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Ελληνική Δημοκρατία  

Νόμος Δωδεκανήσου 
       ΔΗΜΟΣ ΚΩ 

Απόφαση Νο 320 

Που έχει καταχωρηθεί στο 2222οο Πρακτικό της από 2200--1100--22001144  τακτικής συνεδρίασης του  

Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:     
 

 

Σήμερα στις είκοσι (20) μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, το Δημοτικό 

Συμβούλιο Κω, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αγίας Τριάδας στη 

δημοτική κοινότητα Αντιμάχειας, δημοτική ενότητα Ηρακλειδών, ύστερα από την υπ' αριθμ. 35824/14-10-

2014 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς 

Συμβούλους, τον Δήμαρχο αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 65, 67, 68 και 69 του Ν. 

3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/07-06-2010) και που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου 

Κω, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 284 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), για συζήτηση και 

λήψη αποφάσεως στα θέματα της ημερησίας διάταξης. 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Σούλη Στυλιανή υπάλληλος του Δήμου Κω, για την ορθή τήρηση των 

πρακτικών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των αρθρ.  96 & 97 του ιδίου κώδικα. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, όπου 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) Δημοτικών Συμβούλων ήσαν: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μυλωνάς Γ. Νικόλαος  1. Σταματάκης Αθανάσιος 
2. Γερασκλής Δαυίδ  2. Κοπάδης Γεώργιος 
3. Λοΐζος Σταμάτιος                  οι οποίοι εκκλήθηκαν νόμιμα και  
4. Καλλούδης Ιωάννης                  αιτιολογημένα δεν προσήλθαν.    
5. Μουζουράκης Θεόφιλος   
6. Χατζηχριστοφή Ειρήνη   
7. Μυλωνάς Ε. Νικόλαος  
8. Μαραγκός Σεβαστιανός   
9. Ζερβός Ιωάννης   
10. Κρητικός Ιωάννης  
11. Καραθωμάς Κωνσταντίνος   
12. Μαραγκός Σωτήριος - Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΙ 
13. Ρούφα Ιωάννα  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
14. Πης Σταμάτιος 1. Σκουφεζή Μαρία, Αντιμάχεια  
15. Γρηγοριάδη – Παντελίκιζη Βασιλεία  2. Καματερός Ιωάννης, Κέφαλος 
16. Μαρκόγλου Σταμάτιος  3. Πόγιας Νικόλαος, Καρδάμαινα 
17. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ  
18. Παπαντωνίου Σεβαστιανός  
19. Κανταρζής Νικόλαος   
20. Ζερβός Εμμανουήλ  
21. Μακρή Κυριακή  
22. Κιαπόκα Καλλιόπη  
23. Φάκκος Ιάκωβος   
24. Διακογιώργης Ελευθέριος  
25. Παυλίδης Αριστοτέλης   
26. Κρητικός Αντώνιος  
27. Σιφάκης Ηλίας    
28. Κιάρης Μηνάς  
29. Βασιλειάδης Σπυρίδων  
30. Πη Βασιλεία  
31. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη  
32. ………………………………………..  
33. ………………………………………..  

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 

ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩ.  

Ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο ζητώντας αρχικά από τους συμβούλους που συγκάλεσαν κατά 

τις διατάξεις του αρθρ. 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΑΔΑ:  
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για να καταθέσουν σχετικές προτάσεις  επισημαίνοντας ότι, για το θέμα αυτό, στο Προεδρείο, 

κατατέθηκε εγγράφως, μόνο η πρόταση της επικεφαλής της γ’ ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μακρή. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι, δεν υπήρξαν άλλες έγγραφες προτάσεις, 

απηύθυνε τον λόγο στους επικεφαλής των παρατάξεων, για να εισηγηθούν το ανωτέρω θέμα.  

Τον λόγο πήρε η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφία κα. Ρούφα Ι., η οποία κατά την 

διάρκεια της εισήγησης της, αφού αναφέρθηκε λεπτομερώς στο ιστορικό της υπόθεσης, 

καταλογίζοντας σκοπιμότητα στην αφαίρεση της μόνωσης και την αθέτηση των συμβατικών 

υποχρεώσεων από τον εργολάβο, μετά τις εκλογές, τάχθηκε ευθέως υπέρ της συστέγασης των 

μαθητών του 7ου δημοτικού σχολείου στο 1ο Γυμνάσιο,  ζητώντας να  πραγματοποιηθούν οι 

προτάσεις των Τεχνικών υπηρεσιών για τη μεταστέγαση του 7ου δημοτικού σχολείου, στο 

κτηριακό συγκρότημα του 1ου Γυμνασίου, συμφωνώντας  με έγγραφο που παρουσίασε  η 

δημοτική αρχή, στις 15/09/2014. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής της Β΄ ελάσσονος μειοψηφίας, κ. Ζερβός 

Ιωάννης και εισηγούμενος το θέμα, τόνισε τα εξής:  

“Εδώ και ενάμιση μήνα η κοινότητα του 7ου Δημοτικού, δηλαδή το σύνολο των γονέων, 

των μαθητών και των δασκάλων, υφίσταται μια ιδιότυπη οδύσσεια που αγγίζει σχεδόν τα όρια 

του παραλόγου. Γιατί τι άλλο παρά ακατανόητη είναι αυτή η παρατεταμένη ταλαιπωρία των 

500 συνδημοτών μας, όταν η λύση στο πρόβλημα της μετεγκατάστασης του σχολείου όχι μόνο 

υπάρχει, όχι μόνο έχει καταγραφεί, αλλά βρίσκεται καταχωνιασμένη και ανενεργή για 

περισσότερο από έναν μήνα στο συρτάρι του Δημάρχου! 

