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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

(κατ’ άρθρο 227 και 228 του Ν. 3852/2010) 

 

Της Ιωάννας Ρούφα του Παράσχου, Δημοτικής Συμβούλου, Επικεφαλής της 

μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, κατοίκου Κω. 

 

ΚΑΤΑ 

Της υπ’ αρ. 320/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω περί της 

προσωρινής μεταστέγασης του 7ου δημοτικού σχολείου Κω στο κτίριο που 

χρησιμοποιείτο παλαιότερα ως 6ο δημοτικό σχολείο στην περιοχή Πλατάνι, 

ιδιοκτησίας του  Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων ΒΑΚΟΥΦ Κω. 

 

 

Με την προσβαλλομένη υπ’ αρ. 320/2014 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Κω αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία η προσωρινή μεταστέγαση 

του 7ου δημοτικού σχολείου Κω στο κτίριο που χρησιμοποιείτο παλαιότερα ως 

6ο δημοτικό σχολείο στην περιοχή Πλατάνι, ιδιοκτησίας ΒΑΚΟΥΦ Κω, 

αποδεχόμενο τη δωρεάν παραχώρηση (χωρίς αντάλλαγμα) της χρήσης του ως 

άνω κτιρίου, για την προσωρινή παραμονή των μαθητών σ’ αυτό (για την 

σχολική περίοδο 2014 – 2015).  

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης προσφεύγω εμπροθέσμως, αφού εκδόθηκε την 

20/10/2014 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 29/10/2014, και ζητώ την 

ακύρωσή της για τους κάτωθι νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους: 

 

Ι. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 194 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3463/2006. 

 

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 194 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, όπως 

προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 42 του Ν. 4257/2014 «Κατ’ εξαίρεση 

επιτρέπεται η απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση ακινήτου για την 

προσωρινή κάλυψη αναγκών στέγασης σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περίπτωση που δεν έχουν 

ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της δημοπρασίας έως και δύο (2) μήνες πριν την 

έναρξη του σχολικού έτους ή προκύπτουν επείγοντες και απρόβλεπτοι λόγοι 

κατά τη διάρκεια αυτού που υπαγορεύουν την προσωρινή μεταστέγαση του 

σχολείου σε άλλο κτίριο. Για τη σύναψη της σύμβασης απαιτείται ειδικά 

αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται από τα 

2/3 του συνόλου των μελών του, καθώς και εκτίμηση της αρμόδιας 
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επιτροπής καταλληλότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, 

κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η διάρκεια της μίσθωσης 

ορίζεται για ένα (1) έτος με δυνατότητας παράτασης για άλλο ένα έτος, 

εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι ανωτέρω λόγοι. Αναμίσθωση δεν 

επιτρέπεται.». 

 

Σύμφωνα, περαιτέρω, με τη διάταξη του άρθρου 810 ΑΚ «με τη σύμβαση 

χρησιδανείου ο ένας από τους συμβαλλόμενους (χρήστης) παραχωρεί στον άλλο τη 

χρήση πράγματος και αυτός (χρησάμενος) έχει υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα μετά 

τη λήξη της σύμβασης». Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 574 ΑΚ «με τη σύμβαση 

τη μίσθωσης πράγματος ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει την χρήση του 

πράγματος για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και ο μισθωτής να καταβάλει το 

συμφωνημένο μίσθωμα». Από το συνδυασμό των συγκεκριμένων διατάξεων 

προκύπτει ότι τόσο το χρησιδάνειο όσο και η μίσθωση πράγματος έχουν 

αντικείμενο την παραχώρηση της χρήσης πράγματος σε άλλον, 

διαφοροποιούνται δε μόνο ως προς το ότι ο μεν χρησάμενος δεν καταβάλλει  

αντάλλαγμα στο χρήστη για τη χρήση του πράγματος, στη δε μίσθωση ο 

μισθωτής καταβάλλει στον εκμισθωτή μίσθωμα (ΑΠ 869/2010). Ο όρος 

παραχώρησης της χρήσης χωρίς αντάλλαγμα είναι ουσιώδης, διότι αν 

συμφωνήθηκε αντάλλαγμα, η σύμβαση αυτή δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 

