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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       

      ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

              ΔΗΜΟΣ ΚΩ                        Πρακτικό 3o της από 26-04-17 συνεδρίασης 
                                                          της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κω  

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρου προσωρινής εναπόθεσης των ειδικών αποβλήτων που αφο-

ρούν τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές» 

 Σήμερα στις  26 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη & ώρα 12:00 π.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δή-

μου Κω, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ.πρωτ:  11560/21-04-17 πρόσκληση, που 

εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της  στις 21-04-17 σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010)–«Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».    

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των   μελών ήσαν : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Γερασκλής Δαυίδ  

2. Κανταρζής Νικόλαος 

3. Πη Βασιλεία 

4. Γιωργαράς Αντώνιος 1 

5. Ρούφα Ιωάννα (αναπλ. μέλος) 

 

                  ΑΠΟΝΤΕΣ                               

1. Σταματάκης Αθανάσιος  

2. Καραθωμάς Κων/νος 

3. Μαραγκός Σεβαστιανός  

4. Βασιλειάδης Σπυρίδων 

5. Φάκκος Ιάκωβος  

    οι  οποίοι κλήθηκαν  νόμιμα        

               και δεν προσήλθαν αιτιολογημένα  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε υπάλληλος του Δήμου Κω, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέ-

πεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.  

        ΘΕΜΑ  5ο    

      Αρ. Απόφ.:  23 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε στη διάθεση των μελών το υπ’ 

αριθμ. πρωτ.:11983/26-04-17 έγγραφο του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περ/ντος & 

Καθαριότητας. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, λόγω της συνεχιζόμενης άφιξης προσφύγων/μεταναστών στο 

νησί της Κω και προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η διαχείριση των ειδικών αποβλήτων (σωσίβια, 

φουσκωτές εξωλέμβιες βάρκες, άλλου τύπου σκάφη πολυεστερικά ή ξύλινα, παλαιός ιματισμός, σκηνές, πάνελ 

παλαιών λυόμενων οικίσκων από ΚΥΤ ΚΩ και Προαναχωρησιακό κ.λ.π.), που παράγονται από την έλευσή τους, 

                                                 
1 Το μέλος της Επιτροπής κος Γεωργαράς Αντώνης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την ψηφοφορία  του 

2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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η Υπηρεσία αιτείται τον καθορισμό χώρου προσωρινής εναπόθεσης των ειδικών αυτών αποβλήτων που αφο-

ρούν στις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θύμισε στα μέλη ότι με την υπ’ άριθμ.44/11-06-14 (ΑΔΑ: 7Ρ1ΙΩΛΕ-ΡΒΧ) απόφαση 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είχε καθορισθεί ως χώρος προσωρινής εναπόθεσης Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα Εκσκα-

φών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) η θέση «Κοκκινόγιες» σε γήπεδο συνολικής έκτασης 295.274τ.μ., στο χώ-

ρο του παλαιού λατομείου. Προτείνω, ανέφερε ο Προέδρος, να ισχύσει ο ίδιος χώρος που καθορίζεται με την 

ως άνω αναφερόμενη απόφαση. 

Το λόγο πήρε έπειτα η κα Ρούφα η οποία ρώτησε τον Προέδρο για ποιο λόγο  ο Δήμαρχος πρόσφατα δήλωσε 

ότι ο Δήμος μας δεν έχει απόβλητα ενώ άλλοι Δήμοι αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούνται; 

Ο Προέδρος απάντησε ότι  οι ποσότητες ειδικών αποβλήτων, οι οποίες ήταν πολύ μεγάλες (σωσίβια, σκηνές, 

παλαιός ιματισμός, κομμάτια κατεστραμμένων ξύλινων σκαφών, κατεστραμμένων πλαστικών εξωλέμβιων  

βαρκών κ.λ.π.) που αφορούσαν τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές,  που είχαν συλλεχθεί κατά τα έτη 