Και αναφέρομαι, βεβαίως, στη γνωστή σε όλους μας εισήγηση των Τ.Υ. Ξέρετε καλά πως 

αυτή η έκθεση της κατεξοχήν αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, αναφέρεται με σαφήνεια και 

επαρκή τεκμηρίωση στην προσωρινή διακριτή συστέγαση του 1ου Γυμνασίου και του 7ου 

Δημοτικού. Μια πρόταση που, συν τοις άλλοις, υποστηρίζεται ξεκάθαρα, ως η πλέον ασφαλής 

και αξιόπιστη λύση μεταστέγασης, από τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κ. 

Βασιλειάδη. Επιπλέον, προτείνεται και από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, κ. 

Μεσσάρη. 

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι τόσο καιρό έχουμε να κάνουμε με ένα απλό 

διαχειριστικό ζήτημα, της απόλυτης δικαιοδοσίας του ΔΣ, με θετικές ως προς τη συστέγαση 

των δύο σχολείων τις γνωμοδοτικές κρίσεις από τους αρμόδιους φορείς, που δεν 

δικαιολογούσε σε καμία περίπτωση την αναζήτηση άλλων προτάσεων, καταφανώς 

ακατάλληλων και ασύμφορων, όπως για παράδειγμα της εκμίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου. 
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Δυστυχώς, όμως, αντί να πράξουμε το αυτονόητο, να σεβαστούμε δηλαδή δίχως 

παρεμβατισμούς την ισχύ της εισηγητικής αυτοτέλειας των ΤΥ και τις σχετικές εκθέσεις των 

διευθυντών εκπαίδευσης, παραμένουμε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς, αν όχι ύποπτης, 

κωλυσιεργίας της ΔΑ, η οποία μετά το φιάσκο της ενοικίασης της πρώην ΑΝΚΩ, προωθεί 

εσχάτως μέσα από ανεπίσημες διαρροές την πρόταση μεταστέγασης του Δημοτικού σε 

ιδιωτικό εγκαταλειμμένο κτήριο, στο Πλατάνι. Άλλη μια κραυγαλέα επιλογή, άλλη μια λύση 

τραβηγμένη από τα μαλλιά, που παραβιάζει την αρχή της οικονομικότητας, που 

βραχυπρόθεσμα θέτει σε κίνδυνο την οντότητα του Δημοτικού, που δεν συνοδεύεται από 

επικαιροποιημένα πειστήρια καταλληλότητας, που δεν έχει περάσει από την επιτροπή 

ποιότητας ζωής, που δεν φέρει τη γνωμοδότηση της επιτροπής καταλληλότητας από μηχανικό 

του ΟΣΚ, που δοκιμάζει την υπομονή και την αντοχή της κοινότητας του 7ου. 

Στο σημείο αυτό, θέλω να αναφερθώ στις ενστάσεις που εξέφρασε ο σύλλογος Γονέων 

του 1ου Γυμνασίου. Διάβασα με πολλή προσοχή την πρόσφατη επιστολή τους, στην οποία 

διατυπώνεται ο φόβος της καταστροφής της αίθουσας  Ε. Παλληκαρίδη. 

Κ. Δήμαρχε, σας καλώ να εγγυηθείτε ότι κάθε παρέμβαση στην εν λόγω αίθουσα δεν θα 

έχει μόνιμο χαρακτήρα και ότι με το πέρας της σχολικής χρονιάς ο χώρος αυτός θα επανέλθει 

στην αρχική του κατάσταση, κάτι που προβλέπεται και από την εισήγηση των Τ.Υ. Επίσης θα 

ήθελα να τονίσω ότι η συστέγαση σχολείων δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

είναι απολύτως νόμιμη, βάσει της υπουργικής απόφασης 77053/δ5/2006, με την τήρηση των 

όρων που ορθώς συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση των ΤΥ. 

Κατά συνέπεια, καλώ τη Δημοτική Αρχή, να ακολουθήσει την αρχική πρόταση των ΤΥ, για 

την προσωρινή μετεγκατάσταση στο 1ο Γυμνάσιο. Είναι η πιο άμεση λύση, η λιγότερο 

κοστοβόρα, και αυτή που διασφαλίζει την οργανική οντότητα του 7ου Δημοτικού. 

