ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Απόσπασμα
1ου Πρακτικού της από 13 Ιανουαρίου 2022 τακτικής ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Κω
Σήμερα στις δεκατρείς (13) μηνός Ιανουαρίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, η
προβλεπόμενη στις διατάξεις του αρθρ. 78 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ.: 69/3-1-2022 πρόσκληση που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο της ΔΕΔ & επιδόθηκε με
αποδεικτικό στα Μέλη της Επιτροπής στις 14-1-2022, για συζήτηση και γνωμοδότηση, στα θέματα της
ημερησίας διάταξης.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Στυλιανή Σούλη υπάλληλος του Δήμου Κω, για την ορθή τήρηση
των πρακτικών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 78 παρ. 3 του ιδίου ως άνω Νόμου.
Η Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ύστερα από τη
διαπίστωση απαρτίας, όπου σε σύνολο τριάντα (33) Μελών, ήσαν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τελλή Διονυσία (Πρόεδρος)
Βαρκάς Θεοδόσιος, πρώην Δήμαρχος Ηρακλειδών,
Βρακίδης Πασχάλης, (τακτικό μέλος, Εμπορικός Σύλλογος)
Έψιμος Χρήστος, (τακτικό μέλος, Οικον. Επιμελητήριο)
Ιωάννου Αναστάσιος, (τακτικό μέλος, δημότης)
Καζαμίας Ματθαίος, (εκπ/πος Συλλ.Παλ.Πολεμιστών)
Κανταρζής Νικόλαος (αναπληρωματικό μέλος, δημότης)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Καραγιάννης Φρατζέσκος,(τακτικός μέλος Συνδ.ΡαδιοΤΑΞΙ)
Καραματζιάνης Δημήτριος, (τακτικό μέλος, Συλλ.
Πελ/νησιων)
Κασσιώτη Διονυσία, (τακτικό μέλος Συλλ.Εργ. Δήμου Κω)
Κώστογλου Μιχαήλ (τακτικό μέλος, δημότης)
Μωραΐτης Ευάγγελος, (τακτικό μέλος, δημότης)
Μωρές Κων/νος (αναπλ. μέλος, δημότης)
Παπανικολάου Φίλιππος, (τακτικό μέλος, δημότης)
Πίτσης Ευστάθιος, (τακτικό μέλος, ΣΕΜΜΕΚ)
Πλατανίστας Κων/νος, (τακτικό μέλος Εν. Ξενοδόχων &
Σβύνου Ειρήνη αναπλ/κο μέλος)
Σαράντης Δημήτριος (τακτικό μέλος, εκπρ/πος ΕΒΕΔ)
Σεγραίδος Γεώργιος, (αναπλ/κο μέλος, Συλλ. Εστίασης)
Τρουμούλης Αντώνιος, (τακτικό μέλος, Ελλ. Ομάδα
Διάσωσης Β.Σ.Δ.
Υφαντής Γεώργιος (τακτικό μέλος, δημότης)
Φωτιάδου Αναστασία, (αναπλ/κο μέλος Συλλ. Ποντίων)
Χαρίτου Κυριακή, (αναπλ/κο μέλος, Ερυθρός Σταυρός παρ.
Κω)
Χατζηβασίλης Νικόλαος, (τακτικό μέλος, Δικηγ. Σύλλογος)
Χρυσόπουλος Ηλίας, (τακτικό μέλος, δημότης)
Χρυσουλάκης Γεώργιος, (τακτικό μέλος, ΤΕΕ Κω) & Σλίμαν
Φώτης (αναπλ/κο, ως παρατηρητής)

8.
9.

