
 

 

 

                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ       
Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2023 Τακτικής Συνεδρίασης Διά ζώσης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού. 
 
Αριθμ. Απόφασης: 10/2023. 
Αίτημα για παραχώρηση κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου 
Ποταμού. 
Στην Αμοργό, σήμερα την 19η του μηνός Ιανουαρίου του Έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
17:00 μ.μ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική Διά ζώσης Συνεδρίαση, ύστερα 
από την υπ’ αρ. πρωτ.: 197 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γρίσπου Σταματίου με ημερομηνία 13-
01-2023, η οποία δόθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και στους 
Προέδρους/Εκπροσώπους των Τ. Κοινοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
67 του Ν.3852/2010, των άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006, τις σχετικές διατάξεις του 
Ν.4555/2018, αλλά και με όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των 
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 
13 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα και συμμετείχαν τα 9 μέλη, παρόντων – 
συμμετεχόντων επίσης του Δημάρχου Αμοργού κ. Καραϊσκου Ελευθερίου και της Γραμματέως 
του Δήμου κας Μενδρινού Ειρήνης, για τη τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  
Έτσι κατά τη συζήτηση του θέματος: 
 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι                                      Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
 Γρίσπος Σταμάτιος                                                                     Γρίσπος Κων/νος            
 Δεσποτίδη Καλλιόπη                                                                  Παναγάκης Γεώργιος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Νομικού – Ψακή Δήμητρα                                                          Βασσάλος Εμμανουήλ 
 Λουδάρος Γεώργιος                                                                   Ψυχογυιού  Ελευθερία 
 Γαβαλά Άννα             
 Γιαννακοπούλου Ειρήνη  
 Πράσινος Νικόλαος                                                                                                
 Σπανός Θεόδωρος   
 Κωβαίος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                       

   Παρόντες Πρόεδροι  Τοπ. Κοινοτήτων                Απόντες Πρόεδροι Τοπ. Κοινοτήτων  
Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού)                                       Γαβαλάς Ιωάννης   (Αιγιάλης)                                              

Δ                                                                                            Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων         Απόντες Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων  
      --------------------------------                                                   Κωβαίος Ελευθέριος (Αρκεσίνης)                                      
                                                                                                Μαρίνης  Αντώνιος (Θολαρίων)                                                                                                   
                                                                                                Νομικού Μαρία  (Βρούτση) 

                                                                                                                                                                  

 
 
 

 
Οι παραπάνω αναφερόμενοι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι / Εκπρόσωποι των Τ. 
Κοινοτήτων δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα.          
Μετά τη συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ., το Δ.Σ. προχώρησε στη συζήτηση του 10ου θέματος 
της Η.Δ., όπως αυτό επιγράφεται παραπάνω. 

Το εν λόγω θέμα (10ο Ημερησίας Διάταξης) εισήχθη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ως εξής: 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 41/31-03-2022 κατά πλειοψηφία απόφασή του είχε αποφασίσει 

την παραχώρηση του κτιρίου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ποταμού, πλην του προαύλιου 

χώρου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Αμοργού, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Συλλόγου, 

χωρίς χρονικό περιορισμό (επ΄ αόριστον παραχώρηση), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από το 
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σωματείο για ποικίλες δράσεις (πολιτιστικές κλπ), με κάποιες προϋποθέσεις που αναφέρονται 

στην προαναφερομένη απόφαση του Δ.Σ., χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει προβεί σε κάποια 

ενέργεια υπογραφής σχετικής σύμβασης παραχώρησης / χρησιδανείου.  

 

Μετά τη λήψη της αναφερομένης παραπάνω απόφασης του Δ.Σ., υπήρξε μεγάλη αντίδραση 

μερίδας δημοτών κυρίως της περιοχής του Ποταμού, οι οποίοι στη συνέχεια απέστειλαν στο 

Δήμο έγγραφο διαμαρτυρίας υπογεγραμμένο από όσους εξέφραζαν την αντίθεσή τους προς την 

συγκεκριμένη απόφαση για επανεξέταση αυτής, αλλά παράλληλα ορισμένοι εξ΄ αυτών άσκησαν 

κατά αυτής και Ειδική Διοικητική Προσφυγή ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου για ακύρωση της, η οποία απορρίφθηκε σιωπηρώς από τον Συντονιστή, με 

αποτέλεσμα να προσφύγουν στη συνέχεια ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του αρθρ.152 του 

Ν.3463/2006 κατά της σιωπηρής αυτής απορριπτικής απόφασης του Συντονιστή, η οποία εξίσου 

απορρίφθηκε, θεωρώντας ως νόμιμη την προσβαλλομένη απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου.  