χρησιδάνειο, αλλά συνήθως ή ως μίσθωση ή άλλη μικτή σύμβαση μη 

ρυθμιζόμενη πάντως από τις διατάξεις περί χρησιδανείου. Ως αντάλλαγμα 

θεωρείται κάθε παροχή που λαμβάνει ο χρήστης δυνάμει της συμβάσεως, 

καθώς και κάθε ωφέλεια που έχει αυτός από τη χρήση του πράγματος από τον 

χρησάμενο, εφόσον αυτή υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις είναι τόσο 

σημαντική που να αφαιρεί από την πράξη του χρήστη τον χαρακτήρα 

αγαθοσύνης που οριοθετεί το χρησιδάνειο από τις άλλες συμβάσεις (ΑΠ 

1400/2010). 

 

Στην υπό κρίση περίπτωση με την προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Κω αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία, όπως ανωτέρω αναφέρω, η 

προσωρινή μεταστέγαση του 7ου δημοτικού σχολείου Κω στο κτίριο που 

χρησιμοποιείτο παλαιότερα ως 6ο δημοτικό σχολείο στην περιοχή Πλατάνι, 

ιδιοκτησίας ΒΑΚΟΥΦ Κω, αποδεχόμενο τη δωρεάν παραχώρηση (χωρίς 

αντάλλαγμα) της χρήσης του ως άνω κτιρίου, για την προσωρινή παραμονή 

των μαθητών σ’ αυτό (για την σχολική περίοδο 2014 – 2015). 

 

Αντιθέτως, όμως με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω απόφαση, στην υπό 

κρίση περίπτωση δεν υφίσταται χρησιδάνειο, αφού υποκρύπτεται 

αντάλλαγμα και ως εκ τούτου υφίσταται μίσθωση, άλλως μικτή σύμβαση. 
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Ειδικότερα, όπως στην ως άνω προσβαλλομένη απόφαση διαλαμβάνεται και 

δη στη σελίδα 7 αυτής, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κω κ. 

Δαυίδ Γερασκλής κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έκανε επί 

λέξει την κάτωθι δήλωση: «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 σχολείου, 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 κτιρίου 

θα γίνουν (περίπου) εντός δύο εβδομάδων από τις τεχνικές υπηρεσίες του 

Δήμου Κω.». 

 

Πέραν αυτού, και ο ίδιος ο Δήμαρχος Κω κ. Γεώργιος Κυρίτσης, κατά την 

συζήτηση του ίδιος θέματος μεταξύ άλλων δήλωσε επί λέξει: «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 κτίριο, προκειμένου να μην 

υπάρχει κανένα πρόβλημα. Με άμεση έναρξη εργασιών και σαφές 

χρονοδιάγραμμα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.». 

 

Επισημαίνω ότι, και ο ίδιος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κω κ. 

Νικόλαος Μυλωνάς με άρθρο του που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο με την 

επωνυμία «AegeaNews24» την 4/11/2014 και τίτλο «Ν. Μυλωνάς: Η καλή 

αρχή που έγινε με το παλιό δημοτικό Αντιμάχειας συνεχίζεται με το σχολείο 

Πλατανίου», μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: «Α. Επισκεφτήκαμε χθες τον χώρο 

του πρώην δημοτικού σχολειού Πλατανίου (Κερμετέ), πρώτα γιατί ως δημοτικοί 

σύμβουλοι πρέπει να παρακολουθούμε τα δημοτικά έργα και δεύτερο γιατί γονείς μας 

έφεραν φωτογραφίες με τις ρηγματώσεις του κτηρίου, για να μας καταλογίσουν 

ευθύνες και ζητήσουν γνώμη για την επικινδυνότητα και την ερμηνεία τους. (…)Γ. Η 

επισκευή που γίνεται του σχολείου στον Κερμετέ, δεν αφορά εργασίες ενίσχυσης του 

κτιρίου (αναστήλωση-στερέωση - ενίσχυση) για να αντέχει τις σεισμικές δονήσεις του 

ισχύοντος κανονισμού. Αφορά την ανακαίνιση του (αυτοσχέδια επέμβαση στην 

αρχιτεκτονική του κτηρίου) ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει νέους χρήστες για μια 