Ήδη χάθηκε τρομερά πολύτιμος χρόνος. Κάθε άλλη καθυστέρηση είναι ένδειξη ή 

αναισθησίας ή σκοπιμότητας. Δυστυχώς, η επίλυση ενός απλού προβλήματος έγινε πεδίο 

αντιθέσεων και διχασμού της τοπικής κοινωνίας. Ελπίζουμε να πρυτανεύσει η λογική και να 

φύγουμε από εδώ δίνοντας λύση ενότητας και αλληλεγγύης.» 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η επικεφαλής της Γ΄ ελάσσονος μειοψηφίας, κα Μακρή 

Κυριακή, η οποία παρουσίασε αναλυτικά την πρότασή της, που έχει ως εξής: 

«Η Λαϊκή Συσπείρωση ήδη στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

έθεσε και πρότεινε στο σώμα να συζητήσει θέμα για την Σχολική Στέγη και τις Παρεμβάσεις 

που οφείλει να πραγματοποιήσει ο Δήμος Κω, εκτιμώντας ότι το πρόβλημα της σχολικής 
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στέγης στο νησί είναι οξυμένο. Μέρος του προβλήματος είναι και αυτό που  αντιμετωπίζει το 

7ο Δημοτικό Σχολείο  

Τονίζουμε την έλλειψη στοιχειωδών αντισεισμικών μέτρων παρά την παλαιότητα της 

πλειοψηφίας των σχολικών συγκροτημάτων, την μειωμένη χρηματοδότηση που οξύνει 

περισσότερο το ζήτημα δημιουργώντας παράλληλα προβλήματα  αδυναμίας κάλυψης 

βασικών λειτουργικών εξόδων. Προστίθενται τα κενά σε εκπαιδευτικούς, η απουσία σχολικών 

φυλάκων και σχολικών τροχονόμων, καθαριστριών και τόσα άλλα. 

Οι θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης για  την  λύση  αυτών  των  προβλημάτων,  

προϋποθέτουν την  συνολική ρήξη με  την   γενικότερη  πολιτική  κεφαλαίου  και  

κυβερνήσεων  που  απαξιώνουν  τα  δημόσια  αγαθά  όπως  αυτό  της  αποκλειστικά  δημόσιας   

και  δωρεάν  παιδείας.  Ταυτόχρονα  η «Λ.Σ» σταθερά  στηρίζει  τους  αγώνες  του  

εκπαιδευτικού  και εργατικού κινήματος   που  παλεύει  για  την  αντιμετώπιση  αυτών  των  

προβλημάτων με αιτήματα που εκφράζουν το σύνολο  των αναγκών  της λαϊκής οικογένειας 

και των παιδιών της. 

Θεωρούμε  ύψιστη  προτεραιότητα    και  υποχρέωση της   δημοτικής  αρχής  να   

δεσμευτεί  και  να  υλοποιήσει  ένα  πρόγραμμα  που  θα  βάζει  σαν  στόχο  την  αντιμετώπιση  

καταρχήν  του  στεγαστικού  - κτιριακού  προβλήματος  των  σχολείων.   

Αυτό  κατά  την  γνώμη  μας  σημαίνει  καινούργια  σύγχρονα διδακτήρια. Σημαίνει   

δυναμική   διεκδίκηση  από  το  κράτος   των απαιτουμένων χρημάτων, σημαίνει  και 

ανασύσταση  ενός  δημόσιου  ΟΣΚ  (Οργανισμός  σχολικών  κτιρίων )  που  να  αναλαμβάνει  

την ανέγερση  και  συντήρηση  της  σχολικής  στέγης,  ώστε  να  μην  βρίσκει  έδαφος  η    

κερδοσκοπία  των  κατασκευαστών  εργολάβων . 

Η πρόταση πρέπει να μην αποσπά το πρόβλημα του 7ου Δημοτικού από την συνολική 

αντιμετώπιση της σχολικής στέγης, αφού η λειτουργία μιας σχολικής μονάδας επηρεάζει και 

εξαρτάται από την άλλη.  

Συνοψίζοντας, προτείνουμε: 

Με ευθύνη του Δήμου Κω και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας να βρεθεί άμεσα 

κτίριο που θα στεγάσει και θα απορροφήσει προσωρινά το σύνολο των διαμορφωμένων 

τμημάτων του 7ου Δημοτικού  και το οποίο θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις ενός 

εκπαιδευτηρίου 

Να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του χωρίς διάσπαση τμημάτων και 

απογευματινή λειτουργία. 

ΑΔΑ: ΩΗΞ0ΩΛΕ-ΛΑ3



ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩ 

 

320-14ds.docx                                                                             Σελίδα 5 από 11 

Να εγγυηθεί την διατήρηση του 7ου Δημοτικού και του χαρακτήρα του ως δημόσιας 

Σχολικής μονάδας. 

Να εγγυηθεί ο Δήμος Κω την πορεία και την ολοκλήρωση των εργασιών του 7ου 

Δημοτικού με ανακοίνωση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος   

Να διεκδικήσει την ανασύσταση του Δημόσιου ΟΣΚ  με την επαρκή χρηματοδότηση από 

τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος θα αναλάβει  την συντήρηση-ανέγερση σχολικών 

συγκροτημάτων στο σύνολο του νησιού.» 