 

Με δεδομένο νέο αίτημα της Ιεράς Μητροπόλεως Θήρας, Αμοργού και Νήσων και του 
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ενοριακού Ναού Αναλήψεως Ποταμού Αιγιάλης Αμοργού 
για την παραχώρηση του εν λόγω δημοτικού κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου (πρώην 
Δημοτικού Σχολείου Ποταμού) στην Ενορία Ποταμού για τη δημιουργία, στέγαση και τη λειτουργία 
σε αυτό του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας, προτείνεται το εν λόγω αίτημα νε εξετασθεί 
περαιτέρω ως νόμιμο και θεμιτό, λαμβανομένων υπόψη και όλων των προαναφερομένων. 
 
Ο Δήμος ζήτησε από το Συμβούλιο της Τ.Κ. Αιγιάλης να γνωμοδοτήσει σχετικά επί του θέματος. 
Το Τ. Συμβούλιο στην με ημερομηνία 13-01-2023 1η Έκτακτη Συνεδρίασή του ασχολήθηκε με το 
θέμα και αποφάσισε ομόφωνα επί του θέματος να παραχωρηθεί το συγκεκριμένο κτήριο για τις 
ανάγκες της ενορίας του Ποταμού, να αναλάβει τη διαχείριση του χώρου η Ενορία του Ποταμού, 
αλλά να υπάρχει και η δυνατότητα από άλλους φορείς να χρησιμοποιήσουν τον χώρο για τις 
δικές τους ανάγκες, λαμβάνοντας σχετική άδεια.  

Το Δ.Σ. με την 176/2017 προηγούμενη απόφασή του, είχε καθορίσει την χρήση των παλαιών 
σχολικών κτιρίων που βρίσκονται στους οικισμούς της Αιγιάλης Αμοργού με γνώμονα την κάλυψη 
των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, λόγω της μετεγκατάστασης των Σχολείων της Αιγιάλης στο 
νεόδμητο σχολικό συγκρότημα του Όρμου. Για το συγκεκριμένο σχολικό κτίριο του Ποταμού με 
την απόφαση αυτή είχαν αποφασιστεί τα εξής: 

– οι εσωτερικοί χώροι να χρησιμοποιηθούν ως στέγη δράσεων πολιτισμού, τέχνης 
και αθλητισμού. 

– ο προαύλειος χώρος να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση πολιτιστικών, 
εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων. 
 

Επειδή, ως προελέχθη, έχει : 
- Υποβληθεί νέο αίτημα για το συγκεκριμένο κτίριο από την Ενορία Αναλήψεως Ποταμού, το 

οποίο είναι καθ΄όλα νόμιμο στην υποβολή του και καλύπτει η δραστηριότητα που 
επικαλείται το α΄ μέρος της 176/2017 προηγούμενης απόφασης με την οποία είχε 
καθοριστεί η χρήση του κτηρίου και άρα το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης του 
θέματος της παραχώρησης του εν λόγω κτηρίου και ανάλογα να προβεί είτε σε ολική 
κατάργηση της 41/2022 προηγούμενης απόφασης του, λαμβάνοντας νέα απόφαση 
αντίθετου περιεχομένου, είτε σε μερική κατάργηση (τροποποίηση αυτής), ρυθμίζοντας 
διαφορετικά και με νέο τρόπο το ζήτημα. 