Γιωργαλλής Λάμπρος, (τακτικό μέλος Συλλ. ΑΜΕΑ)
Ζωΐδης Μιλτιάδης (τακτικό μέλος, δημότης)
Ιωαννίδης Αντώνιος, (αναπλ. μέλος δημότης)
Καΐσερλης Κων/νος, πρώην Δήμαρχος Κω
Μαρκάκης Ιωάννης, (εκπ/πος Σωμ. Κτηνοτρόφων).
Μπίλης Στέργος, πρώην Δήμαρχος Ηρακλειδών
Παπανικολάου Κων/νος, πρώην Δήμαρχος
Ηρακλειδών
Παπασεβαστός Πέτρος, (τακτικό μέλος Συλ. Αλιέων)
Παπαχαρτοφύλης Νικόλαος (τακτικό μέλος, δημότης)

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Παράσχος Θεοδόσιος, (τακτικό μέλος, δημότης)
Πης Βασίλειος, (τακτικό μέλος δημότης)
Σεβ. Μητροπολίτης, κ. Ναθαναήλ
Τζόγιας Ευάγγελος, (τακτικό μέλος Κίνησης Πολιτών)
Τρουμούλης Αντώνιος, (τακτικό μέλος Ε.Ο.Δ. Β.Σ.Δ.)
Τσακανιά-Παπαδούλη Ελένη (εκπ/πος Σ.Ι.Ε.Ε.Δ.&Δ.)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

16. Φάκκος Μιλτιάδης, πρώην Δήμαρχος Κω
17. Φάκκου Σταματία (τακτικό μέλος Λυκείου Ελληνίδων)
18. Φρατζάκη Μαρία (τακτικό μέλος, Ιατρ. Συλλόγου)
19. Χατζηγιακουμής Βασίλειος, πρώην Δήμαρχος Δικαίου
20. Χατζηθεμιστοκλής Ζαχαρίας,(τακτικό μέλος Σωμ.Παρ.)
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

1.

ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ:
Αβρίθης Παναγιώτης, δημοτ. σ/λος

2.
3.
4.
5.
6.

Γρηγοριάδης Γρηγόριος (δημότης)
Μαρκόγλου Αλέξανδρος (δημότης)
Παρβέρης Σεβαστιανός (δημότης)
Σιφάκης Ηλίας, δημοτ. σ/λος
Χρυσόπουλος Αλέξανδρος, δημοτ. σ/λος