Στο σημείο ακολούθησαν ερωτήσεις από τους παριστάμενους και μετά το πέρας της 

διαδικασίας αυτής, ο Πρόεδρος απηύθυνε τον λόγο στους κάτωθι :  

Από τους εκπρόσωπους των Γονέων & Κηδεμόνων του 7ου δημοτικού σχολείου, τον λόγο 

είχε η κα. Σβύνου Μαρία, η οποία κατηγορηματικά δήλωσε ότι, οι γονείς δεν δέχονται να πάνε 

στο πρώην 6ο δημοτικό σχολείο, διότι έχει κριθεί ακατάλληλο από τον ΟΣΚ. Στη συνέχεια 

παρουσίασε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, φωτογραφίες του κτηρίου και σημείωσε 

πως η λύση αυτή θεωρείται διάσπαση, γιατί δεν χωράει εννέα (9) αίθουσες.  Κλείνοντας η κα 

Σβύνου, ζήτησε από την δημοτική αρχή, να πάνε σε ένα χώρο ασφαλή και να αποπερατωθούν 

σύντομα οι εργασίες του 7ου δημοτικού σχολείου από τον ανάδοχο του έργου, 

επαναλαμβάνοντας τη θέση του Συλλόγου, ότι, η μόνη τεκμηριωμένη και ασφαλής λύση είναι 

αυτή, της συστέγασης σε χώρους, που υπάρχουν στο κτηριακό συγκρότημα του 1ου 

Γυμνασίου. 

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Βλάχος Δημήτριος,  Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου και 

αναφερόμενος  στο  από  15-9-2014 έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών, διευκρίνισε ότι,  στις 

16-9-2016 απάντησε προς τις τεχνικές υπηρεσίες αρνητικά σε μία τέτοια εξέλιξη.  Στην 

συνέχεια ο κ. Βλάχος, παρουσίασε στο δημοτικό συμβούλιο, πέτρες που πέφτουν από τους 

τοίχους στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου, αλλά και κοντά στην αίθουσα και ζήτησε 

από τις τεχνικές υπηρεσίες, να επισκεφθούν το κτήριο, για να δουν από κοντά τις φθορές. 

Επίσης, ο κ. Βλάχος, επεσήμανε ότι, εκ του νόμου δεν μπορούν να συνυπάρχουν μαθητές 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας ότι, είναι ανέφικτη η 

συστέγαση των δύο (2) σχολείων, λόγω των διαφορετικών διδακτικών ωρών και των 

εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων, αναφέροντας ως παράδειγμα, το χτύπημα των 

κουδουνιών, κατά τις ώρες των διαλλειμάτων, υποστηρίζοντας  ότι, είναι επικίνδυνη η 

οποιαδήποτε διαμόρφωση του κτηρίου, σε περίπτωση σεισμού, διότι θα υπάρξει μόνο, μία 

έξοδος κινδύνου.  

ΑΔΑ: ΩΗΞ0ΩΛΕ-ΛΑ3
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Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο ανάδοχος του έργου κ. Κρούσκος Νικόλαος,  ο οποίος 

μεταξύ άλλων ότι, ξεκαθάρισε με κατηγορηματικό τρόπο πως τα παιδιά δεν μπορούν να 

μείνουν στο σχολείο όσο γίνονται εργασίες. Στην συνέχεια έκανε λόγο για «συνθήκες 

Αμφίπολης» λέγοντας  χαρακτηριστικά ότι, - σε ένα εργοτάξιο με επικίνδυνες εργασίες, δεν 

μπορούν να συστεγάζονται μαθητές και εκπαιδευτικοί. Τέλος, ο κ. Κρούσκος, υποστήριξε πως  

κάποιοι ίσως εν αγνοία τους, δήλωσαν κακώς, ότι η αφαίρεση της μόνωσης μπορούσε να γίνει 

τμηματικά,  επισημαίνοντας πως αφού καθαίρεσε την μόνωση, βρήκε ακόμα τρεις μονώσεις 

πιο πριν, καταλήγοντας ότι, η εταιρεία του, τήρησε της συμβατικές της υποχρεώσεις. 

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε η Προϊσταμένη της Δ/νσης Προϊσταμένη Τεχνικών 

Υπηρεσιών κ. Αναγνωστίδου και επεσήμανε  σχετικά με το 7ο δημοτικό σχολείο ότι,  η θέση 

των Τεχνικών Υπηρεσιών εδώ και αρκετά χρόνια ήταν να μην  μπορεί να συνυπάρχει το 

εργοτάξιο με την λειτουργία σχολείου. 