- Υπάρξει στο παρελθόν η αντίδραση μερίδας των δημοτών της περιοχής κατά της 41/31-3-
2023 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. σχετικής με το θέμα με τους τρόπους που 
περιγράφηκαν ανωτέρω, 
 

Προτείνεται: 
1) Να παραχωρηθεί το κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ποταμού εξ΄ολοκλήρου στο 

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ενοριακού Ναού Αναλήψεως Ποταμού Αιγιάλης Αμοργού για 
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τη δημιουργία, στέγαση και λειτουργία σε αυτό του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας, με την 

προϋπόθεση η συντήρηση και η φροντίδα του κτιρίου και γενικότερα των παραχωρούμενων 

χώρων να είναι υποχρέωση της Ενορίας στην οποία παραχωρείται.  

2) Ο προαύλειος  χώρος να παραμείνει στο Δήμο Αμοργού και να διαμορφωθεί σε παιδική χαρά 

και σε χώρο αθλοπαιδιών γενικότερα. 

3) Ο Δήμος σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών να αναζητήσει άλλη στέγη για τις ανάγκες 

του Συλλόγου. 

 

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

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του: 

- την παραπάνω εισήγηση και τα  αναφερόμενα σ΄ αυτή. 

- τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν.3852/2010, των άρθρων 75 και 93 του 

Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06), τις σχετικές διατάξεις του Ν.4555/2018, αλλά και τα όσα αναφέρονται 

στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά 

το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σχετικές 

εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ 

 

1) Να παραχωρηθεί το κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ποταμού εξ΄ολοκλήρου στο 

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ενοριακού Ναού Αναλήψεως Ποταμού Αιγιάλης Αμοργού, 

χωρίς χρονικό περιορισμό (επ΄αόριστον παραχώρηση), για τη δημιουργία, στέγαση και 

λειτουργία σε αυτό του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας, με την προϋπόθεση η συντήρηση και 

η φροντίδα του κτιρίου και γενικότερα των παραχωρούμενων χώρων (εσωτερικά και εξωτερικά), 

καθώς και τα λειτουργικά του έξοδα (κάλυψη των δαπανών ή τελών σε οργανισμούς υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας (ΔΕΚΟ), εκτός της χρήσης νερού) να είναι υποχρέωση της Ενορίας στην οποία 

παραχωρείται.  

2) Εφόσον ο Δήμος διαπιστώσει ότι δεν αξιοποιείται ο χώρος για τους σκοπούς της 

παραχώρησης, δύναται να ανακαλέσει την εν λόγω παραχώρηση.  

3)   Ο προαύλειος  χώρος του κτηρίου να παραμείνει στο Δήμο Αμοργού και να διαμορφωθεί σε 

παιδική χαρά και σε χώρο αθλοπαιδιών γενικότερα. 

4) Ο Δήμος σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Αμοργού να αναζητήσει άλλη στέγη για τις 

ανάγκες του Συλλόγου. 

5) Την ολική κατάργηση της 41/31-03-2023 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ., σχετική με το 

θέμα. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λουδάρος Γεώργιος ψήφισε ΄΄Ναι΄΄ με την προϋπόθεση η συντήρηση 

και η κάθε είδους επισκευή που χρειάζεται το κτήριο να είναι υποχρέωση της Ενορίας. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πράσινος Νικόλαος ψήφισε ΄΄Ναι΄΄ με την προϋπόθεση να βρεθεί άμεσα 

χώρος στέγασης του Συλλόγου Γυναικών Αμοργού. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Σπανός Θεόδωρος και Κωβαίος Ευάγγελος 

ψήφισαν ΄΄παρών΄΄. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμ. 10/2023    
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Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

   Ο Πρόεδρος                                                                           Τα  μέλη 
 
   Γρίσπος Σταμάτιος                                                               Δεσποτίδη Καλλιόπη 

                                                                                              Νομικού – Ψακή Δήμητρα 
                                                                        Λουδάρος Γεώργιος 

                                                              Γαβαλά  Άννα 
                                                                                                Γιαννακοπούλου Ειρήνη    
                                                                                                Πράσινος Νικόλαος  

                                                               Σπανός Θεόδωρος 
    Η Γραμματέας                                                                    Κωβαίος Ευάγγελος        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  Μενδρινού Ειρήνη    

                                                     
 
                                                      Πιστό απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΓΡΙΣΠΟΣ   ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
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