
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ      

                                                                                            Αριθ. Απόφ:  107/2014 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 16
ο 
πρακτικό της 01-10-2014  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 
Θέμα: «Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικέ με την εκτέλεση του έργου 

¨Αποκατάσταση οδικού δικτύου και αντιπλημμυρική προστασία νήσου 
Κάσου» 

   

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  01
η
  Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 11:00,   συνήλθε σε  έκτακτη  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά 

από την υπ’ αριθμόν 3377/01-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου  σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στη 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          1. Παμπαφίκος Γεώργιος Εκτός Κάσου  

2. Δημητρίου Ευαγγελία   Γραμματέας            2. Ιερομόναχος Αντώνιος Εκτός Κάσου 

3. Μαλανδρή Μαρία   Μέλος  3. Δασκαλάκη Ιουλία  Εκτός Κάσου 

4. Μαστροπαύλος Νικόλαος  Μέλος  

5. Ζάγορας Αντώνιος     Μέλος      

6. Παπαγεωργίου Βασίλειος   Μέλος  

7. Γενειάδου-Περσελή Λαμπρινή Μέλος 

8. Περσελής Κωνσταντίνος   Μέλος 

9. Παρλής Εμμανουήλ   Μέλος 

10. Κρητικός Νικήτας   Μέλος  

 
 

Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Παμπαφίκος Γεώργιος και Ιερομόναχος Αντώνιος δεν 

προσήλθαν λόγω εργασιών που τους ανατέθηκαν σχετικά με τα κληροδοτήματα στην 

Αθήνα. 

Παρών είναι και ο υπάλληλος της ΠΝΑ και επιβλέπων μηχανικός κος Ρεϊσης Γεώργιος, 

επιβλέπων του έργου.  

Η Δήμαρχος εισηγούμενη το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης εκφράζει την αγωνία 

και την ανησυχία του Δ.Σ. για τη μη εμπρόθεσμη εκπλήρωση του έργου, δεδομένου ότι οι 

καιρικές συνθήκες μπορούν πλέον ανά πάσα στιγμή να γίνουν επικίνδυνες για τη ζωή και την 

ασφάλεια των κατοίκων της Κάσου. 

Ζητά από τον εργολάβο την άμεση εκτέλεση των εργασιών και την σύμφωνα με τη μελέτη 

ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 

ΑΔΑ: 7Ξ38ΩΕΙ-ΒΝ9



Ο επιβλέπων μηχανικός κος Γεώργιος Ρεϊσης ανέφερε ότι η σύμβαση για το συγκεκριμένο 

έργο έγινε τον Οκτώβριο 2013 και είχε προθεσμία έξι μήνες, δόθηκε παράταση έως 18 

Αυγούστου 2014 και ζητήθηκε νέα παράταση έως 18 Σεπτεμβρίου. Επισήμανε το γεγονός ότι 

δεν έχει γίνει το μεγαλύτερο μέρος του έργου, αλλά δεν έχουν απορροφηθεί και χρήματα. 

Επεσήμανε επίσης ότι είχε αποσταλεί σχετική επιστολή προς τον εργολάβο που αποστέλλεται 

προ της κήρυξης σε έκπτωση. 

 

Ο κος Περσελής Κωνσταντίνος, ο οποίος ήταν αυτός που αρχικά ανέλαβε την εκτέλεση του 

έργου ανέφερε ότι υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση του έργου για προσωπικούς λόγους, 

ότι υπάρχει η διάθεση να ολοκληρωθεί το έργο, ότι έχουν γίνει κάποιες εργασίες και ότι θα 

δεχτεί την απόφαση που θα πάρει  υπηρεσία, είτε αυτή είναι θετική είτε αρνητική. 

 

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

επιβλέποντος μηχανικού κου Ρεϊση Γεωργίου, του αναδόχου του έργου κου Περσελή 

Κωνσταντίνου και αφού έκρινε την αναγκαιότητα  επίσπευσης της ολοκλήρωσης του έργου, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Ζητά από τον εργολάβο την άμεση εκτέλεση των εργασιών και την σύμφωνα με τη μελέτη 

ολοκλήρωση του έργου μέσα στο χρονικό διάστημα του ενός μηνός, δηλαδή μέχρι το τέλος 

Οκτωβρίου 2014.  

 
 

Η απόφαση πήρε α/α 107/2014 

 

        Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

Υπ: Συμσερίδης Νικόλαος        

     Υπ: Δημητρίου Ευαγγελία 

     Υπ: Μαλανδρή Μαρία 

     Υπ: Μαστροπαύλος Νικόλαος  

     Υπ: Ζάγορας Αντώνιος  

     Υπ: Παπαγεωργίου Βασίλειος  

     Υπ: Γενειάδου-Περσελή Λαμπρινή 

     Υπ: Περσελής Κωνσταντίνος 

        Υπ: Παρλής Εμμανουήλ 

        Υπ: Κρητικός Νικήτας 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 
 

Ο Πρόεδρος ΔΣ Κάσου 

 

 

 

 

Συμσερίδης Νικόλαος 

 

ΑΔΑ: 7Ξ38ΩΕΙ-ΒΝ9
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