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο επιβλέπων μηχανικός των τεχνικών υπηρεσιών του έργου 

κ. Σαράντος Δημήτριος, ο οποίος κατά την διάρκεια της ομιλίας του, υποστήριξε ότι δεν ήταν 

δυνατόν να παραμείνουν οι μαθητές στο χώρο εγκατάστασης του εργοταξίου, διότι δεν θα 

έπαιρνε κανένας την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος.  Επίσης, ο κ. Σαράντος επεσήμανε ότι,   

η υπεύθυνη μηχανικός της μελέτης αποφάσισε να γίνουν τμηματικά οι εργασίες, όχι όμως με 

τα παιδιά μέσα στο κτίριο και τέλος, απευθυνόμενος στους γονείς, ρώτησε εάν, οι Τεχνικές 

αποφάσιζαν να προχωρήσουν τις εργασίες χωρίς τα παιδιά τί θα έκαναν; Και σημείωσε 

κλείνοντας ότι, οι τεχνικές υπηρεσίες  δέχθηκαν πιέσεις  για να παραμείνουν οι μαθητές μέχρι 

τον Ιούνιο. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής της Α΄ ελάσσονος μειοψηφίας, κ. Παυλίδης 

Αριστοτέλης και εισηγούμενος το θέμα, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι,  έπειτα από απόφαση 

των μελών της παράταξης, κάλεσε την πλειοψηφία, να πάρει απόφαση ουσιαστικά υπέρ της 

εξεύρεσης χώρου ακόμα και σε κάποιο ξενοδοχείο. Ενώ στην παρατήρηση ότι δεν θα έχει 

σχολική άδεια, επικαλέστηκε ιστορικά παραδείγματα έκτακτης ανάγκης θυμίζοντας ότι και το 

σημερινό Ιπποκράτειο λύκειο ήταν οι κατοικίες για τις Ιταλίδες "σουόρες" (όπως 

χαρακτηριστικά είπε), οι οποίες υπηρετούσαν επί Ιταλοκρατίας στο Νοσοκομείο, 

καταλήγοντας ότι, θα πρέπει όλοι, να «στριμωχτούμε», μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες 

αποπεράτωσης, των εργασιών του 7ου δημοτικού σχολείου από τον ανάδοχο.   

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, ο Πρόεδρος απηύθυνε τον λόγο στους 

παριστάμενους Δημοτικούς Συμβούλους για να τοποθετηθούν επί του ανωτέρω θέματος.  

ΑΔΑ: ΩΗΞ0ΩΛΕ-ΛΑ3
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(ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ, ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΩΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ: --- ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΑΝΟΙΞΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ, ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, Κ.Κ. ΖΕΡΒΟΣ ΕΜΜ., 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Γ., ΣΙΦΑΚΗΣ ΗΛ., ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ ΟΤΙ,  ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ, Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΩΤ., ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ. (Ο Κ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΩΤ., ΕΠΙΣΗΣ, ΠΡΟΤΕΙΝΕ & ΤΗΝ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΩΙΝΗ & ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.  ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤ., ΚΑΡΑΘΩΜΑΣ Κ. & ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ Θ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ ΕΠΙΣΗΣ, ΟΤΙ, ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. --- ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ 

ΜΕΙΟΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Κ. ΡΟΥΦΑ, ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ, Η ΑΠΟΨΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ., ΕΙΝΑΙ «ΑΙΟΛΗ & 

ΑΝΕΔΑΦΙΚΗ», ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ, ΘΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ. – ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΗΡΕ Η ΕΠΙΚΦΑΛΗΣ 

ΤΗΣ Γ’ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Κ. ΜΑΚΡΗ ΚΥΡ. ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΟΤΙ, ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΝΑ 

ΒΡΕΙ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. – Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ Α’ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΠΗΡΕ ΤΟΝ 

ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ «ΣΤΡΙΜΩΧΤΟΥΝ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ 

ΛΥΣΗ, ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΕΛΟΣ, ΠΩΣ ΑΝ ΤΟ 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΟΙ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. ΤΕΛΟΣ, Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ Β’ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Κ. ΖΕΡΒΟΣ Γ., ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ 

ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ, ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑ. ΡΟΥΦΑ ΚΑΙ ΚΑ. ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΟΤΙ, ΑΞΙΖΟΥΝ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 

ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΠΟΥ ΜΕ ΣΘΕΝΟΣ & ΤΟΛΜΗ, ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥΣ.) 

– Τέλος, ο Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δ., πήρε τον λόγο και κατά τη διάρκεια της εισήγησης 

του, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι, μια θετική ενέργεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής, η 

οποία κατάφερε να εντάξει το εν λόγω έργο στο ΕΣΠΑ, δυστυχώς «τορπιλίστηκε» με όλα όσα 

επακολουθήσαν. Στην συνέχεια ο κ. Γερασκλής δήλωσε επίσης, ότι το σχολείο λειτουργεί με 

επτά (7) αίθουσες και όχι με εννέα (9) όπως ελέχθη και επεσήμανε ότι,  η βέλτιστη λύση είναι 

η προσωρινή μεταφορά των μαθητών, στο κτήριο του πρώην 6ου δημοτικού σχολειού, στο 

Πλατάνι, τονίζοντας ότι, η πρόταση αυτή έχει κοστολογηθεί και ανέρχεται στο ποσό των 

15.000 €, οι δε εργασίες για την αποκατάσταση των φθορών του κτηρίου θα γίνουν (περίπου) 

εντός δυο εβδομάδων από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Κω. Τέλος, ο κ. Γερασκλής, 

κατηγόρησε την μείζονα μειοψηφία για «απίστευτο πολιτικό θράσος, γιατί  εγκαλεί την 

δημοτική αρχή, για ένα πρόβλημα, που οι ίδιοι ως απελθούσα δημοτική αρχή, το 

δημιούργησαν.  

(ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΕΙΑ ΟΤΙ, --- ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ, Ο Κ. ΖΕΡΒΟΣ Γ., ΔΗΛΩΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ “ΩΣ ΠΑΡΩΔΙΑ”).  

Ο Πρόεδρος, μετά το πέρας της ως άνω διαδικασίας, έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, για 

εισηγηθεί το θέμα.  

Τέλος το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος και εισηγούμενος το θέμα, ανέπτυξε την πρόταση της 

Δημοτικής Αρχής, ως εξής:  

«Το θέμα της στέγασης του 7ου Δημοτικού Σχολείου, πρέπει να λυθεί με ορθολογικά και 

ρεαλιστικά κριτήρια. Θα έπρεπε να έχει λυθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Εκεί 

έγκειται το πρόβλημα. Στο περίσσευμα ανευθυνότητας κάποιων να θέλουν να μείνουν τα 

παιδιά στο σχολείο ενώ εκτελούνταν εργασίες. 
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Πόσο ανεύθυνος μπορεί να είναι κάποιος για να προωθεί μια τέτοια λύση; 

Πόσο επικίνδυνοι είναι κάποιοι όταν απευθύνονται με ‘’εντέλλεσθε’’ για το συγκεκριμένο 

θέμα στις τεχνικές υπηρεσίες, όταν για λίγες δεκάδες ψήφους, που αποδεδειγμένα δεν τους 

έσωσαν, δημιούργησαν όλο αυτό το πρόβλημα και το κληροδότησαν σε εμάς; 

Ποιος γονέας θα ήθελε να είναι το παιδί του σε ένα σχολείο, στο οποίο εκτελούνται 

εργασίες ανακατασκευής με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται κάτι τέτοιο; 

Θα ήταν πολύ εύκολο για μένα και για αυτή τη δημοτική αρχή να πάρει μια απόφαση με 

συνοπτικές διαδικασίες, να στείλει το σχολείο σε απογευματινή βάρδια ή να διασπείρει τις 

τάξεις του σχολείου σε άλλα σχολεία, εφόσον δεν υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις σε ότι αφορά 

τη συστέγαση του σχολείου. 

Αυτές ήταν οι εύκολες λύσεις, που είναι όμως δυσάρεστες λύσεις για τα παιδιά, τους 

γονείς, τους εκπαιδευτικούς αλλά και για την ίδια την ύπαρξη του 7ου Δημοτικού σχολείου. 

Για μένα η έννοια του πολιτικού κόστους δεν υφίσταται. Πολιτικό κόστος δεν υπάρχει σε 

αποφάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια των μαθητών, με την παιδεία. Επιλέξαμε το 

διάλογο, αναζητήσαμε εναλλακτικές λύσεις, εξετάσαμε όλες τις περιπτώσεις. Έτσι θα 

προχωράμε από εδώ και πέρα και πρέπει να το πάρουν απόφαση κάποιοι. Με διάλογο και όχι 

με αυταρχισμό. Με αντικειμενικές και ορθολογικές προσεγγίσεις και όχι με σκοπιμότητες, 

ιδιαίτερα στα θέματα της σχολικής στέγης. 

Κάποιοι προέκριναν και πρότειναν τη μεταστέγαση του 7ου Δημοτικού στο 1ο Γυμνάσιο. 

Θέλω να πιστεύω ότι η πρόταση έγινε με καλοπιστία, μη γνωρίζοντας όμως την 

πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν τα αντικειμενικά δεδομένα που θα επέτρεπαν τη συστέγαση, 

δεν επαρκούν οι χώροι. Αυτό είναι το κριτήριο που μας οδήγησε σε αναζήτηση εναλλακτικής 

λύσης εφόσον δεν κατέστη δυνατό να ενοικιάσει ο Δήμος άλλο κτήριο. 

Με απωθεί η εικόνα κλίματος σύγκρουσης και διχασμού στην εκπαιδευτική κοινότητα, 

να στρέφονται σύλλογοι γονέων εναντίον άλλων συλλόγων. Αυτό το κλίμα έντασης και 

διχασμού δεν μας αξίζει. Και εγώ προσωπικά, ως Δήμαρχος του νησιού, δεν θα επιτρέψω να 

καλλιεργείται. Η παράταση αυτής της εκκρεμότητας δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θέλω να 

ζητήσω απ’ όλους να αποτελέσουν μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. 