2014, 2015 & 2016, είχαν προσωρινά εναποτεθεί στην έκταση του παλιού ανενεργού λατομείου έναντι της λί-

μνης Πυλίου (στην Δ.Κ. Πυλίου), ώσπου να οργανωθεί και αποφασιστεί  η ορθολογική διαχείρισή τους, δυστυ-

χώς όμως υπέστησαν ολική καταστροφή μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε πλησίον αυτού του χώρου προσωρι-

νής εναπόθεσης, την περίοδο που έγινε συμπλοκή πολιτών με τα ΜΑΤ κοντά στον χώρο του HOT SPOT Πυλίου 

και προφανώς σε αυτά αναφερόταν ο Δήμαρχος. 

Ενημέρωσε ακόμη τα μέλη ότι πρόσφατα ήρθε από το Υπουργείο και συγκεκριμένα από την  Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ  σχετικό ερωτηματολόγιο για την  καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης από το 

Υπουργείο. 

Σχετικά με την απόφαση του χώρου εναπόθεσης τους η κα Ρούφα ανέφερε ότι η αρχική απόφαση αφορούσε 

αδρανή υλικά ενώ στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για απόβλητα ως εκ τούτου δεν νομίζω ότι είναι σωστό 

να είναι ορατά από το δρόμο τα στοιχεία αυτά και μάλιστα από δρόμο που παρουσιάζει και τουριστική κίνηση. 

Για το λόγο αυτό είμαι υποχρεωμένη, τόνισε η κα Ρούφα να καταψηφίσω το θέμα. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις και στη συνέχεια ο Πρόε-

δρος πρότεινε την επικαιροποίηση της υπ’αριθμ.44/14 απόφασης της ΕΠΖ, προσωρινά,  μέχρι να ολοκληρωθεί 

η μελέτη που θα καθορίζει που θα τοποθετούνται τα συγκεκριμένα απόβλητα, κάλεσε έπειτα τα μέλη να ψη-

φίσουν: 

Υπέρ της πρότασης του Προέδρου  ψήφισαν  δυο (2) από τα τρία  (3)  παρόντα μέλη: 

1) Κανταρζής Νικόλαος και 2)Πη Βασιλεία. 

Η κα Ρούφα καταψήφισε την πρόταση για τους λόγους που προανέφερε. 

Ως εκ τούτου η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.:11983/26-04-17 έγγραφο του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Δ/νσης 

Περ/ντος & Καθαριότητας. 

http://www.ymeperaa.gr/index.php/epixeirisiako-programma/eidiki-ypiresia-diaxeirisis-ep-ymeperaa
http://www.ymeperaa.gr/index.php/epixeirisiako-programma/eidiki-ypiresia-diaxeirisis-ep-ymeperaa
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3. Την υπ’ άριθμ.44/11-06-14 (ΑΔΑ: 7Ρ1ΙΩΛΕ-ΡΒΧ) απόφαση από το 2Ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής 

4. Τις διατάξεις των άρθρων  73 παρ. 1α, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/7-6-10). 

5. Την υπ’ αρ. 75/05-03-17 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κω. 

6. Την υπ’ αρ. 340/14-03-17 απόφαση Δημάρχου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΨΗΦΟΥΣ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ΚΑΤΑ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 44/11-06-14 (ΑΔΑ: 7Ρ1ΙΩΛΕ-ΡΒΧ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ-

ΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΖ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΩΡΟ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ.ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ 

ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ ΩΣ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΝΑ-

ΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ. 

 

 
Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, το πρακτικό της Επιτροπής αφού συντάχθηκε και  αναγνώσθηκε, 

υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

Ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

ΓΕΡΑΣΚΛΗΣ ΔΑΥΙΔ 
Αντιδήμαρχος 

Τα μέλη  

1. Κανταρζής Νικόλαος (υπ/φή) 

2. Πη Βασιλεία (υπ/φή) 

3. Γιωργαράς Αντώνιος (υπ/φή) 

4. Ρούφα Ιωάννα (υπ/φή) 

 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051514
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