
                                     Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

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

Από το 16
ο  

του 2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κάσου. 

Αριθμός απόφασης 113/2012. 

                                                              Π ε ρ ί λ η ψ η 

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

                                   Έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου Δήμου Κάσου 2012 – 2014. 

 

    Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα 

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

μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2779/25-9-2012 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.- Ηλίας Γαλανάκης, εκτός Κάσου   

2.-  Μαρία Φραγκούλη,  Γραμματέας     2.- Αντώνιος Χατζηπέτρου, εκτός Κάσου 

3.-  Γεώργιος Κουριαντάκης,  Μέλος     3.-  Ιωάννης Νικολάου,  εκτός Κάσου 

4.- Μηνάς      Ιερομόναχος,        ΄΄          4.- Εμμανουήλ Μανούσος, αν και νόμιμα     

5.- Ιωάννης   Μονδάνος,             ΄΄               προσκλήθηκε 

6.- Μηνάς      Μαλανδρής,          ΄΄          

7.- Κων/νος     Μηνάς,                ΄΄ 

8.- Εμμανουήλ Σοφίλλας,           ΄΄ 

9.- Ευαγγελία Δημητρίου,          ΄΄ 

 

      Ο Δημοτικός Υπάλληλος Βασίλειος Βιντιάδης, τήρησε τα πρακτικά. 

      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι ο 

Δήμος Κάσου, ως μικρός νησιωτικός Δήμος κλήθηκε για πρώτη φορά να εκπονήσει 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την τριετία 2012 – 2014, σύμφωνα με το 

Ν.3852/2010. Λόγω της απουσίας εξειδικευμένου προσωπικού ανάθεσε την 

εκπόνηση του Ε.Π. για την τριετία 2012 – 2014 στην ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. με την οποία 

υπέγραψε σχετική σύμβαση στις 06/12/2011. 

    Την ομάδα έργου απετέλεσαν ο Δήμαρχος Δημήτριος Ερωτόκριτος, ο 

Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κουριαντάκης και στελέχη της ΑΝ.ΔΩ.Α.Ε. 

Το Ε.Π. του Δήμου Κάσου ως εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, 

έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

1.- Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της 

διοικητικής ικανότητας του Δήμου, καθώς έχει πολυτομεακό χαρακτήρα που 

καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των 

τοπικών υποθέσεων. Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών 

επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των 

δημοτικών υπηρεσιών. 

2.- Αποτελεί το  τριετές πρόγραμμα δράσης για την παρούσα Δημαρχιακή θητεία του 

Δήμου και στις προτεραιότητες του αντανακλάται η βούληση και το όραμα της 

Δημοτικής Αρχής, καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 



3.- Αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των 

ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών του Δήμου, καθώς είναι 

οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος 

του προγραμματικού του κύκλου που υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος 

δράσης του Ο.Τ.Α. 

4.- Είναι προϊόν συλλογικής εργασίας, καθώς εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των 

εμπλεκόμενων – Αιρετά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές) – Υπηρεσιακά 

στελέχη – Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών. 

5.- Είναι εύχρηστο, σύντομο και περιεκτικό, κωδικοποιώντας κατά το δυνατόν την 

πληροφορία που παρέχει, ώστε να διευκολύνει την παρακολούθηση και την 

επικαιροποίησή του. 

Ο προϋπολογισμός των 105 συνολικά δράσεων του Ε.Π. του Δήμου Κάσου για την 

τριετία 2012 – 2014 ανέρχεται σε 7.947.500,00 ευρώ. Πηγές χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 1.585.000,00 ευρώ ΕΣΠΑ 1.589.500,00 ευρώ και ΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

4.773.000,00 ευρώ.  

Άξονας 1ος : 52 δράσεις - πρ/σμοί : 2012: 307.700,00, 2013:1.070.800,00 

2014:3.396.500,00 

Άξονας 2ος: 20 δράσεις – πρ/σμοί : 2012 : 42.000,00 2013 : 730.000,00 

2014:1.976.000,00 

Άξονας 3ος: 17 δράσεις – πρ/σμοί : 2012 : 50.000,00 2013 : 215.000,00 

2014:2.185.000,00 

Άξονας 4ος: 16 δράσεις – πρ/σμοί : 2012 : 151.500,00 2013 : 231.500,00 

2014:390.000,00 

και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του Ε.Π. 2012 – 2014. 

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

και είδε το συνταχθέν από την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 

Κάσου 2012 – 2014, 

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

1.- Εγκρίνει το συνταχθέν από την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 

Δήμου Κάσου 2012 – 2014. 
 

      Η απόφαση πήρε α.α. 113/2012 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

υπ:Ι. ΑΣΠΡΑΣ                υπ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ                 υπ:Γ.Ε.ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ                    

                                        υπ: Μ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ                                                          

                                        υπ: Ι. ΜΟΝΔΑΝΟΣ 

                                        υπ: Μ. ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ                  Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                        υπ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑΣ                        υπ : Β.ΒΙΝΤΙΑΔΗ 

                                        υπ: ΕΜΜ. ΣΟΦΙΛΛΑΣ 

                                        υπ: ΕΥΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

    

                         ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                         ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ 

 

                                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ.  ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ 

 

                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

 


