσεων θα έχει ως εξής: 

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5  ΙΟΥΝΙΟΥ  2015 
 Γενικός σημαιοστολισμός και φωταγώγηση, Δημοτικών, Ιδιωτικών Καταστημάτων, 

Ν.Π.Δ.Δ, Τραπεζών και πλοίων που ναυλοχούν στα λιμάνια, από το πρωί της 5
ης

 Ιουνίου 

2015 έως και το βράδυ της 7
ης

 Ιουνίου 2015.  

 Άφιξη Πολεμικού Πλοίου, εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων και Φιλαρμονικής 95 

ΑΔΤΕ.  

Ώρα 5:00 μμ   

 Διεξαγωγή Αγώνα δρόμου «Κασίων Αγωνιστών». 

Ώρα 8:00  μμ Πλατεία Δημαρχείου  

 Χορωδία ΚΟΠΑΠ Καρπάθου 

 Απονομή διπλωμάτων συμμετοχής στους αγώνες δρόμου 

ΑΔΑ: ΨΝΔΣΩΕΙ-ΙΑΚ



ΣΑΒΒΑΤΟ  6  ΙΟΥΝΙΟΥ  2015 

 
Ώρα 6:00 μμ  Θέση «Αντιπέρατος» 

 Επιμνημόσυνη Δέηση εις μνήμη των πεσόντων 

 Κατάθεση στεφάνων από Αρχές, Συλλόγους και Σχολεία του νησιού. 

Ώρα 8:00  μμ Πλατεία Δημαρχείου  

 Πολιτιστικές, Εορταστικές, Εκδηλώσεις  

 Έναρξη Τελετής-Χαιρετισμοί. 

 Ιστορική αναφορά για τον «Πατημό» και το «Ολοκαύτωμα» της Κάσου. 

 Λαμπαδηφορία, από Γυμνάσιο και Λ.Τ  Κάσου. 

 Παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι Κάσου «Γιάννης Μαρίνος» με το Μονόπρακτο 

«Το δάκρυ της Αννέζας» του Γ. Χαδιώτη 

 Παραδοσιακοί χοροί από τις χορευτικές ομάδες  Γυμνασίου & Λυκειακών  Τάξεων Κάσου 

και του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγία Μαρίνας . 

 Κεράσματα παραδοσιακών γλυκών 

ΚΥΡΙΑΚΗ  7  ΙΟΥΝΙΟΥ  2015 

 

Ώρα 11:00 πμ Ιερός Ναός Αγ. Σπυρίδωνα  

 Επίσημη Δοξολογία, χοροστατούντος του Εκπροσώπου του Μητροπολίτη Καρπάθου-

Κάσου Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη π. Καλλίνικου Μαυρολέων.  

 Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο  Αιδεσιμότατος  Πρεσβύτερος π. Δημήτριος 

Σκαρβελάκης. 

Ώρα 12:00 π.μ Μνημείο  Ηρώων  

 Επιμνημόσυνη δέηση. 

 Κατάθεση στεφάνων. 

 Τήρηση ενός λεπτού σιγής  στη μνήμη των πεσόντων προγόνων. 

 Εθνικός Ύμνος. 

 Προσκλητήριο πεσόντων Ηρώων Κασίων Αγωνιστών. 

 Παρέλαση μαθητών , Αγήματος Στρατού και  Φιλαρμονικής  95 ΑΔΤΕ. 

 Λήξη Τελετής. 

Ώρα 1:00  μ.μ 

 Παράθεση γεύματος προς τιμή των επισήμων. 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις από Δημοτικούς Συμβούλους. 

Το κόστος των εκδηλώσεων προϋπολογίζεται στο ποσό των 10.000,00 €   το οποίο επιμερίζεται ως 

ακολούθως στις παρακάτω δαπάνες που αφορά τα έξοδα για τον εορτασμό, ήτοι: 

  1.-    1.000,00 ευρώ για την ενοικίαση ηχητικών συστημάτων και φωτισμός. 

  2.-    240,00 ευρώ για την εκτέλεση μεταφοράς υλικών (καθισμάτων, τραπεζιών, εξέδρας, κλπ). 

  3.-    400,00 ευρώ για την προμήθεια παραδοσιακών γλυκισμάτων (900 τεμάχια παραδοσιακά γλυκά).   

  4.-    800,00 ευρώ για την προμήθεια αναμνηστικών στους εκλεκτούς Καλεσμένους (40 τεμάχια    

 καραβάκια). 

  5.-   1.200 ευρώ για την προμήθεια 200 τεμάχια μπλούζες για τον αγώνα δρόμου.  

  6.-    400,00 ευρώ για την προμήθεια  σημαιών (4 μεγάλες και 30 μικρές) .  

  7.-  2.600,00 ευρώ για την παράθεση γεύματος στους εκλεκτούς καλεσμένους ( για περίπου 150 άτομα).  

  8.- 1.000,00 ευρώ για την ενοικίαση δωματίων για τους εκλεκτούς Καλεσμένους. 

  9.- 460,00 ευρώ για την μεταφορά Αγήματος από Κάρπαθο και επιστροφή 

10.- 200,00 ευρώ για την λαμπαδηφορία ( 80 τεμάχια δάδες). 