σύντομη περίοδο μέσα σε εξαιρετικά επείγουσες συνθήκες. Έτσι πρέπει να το δούμε και 

να το κρίνουμε. Είδαμε να δουλεύουν 6 εργαζόμενοι, τον πρόεδρο των σχολικών 

επιτροπών κ. Ζερβό και την διευθύντρια του σχολείου να επιβλέπουν. Σαφώς δεν 

αρκούν οι προβλεπόμενες 15 μέρες ούτε και το ποσό των 15-20.000 ευρώ για 

να δοθεί το κτίριο και ο περιβάλλων χώρος του στην σχολική κοινότητα! 

Δεν πρέπει να γίνουν τσιγκουνιές! Στα γηρασμένα κτίρια, γνωρίζουμε ότι 

φτιάχνοντας αναδεικνύονται όλο και νέα προβλήματα.».    
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Από τις ανωτέρω δηλώσεις, ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, τόσο του 

Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δαυίδ Γερασκλή, όσο και του 

Δημάρχου κ. Γεωργίου Κυρίτση, καθώς και από το άρθρο του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου Κω κ. Νικολάου Μυλωνά, καθίσταται σαφές ότι η 

συγκεκριμένη σύμβαση μεταξύ Δήμου Κω και Οργανισμού Διαχειρίσεως 

Κτημάτων ΒΑΚΟΥΦ Κω, περί δήθεν δωρεάν παραχώρησης του κτιρίου που 

χρησιμοποιείτο παλαιότερα ως 6ο δημοτικό σχολείο στην περιοχή Πλατάνι, 

υποκρύπτει αντάλλαγμα και δη την ανάληψη εκ μέρους του Δήμου Κω των 

εργασιών αποκατάστασης των σημαντικών φθορών που έχει υποστεί το 

κτήριο και οι οποίες κοστολογούνται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των 15.000€ - 

20.000€. 

 

Το ανωτέρω ποσό, το οποίο τελικά θα ανέλθει κατά τα λεγόμενα του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κω σε ποσό κατά πολύ μεγαλύτερο 

από τις 20.000€ και το οποίο παραμένει αποκλειστικά και μόνο προς ωφέλεια 

του ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου κτιρίου, ήτοι του Οργανισμού Διαχειρίσεως 

Κτημάτων ΒΑΚΟΥΦ Κω, αφού όπως με σαφήνεια αποφασίσθηκε με την 

προσβαλλομένη, οι μαθητές του 7ου δημοτικού σχολείου θα παραμείνουν στο 

συγκεκριμένο κτίριο, μόνο για τη σχολική χρονιά 2014 – 2015, δηλαδή για 

χρονικό διάστημα, από τα τέλη του τρέχοντος έτους (μέχρι να ολοκληρωθούν 

οι αναγκαίες εργασίες), έως και τον Ιούνιο του έτους 2015, όταν και θα 

τελειώσει η τρέχουσα σχολική χρονιά,  καθιστά την συγκεκριμένη σύμβαση 

όχι χρησιδάνειο, αλλά είτε μίσθωση είτε άλλη μικτή σύμβαση μη ρυθμιζόμενη 

πάντως από τις διατάξεις περί χρησιδανείου, αφού υπό τις συγκεκριμένες 

περιστάσεις το αντάλλαγμα και η ωφέλεια του ιδιοκτήτη του ακινήτου είναι 

τόσο σημαντική που αφαιρεί από την πράξη αυτού τον χαρακτήρα 

αγαθοσύνης που οριοθετεί το χρησιδάνειο από τις άλλες συμβάσεις (ΑΠ 

1400/2010). 

 

Περαιτέρω, και για το λόγο ότι, όπως από τα ανωτέρω προκύπτει, δεν 

υφίσταται χρησιδάνειο και δωρεάν παραχώρηση του συγκεκριμένου 

ακινήτου προς το Δήμο Κω, έπρεπε για το νόμιμο της απόφασης να 

εφαρμοσθεί η διάταξη του άρθρου 194 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και 

ειδικότερα, αφενός να υπάρξει ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Κω που λαμβάνεται από τα 2/3 του συνόλου των 

μελών του, αφετέρου εκτίμηση της αρμόδια επιτροπής καταλληλότητας. 