Η μόνη ρεαλιστική και αξιόπιστη λύση είναι η μεταφορά των μαθητών στο σχολείο στο 

Πλατάνι. Με έκθεση των τεχνικών υπηρεσιών, καταγράφονται οι εργασίες και οι παρεμβάσεις 

που πρέπει να γίνουν, στο κτήριο, προκειμένου να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Με άμεση 

έναρξη εργασιών και σαφές χρονοδιάγραμμα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση του ΒΑΚΟΥΦ, που θα παραχωρήσει δωρεάν το 

κτήριο, γι’ αυτό άλλωστε θα πρέπει να παρθεί η σχετική απόφαση. Από εκεί και πέρα. 

Ξεκάθαρα και κατηγορηματικά, η Δημοτική Αρχή δεσμεύεται και δηλώνει:  

– Η παραμονή του 7ου Δημοτικού σχολείου στο Πλατάνι, δεσμευτικά, θα είναι μόνο για 

τη σχολική χρονιά που διανύουμε. 

– Οι μαθητές του 7ου Δημοτικού θα επιστρέψουν στο σχολείο τους, την επόμενη 

σχολική χρονιά, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. 

– Οι ανυπόστατες φήμες για αλλαγή χρήσης του κτηρίου του 7ου Δημοτικού αποτελούν 

αθλιότητες του χειρίστου είδους.  

– Το κτήριο είναι σχολείο και θα παραμείνει σχολείο.  

Δηλώνω επίσης ότι τις επόμενες ημέρες, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, θα 

ανοίξει ένας ευρύς διάλογος για τα ζητήματα που αφορούν τη σχολική στέγη στο νησί. Με τη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

των συλλόγων γονέων. Θα ιεραρχηθούν προβλήματα και προτεραιότητες, θα προχωρήσουμε 

όλοι μαζί σε ένα ενιαίο σχεδιασμό.»  

Κλείνοντας ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και αφού κήρυξε την περαίωση της πιο πάνω 

διαδικασίας, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει επί τριών (3) προτάσεως, ήτοι, α) 

της προτάσεως της επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κας. Ρούφα Ι., β) της προτάσεως 

της επικεφαλής της γ’ ελάσσονος μειοψηφίας κας Μακρή Κ. και γ) της προτάσεως του κ. 

Δημάρχου.  

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής γνωμών και 

αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις  διατάξεις  των αρθρ. 65 και  67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/07-06-2010) 

της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

2. Τις διατάξεις των αρθρ. 810 έως 821 του Α.Κ. 

3. Την πρόταση της επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Ρούφα Ι.  

4. Την πρόταση του επικεφαλής της α’ ελάσσονος μειοψηφίας κ. Παυλίδη Αρ.  

5. Την πρόταση του επικεφαλής της β΄ ελάσσονος μειοψηφίας κ. Ζερβού Ι.  

6. Την πρόταση της επικεφαλής της γ΄ ελάσσονος μειοψηφίας κας Μακρή Κ.  

7. Την πρόταση της δημοτικής αρχής, όπως την ανέπτυξε ο κ. Δήμαρχος.  

8. Την εισήγηση του Προέδρου. 
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9. Τις εισηγήσεις – θέσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν και αναπτύχθηκαν από τους 

παριστάμενους συμβούλους. 

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 35467/10-10-2014  έγγραφο του κ. Δημάρχου προς τη διοίκηση του 

ΒΑΚΟΥΦ Κω, περί δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου που χρησιμοποιείτο 

ως πρώην 6
ο
 Δημοτικό σχολείου στην περιοχή Πλατάνι – Κω. 

11. Το γεγονός ότι, δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Π/Υ Δήμου Κω λόγω της δωρεάν 

παραχώρησης της χρήσης (χωρίς αντάλλαγμα), του ως άνω κτηρίου στον Δήμο Κω από 

το ΒΑΚΟΥΦ Κω, ώστε να μεταστεγαστεί το 7
ο
 δημοτικό σχολείο Κω, για την σχολική 

περίοδο 2014-15, συνεπώς, δεν έχει ισχύει το αρθρ. 194 του Ν. 3463/2006, με την 

προσθήκη του αρθρ. 42 του Ν. 4257/2014. 

12. Το γεγονός ότι, λόγω των εργασιών στο κτηριακό συγκρότημα του 7
ου

 δημοτικού 

σχολείου, προέκυψε ανάγκη άμεσης και προσωρινής μεταστέγασής του, στο κτήριο το 

οποίο χρησιμοποιείτο παλαιότερα ως δημοτικό σχολείο, ιδιοκτησίας ΒΑΚΟΥΦ ΚΩ, στο 

Πλατάνι, το οποίο μέχρι σήμερα, παραμένει κενό και δεν χρησιμοποιείται από τον 

ιδιοκτήτη, ως άμεση λύση, που εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της σχολικής μονάδος και  

την καλύτερη ασφάλεια μαθητών και δασκάλων, αφού έτσι παύει η ταυτόχρονη 

συνύπαρξη σχολείου και εργοταξίου.  

13. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της οποίας προέκυψε ότι, επί τριάντα 

(30) παρόντων Μελών
1
, ΥΠΕΡ της 3

ης
 προτάσεως εψήφισαν δεκαεννέα (19) 

παριστάμενοι δημοτικοί σύμβουλοι: 1/ Γερασκλής Δ., 2/ Λοΐζος Στ., 3/ Μουζουράκης 

Θ., 4/ Χατζηχριστοφή Ε., 5/ Μυλωνάς Ε. Ν., 6/ Μαραγκός Σεβ., 7/ Κρητικός Ι., 8/ 

Καραθωμάς Κ. 9/ Γρηγοριάδη – Παντελίκιζη Β., 10/ Χατζηκαλύμνιος Μ., 11/ Κανταρζής 

Ν., 12/ Ζερβός Εμμ., 13/ Κιαπόκα Κ., 14/ Κρητικός Αντ., 15/ Σιφάκης Ηλ., 16/ Κιάρης 

Μ., 17/ Πης Β., 18/ Παπαχρήστου – Ψύρη Ε. και 19/ Μυλωνάς Γ.Ν., μειοψηφούντων 

των 1/ Ρούφα Ι., 2/ Μαρκόγλου Στ., 3/ Φάκκου Ι., 4/ Μαραγκού Σωτ. – Ευστ., 5/ Πη Στ., 

6/ Καλλούδη Ι., 7/ Διακογιώργη Ε., 8/ Βασιλειάδη Σπ. & 9/ Μακρή Κ., οι οποίοι 

τάχθηκαν υπέρ των δικών τους προτάσεων. Οι δημοτικοί σύμβουλοι 10/ Παυλίδης Αρ. & 

11/ Παπαντωνίου Σ., δήλωσαν παρόντες, (αρθρ. 96 παρ. 5 Ν. 3463/2006).  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει :  

1. Την προσωρινή μεταστέγαση του 7
ου

 δημοτικού σχολείου Κω, στο κτήριο που 

χρησιμοποιείτο παλαιότερα ως 6
ο
 δημοτικό σχολείο στην περιοχή Πλατάνι, ιδιοκτησίας 

ΒΑΚΟΥΦ Κω, αποδεχόμενο τη δωρεάν παραχώρηση (χωρίς αντάλλαγμα) της χρήσης, 

του ως άνω κτηρίου, για την προσωρινή παραμονή των μαθητών σ’ αυτό, (για την σχολική 

περίοδο 2014-2015), ως  λύση, που εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της σχολικής μονάδος 

και την καλύτερη ασφάλεια μαθητών και δασκάλων, αφού έτσι παύει η ταυτόχρονη 

συστέγαση σχολείου και εργοταξίου, μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών εκτέλεσης 

                                            
1
ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ ΟΤΙ:  

Αποχωρήσεις: Μετά το πέρας της συζήτησης του 1
ου

 θέματος αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας ο δημοτικός σύμβουλος 1/ 
κ. Ζερβός Ι.  

ΑΔΑ: ΩΗΞ0ΩΛΕ-ΛΑ3



ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩ 

 

320-14ds.docx                                                                             Σελίδα 11 από 11 

του έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του 7
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

Κω”, από τον ανάδοχο.   

2. Την χρήση του κτηρίου του 7
ου

 δημοτικού σχολείου,  ως σχολικής μονάδος, μετά την 

αποπεράτωση των εργασιών του ως άνω έργου, από τον ανάδοχο. 

3. Την ανάληψη της υποχρέωσης από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κω, για την 

αποκατάσταση των φθορών και συντήρησης του ως άνω κτηρίου (πρώην 6
ο 

δημοτικό 

σχολείου Πλατανίου), για τον ανωτέρω σκοπό. 

4. Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Κω, για την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού.  

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε η απόφαση αυτή, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 21ο πρακτικό της από 02-10-2014 
υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ο Δήμαρχος Κω    Τα  Μέλη 
Μυλωνάς Γ. Νικόλαος  Κυρίτσης Ι. Γεώργιος  Γερασκλής Δαυίδ  

  Λοΐζος Σταμάτιος  
  Καλλούδης Ιωάννης  
  Μουζουράκης Θεόφιλος  

  Χατζηχριστοφή Ειρήνη  
  Μυλωνάς Ε. Νικόλαος 
  Μαραγκός Σεβαστιανός  
  Κρητικός Ιωάννης 
  Καραθωμάς Κωνσταντίνος  
  Μαραγκός Σωτήριος - Ευστάθιος 
  Ρούφα Ιωάννα  
  Πης Σταμάτιος 
  Γρηγοριάδη – Παντελίκιζη Βασιλεία  
  Μαρκόγλου Σταμάτιος  
  Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ 
  Παπαντωνίου Σεβαστιανός 
  Κανταρζής Νικόλαος  
  Ζερβός Εμμανουήλ 
  Μακρή Κυριακή 
  Κιαπόκα Καλλιόπη 
  Φάκκος Ιάκωβος  
  Διακογιώργης Ελευθέριος 
  Παυλίδης Αριστοτέλης  
  Κρητικός Αντώνιος 
  Σιφάκης Ηλίας   
  Κιάρης Μηνάς 
  Βασιλειάδης Σπυρίδων 
  Πη Βασιλεία 
  Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη 
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