11.- 1.100,00 ευρώ για την παράθεση γεύματος στους καλεσμένους της χορωδίας ΚΟΠΑΠ ( για περίπου  

 63 άτομα). 

12.- 600,00 ευρώ για την προμήθεια 280 προσκλήσεων, 213 προγραμμάτων γεύματος, 30 ανακοινώσεων  

 και επαίνων 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  10.000,00 € 

 

ΑΔΑ: ΨΝΔΣΩΕΙ-ΙΑΚ



Διευκρινίζονται τα εξής : 

1) Η επιλογή των ξενοδοχείων ή των ενοικιαζόμενων δωματίων για την φιλοξενία των εκλεκτών 

καλεσμένων, θα γίνει με κριτήριο και μόνο τη διαθεσιμότητα στις συγκεκριμένες ημερομηνίες , λόγω 

του ότι μεγάλος αριθμός  επισκεπτών καταφθάνει   στο νησί τις   ημερομηνίες 5,6 και 7 Ιουνίου 2015 

και η ζήτηση υπερβαίνει της προσφοράς . 

      Και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών. 

 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου και είδε τον 

δημοτικό προϋπολογισμό οικ. Έτους 2015 και αφού έλαβε υπ όψιν του : 
1. Tη σημασία της εκδήλωσης για την Κάσο την ευρύτερη περιοχή   και Πανελλαδικά,  

2. ότι η δαπάνη δεν ξεπερνά το προσήκον μέτρο, 

3. η εκδήλωση σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου, 

4. την ανάγκη απόδοσης τιμής στους ηρωικά πεσόντες προγόνους μας και την ολοσχερή καταστροφή του 

νησιού με το Ολοκαύτωμα, 

5. τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν 3463/2006, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.- Εγκρίνει για τον εορτασμό της 191
ης

 επετείου του Ολοκαυτώματος της Κάσου,  την πραγματοποίηση 

των δαπανών στις 5,6 & 7 Ιουνίου 2015 : 

  1.-    1.000,00 ευρώ για την ενοικίαση ηχητικών συστημάτων και φωτισμός. 

  2.-    240,00 ευρώ για την εκτέλεση μεταφοράς υλικών (καθισμάτων, τραπεζιών, εξέδρας, κλπ). 

  3.-    400,00 ευρώ για την προμήθεια παραδοσιακών γλυκισμάτων (900 τεμάχια παραδοσιακά γλυκά).   

  4.-    800,00 ευρώ για την προμήθεια αναμνηστικών στους εκλεκτούς Καλεσμένους (40 τεμάχια    

 καραβάκια). 

  5.-   1.200 ευρώ για την προμήθεια 200 τεμάχια μπλούζες για τον αγώνα δρόμου.  

  6.-    400,00 ευρώ για την προμήθεια  σημαιών (4 μεγάλες και 30 μικρές) .  

  7.-  2.600,00 ευρώ για την παράθεση γεύματος στους εκλεκτούς καλεσμένους ( για περίπου 150 άτομα).  

  8.- 1.000,00 ευρώ για την ενοικίαση δωματίων για τους εκλεκτούς Καλεσμένους. 

  9.- 460,00 ευρώ για την μεταφορά Αγήματος από Κάρπαθο και επιστροφή 

10.- 200,00 ευρώ για την λαμπαδηφορία ( 80 τεμάχια δάδες). 

11.- 1.100,00 ευρώ για την παράθεση γεύματος στους καλεσμένους της χορωδίας ΚΟΠΑΠ ( για περίπου  

 63 άτομα). 

12.- 600,00 ευρώ για την προμήθεια 280 προσκλήσεων, 213 προγραμμάτων γεύματος, 30 ανακοινώσεων  

 και επαίνων 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  10.000,00 € 

 

Β.- Ψηφίζει πίστωση 10.000,00 €  για τον εορτασμό της 191
ης

 επετείου του Ολοκαυτώματος της Κάσου, η 

οποία θα  βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015  Κ.Α.Ε. 00/6443 «Δαπάνες 

δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών». 

 

Η απόφαση πήρε α/α 105/2015. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

           

              Ο Πρόεδρος        Τα Μέλη 

Υπ: Συμσερίδης Νικόλαος        

     Υπ: Περσελής Κωνσταντίνος 

     Υπ: Δημητρίου Ευαγγελία   

     Υπ: Μαλανδρή Μαρία 

ΑΔΑ: ΨΝΔΣΩΕΙ-ΙΑΚ



                                         Υπ: Παπαγεωργίου Βασίλειος 

     Υπ: Γενειάδου Λαμπρινή 

     Υπ: Δασκαλάκη Ιουλία 

        Υπ: Παρλής Εμμανουήλ 

        Υπ: Κρητικός Νικήτας 

        Υπ: Μαστροπαύλος Νικόλαος 

        Υπ: Ζάγορας Αντώνιος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

Ο Πρόεδρος ΔΣ Κάσου 

 

 

 

Συμσερίδης Νικόλαος 

 

ΑΔΑ: ΨΝΔΣΩΕΙ-ΙΑΚ
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