 

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη επιτροπή καταλληλότητας έχει συγκροτηθεί 

εκ μέρους του Δήμου Κω, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1130/26-9-2014 Απόφαση 

του Δημάρχου Κω. 
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Ως εκ τούτου, η ως άνω απόφαση είναι μη νόμιμη, αυθαίρετη και 

καταχρηστική και πρέπει να ακυρωθεί. 

 

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ. 

 

Με την υπ’ αρ. 372/2007 (ΦΕΚ Β’ Φ. 635/2007) υπουργική απόφαση του 

Υπουργείου Παιδείας καθορίζονται τα κριτήρια καταλληλότητας και 

επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά 

κτιρίων καταλλήλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης. 

 

Η συγκεκριμένη απόφαση καθορίζει πλήρως τα κριτήρια καταλληλότητας 

σχετικά με την χωροταξική κατανομή, την προσπέλαση προσβασιμότητα, τις 

οχλούσες χρήσεις του περιβάλλοντος χώρου, το εμβαδόν και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των χώρων για τη στέγαση Σχολικών Μονάδων. 

 

Το επίδικο κτίριο που χρησιμοποιείτο παλαιότερα ως 6ο δημοτικό σχολείο 

στην περιοχή Πλατάνι, ιδιοκτησίας του Οργανισμού Διαχειρίσεως 

Κτημάτων ΒΑΚΟΥΦ Κω, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η προσωρινή 

μεταστέγαση του 7ου δημοτικού σχολείου Κω, έχει κριθεί ακατάλληλο για 

εκπαιδευτική χρήση. 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. ΕΓ12-00/157/5-1-2009 έγγραφο του 

Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων ΑΕ με θέμα «Διαβίβαση Αυτοψίας του 7ου 

Νηπιαγωγείου Κω» και της επισυναπτόμενης σε αυτό από 4/12/2008 Έκθεσης 

Αυτοψίας προς και τον τότε Δήμαρχο Κω κ. Γεώργιο Κυρίτση γίνεται λόγος 

για καθιζήσεις και επισκευές των διαβρωμένων επιχρισμάτων των κτιρίων. 

 

Εν συνεχεία, με το με αρ. πρωτ. 1013/2-2-2009 απαντητικού εγγράφου της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Πρόταση Μετεγκατάστασης 7ου 

Νηπιαγωγείου στο Πλατάνι Κω» προς τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων ΑΕ, 

διαπιστώνεται η ακαταλληλότητα του συγκεκριμένου κτιρίου και η ανάγκη 

εκπόνησης ειδικής μελέτης και εργασιών επισκευής από τον ιδιοκτήτη 

(ΒΑΚΟΥΦ Κω), εκτιμώμενες σε υψηλό κόστος. 

 

Τα αυτά διαπιστώθηκαν, άλλωστε, με την με αρ. πρωτ. 11587/8-10-2014 

Εισηγητική Έκθεση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Δωδ/σου, η οποία 

απευθύνεται προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. 
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Ως εκ τούτου, η ως άνω απόφαση είναι μη νόμιμη, αυθαίρετη και 

καταχρηστική και πρέπει να ακυρωθεί. 

 

Επειδή από το σύνολο των ανωτέρω καθίσταται σαφές το νόμιμο, βάσιμο και 

αληθές των ισχυρισμών μου. 

 

Επειδή η ως άνω απόφαση είναι μη νόμιμη, αυθαίρετη και καταχρηστική, ενώ 

με τον τρόπο αυτό παραβιάσθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 194 παρ. 2 του Ν. 

3463/2006 και οι διατάξεις της υπ’ αρ. 372/2007 (ΦΕΚ Β’ Φ. 635/2007) 

υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Παιδείας. 

 

Επειδή προς απόδειξη των ισχυρισμών μου προσκομίζω: 

 Την υπ’ αρ. 320/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω (σχετ. 

1). 

 Αντίγραφο από την Διαύγεια με τα στοιχεία ανάρτησης της υπ’ αρ. 

320/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω (σχετ. 2). 

 Το άρθρο του που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο με την επωνυμία 

«AegeaNews24» την 4/11/2014 και τίτλο «Ν. Μυλωνάς: Η καλή αρχή 

που έγινε με το παλιό δημοτικό Αντιμάχειας συνεχίζεται με το σχολείο 

Πλατανίου» (σχετ. 3). 

 Το με αρ. πρωτ. 339/22-10-2014 εγγράφου με θέμα «Παραχώρηση 

σχολικού συγκροτήματος πρώην 6ου δημοτικού σχολείου» του 

Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων ΒΑΚΟΥΦ Κω (σχετ. 4). 

 Την υπ’ αρ. 1130/26-9-2014 Απόφαση του Δημάρχου Κω με θέμα 

«Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας ακινήτου για τη 

στέγαση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω» (σχετ. 5). 

 Το με αρ. πρωτ. ΕΓ12-00/157/5-1-2009 έγγραφο του Οργανισμού 

Σχολικών Κτιρίων ΑΕ με θέμα «Διαβίβαση Αυτοψίας του 7ου 

Νηπιαγωγείου Κω» και της επισυναπτόμενης σε αυτό από 4/12/2008 

Έκθεσης Αυτοψίας (σχετ. 6). 

 Το με αρ. πρωτ. 1013/2-2-2009 απαντητικού εγγράφου της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Πρόταση Μετεγκατάστασης 7ου 

Νηπιαγωγείου στο Πλατάνι Κω» (σχετ. 7). 

 Την με αρ. πρωτ. 11587/8-10-2014 Εισηγητική Έκθεση της Δ/νσης 

Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Δωδ/σου (σχετ. 8). 

 Πέντε φωτογραφίες του επίδικου κτιρίου (σχετ. 9). 

 

Επειδή έχω άμεσο έννομο συμφέρον να ασκήσω ενώπιον Σας την παρούσα 

προσφυγή, αφού μειοψήφησα κατά τη λήψη της προσβαλλομένης και η 
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συγκεκριμένη προσφυγή εντάσσεται στο πλαίσιο της άσκησης των 

καθηκόντων μου για την τήρηση της νομιμότητας (ΣτΕ 60/2010, 2081/2009). 

 

Επειδή η παρούσα προσφυγή μου είναι προδήλως βάσιμη, ενώ τυχόν 

εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη 

βλάβη, αφού η προσωρινή μεταστέγαση του 7ου δημοτικού σχολείου Κω στο 

κτίριο που χρησιμοποιείτο παλαιότερα ως 6ο δημοτικό σχολείο στην περιοχή 

Πλατάνι, ιδιοκτησίας του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων ΒΑΚΟΥΦ Κω, 

προκαλεί άμεσο και ορατό κίνδυνο για την υγεία και σωματική βλάβη των 

μαθητών του ανωτέρω σχολείου, αφού η κατάσταση του κτιρίου, όπως 

αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, δεν δύναται να 

φιλοξενήσει, έστω και προσωρινά, τα παιδιά – μαθητές του 7ου δημοτικού 

σχολείου Κω. 

 

Επειδή η παρούσα προσφυγή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής ασκείται 

δε εμπροθέσμως ενώπιον σας, αφού αναρτήθηκε στην Διαύγεια την 

29/10/2014. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΖΗΤΩ 

 

- Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μου. 

- Να ακυρωθεί η υπ’ αρ. 320/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Κω περί της προσωρινής μεταστέγασης του 7ου δημοτικού σχολείου Κω 

στο κτίριο που χρησιμοποιείτο παλαιότερα ως 6ο δημοτικό σχολείο 

στην περιοχή Πλατάνι, ιδιοκτησίας του  Οργανισμού Διαχειρίσεως 

Κτημάτων ΒΑΚΟΥΦ Κω. 

- Να ανασταλεί η εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, ήτοι της προσωρινής 

μεταστέγασης του 7ου δημοτικού σχολείου Κω στο κτίριο που 

χρησιμοποιείτο παλαιότερα ως 6ο δημοτικό σχολείο στην περιοχή 

Πλατάνι, ιδιοκτησίας του  Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων 

ΒΑΚΟΥΦ Κω, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της υπό κρίση 

προσφυγής μου. 

 

 

Κως, 10/11/2014 

Η προσφεύγουσα   

 

 