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 4
ΘΕΜΑ 4: “Λήψη απόφασης για την αδελφοποίηση του Δήμου Κω με τον Δήμο Λάρισας.”
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Λήψη απόφασης για την αδελφοποίηση του Δήμου Κω με τον Δήμο Λάρισας.
Η Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από τον κ. Δήμαρχο Κω Θεοδόσιο Νικηταρά να εισηγηθεί
το ανωτέρω θέμα.
Ο κ. Δήμαρχος πήρε στη συνέχεια το λόγο και εισηγούμενος το θέμα, επεσήμανε τα εξής:
Ο Δήμος μας, με βάση την πολιτική εξωστρέφειας που ακολουθεί, αξιοποιεί κάθε δυνατότητα
ανάδειξης και προβολής της Ιπποκρατικής ταυτότητας του νησιού μας.
Σε αυτό το πλαίσιο, με πρόγραμμα και τεκμηρίωση, αναπτύσσει δράσεις και συνάπτει σχέσεις
συνεργασίας, που στηρίζουν την προώθηση των στόχων του.
Οι ηθικές αρχές που πρεσβεύουν στο σύγχρονο κόσμο οι Ιπποκρατικές ιδέες παραμένουν
αναλλοίωτες στο πέρασμα των χρόνων.
Μέλημα της δημοτικής αρχής και του Δήμου μας είναι παράλληλα η ανάδειξη της επωνυμίας της
Κω και η δυναμική της παρουσία στο σύγχρονο κόσμο, ως Πατρίδας του Ιπποκράτη.
Για την προώθηση αυτών των στόχων, πρωτίστως αξιοποιούνται οι δυνατότητες σύναψης
σχέσεων με τον ιατρικό κόσμο, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τόπους που έχουν αντίστοιχα
ενδιαφέροντα.
Πρόσφατα, στις αρχές Νοεμβρίου, για την προώθηση αυτών των στόχων, είχαμε σειρά επαφών
στην Αθήνα και στη Λάρισα, με στελέχη του ιατρικού κόσμου και της Αυτοδιοίκησης.
Η Λάρισα συνδέεται με τον Ιπποκράτη, αφού τον φιλοξένησε στα τελευταία χρόνια της ζωής του.
Σε συνάντηση μας με τον Δήμαρχο Απ. Καλογιάννη, τον Πρόεδρο Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αθ. Γιαννούκα, τον Πρόεδρο του Συλλόγου «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα» Ριζ.
Χαλιαμπάλια και πολιτικά στελέχη του Δήμου Λαρισαίων, συζητήσαμε την ανάπτυξη σχέσεων των
Δήμων Κω και Λάρισας, για την ανάδειξη των Ιπποκρατικών αρχών διεθνώς, προς όφελος των τοπικών
κοινωνιών των δύο Δήμων.
Παράλληλα, η συνάντηση εργασίας επικεντρώθηκε στη συνεργασία με την Σχολή Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε δύο κατευθύνσεις. Στην οργάνωση Μεταπτυχιακού Τμήματος
στην Κω και στη δυνατότητα υποστήριξης του Νοσοκομείου Κω, με την υιοθεσία του από τη Σχολή
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Στην ίδια κατεύθυνση αναθερμάναμε την προοπτική αδελφοποίησης των δύο Πόλεων, της
γενέτειρας του Ιπποκράτη και της Πόλης όπου ετάφη, που τον φιλοξένησε στα τελευταία χρόνια της
ζωής του.
Όπως είναι γνωστό, ο Ιπποκράτης γεννήθηκε στην Κω, το 460 π.χ. ενώ τα τελευταία χρόνια της
ζωής του έζησε στη Λάρισα, όπου απεβίωσε το 377 π.χ.
Αυτή η ιστορική σχέση μεταξύ των δύο τόπων έρχεται σήμερα να αναβιώσει μέσω
αδελφοποίησης των δύο πόλεων.
Μια προσπάθεια που ξεκίνησε το σχετικά μακρινό 1978 αλλά για άγνωστους σε εμάς λόγους δεν
ολοκληρώθηκε.
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Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, που μας έγινε γνωστό κατά την επίσκεψή μας στη
Λάρισα, με πρωτοβουλία του Γενικού Αρχιάτρου Δημητρίου Παλιούρα και χρηματοδότηση του Δήμου
Λαρισαίων το 1967 ξεκίνησε η ανέγερση Μνημείου και Μουσείου του Ιπποκράτη, το οποίο
ολοκληρώθηκε τέλη του 1978 οπότε και έγιναν τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα, έργο του γλύπτη
Γεωργίου Καλακαλλά, ομότιμου καθηγητή του ΕΜΠ.
Παράλληλα αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της Ιπποκρατικής ιδέας με
συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας «Ο Ιπποκράτης», του Παγκόσμιου
Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών, του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος της Κω, του Συλλόγου «Ο
Ιπποκράτης στη Λάρισα», φορέων της πόλης και διακεκριμένων επιστημόνων.
Οι δύο πόλεις, Κως και Λάρισα, όπως είναι γνωστό εδώ και χρόνια, αναπτύσσουν πολύπλευρη
δραστηριότητα για τη διάδοση της Ιπποκρατικής ιδέας.
Έτσι, το 1978, κατατέθηκε η πρόταση από τον Αρχίατρο Δημήτριο Παλιούρα για την
αδελφοποίηση των δυο πόλεων, αν και δεν υλοποιήθηκε στο μεσοδιάστημα.
Εν΄τω μεταξύ το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, στις 30 Νοεμβρίου, έλαβε απόφαση
επικαιροποίησης της προγενέστερης απόφασής του, του 1978, για την αδελφοποίηση των Πόλεων μας,
με κοινό στόχο την ανάδειξη και διάδοση των Ιπποκρατικών αρχών και ιδεών σε όλον τον κόσμο.
Ο κοινός αυτός στόχος υπηρετείται αποτελεσματικά, όταν οι κοινωνίες μας αναπτύσσουν
δεσμούς σε διάφορα επίπεδα και συνεργάζονται για την προώθηση του.
Η συνεργασία αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων και
ανταλλαγών που θα αγκαλιάσουν οι τοπικές κοινωνίες, στους τομείς του πολιτισμού και του
τουρισμού, των παραδόσεων, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, με αμοιβαία οφέλη για την οικονομία
κάθε τόπου.
Για όλους αυτούς τους λόγους σας καλώ να εγκρίνετε την αδελφοποίηση του Δήμου μας με το
Δήμο Λάρισας.
Στο σημείο αυτό ακολούθησε συζήτηση: Στο σημείο αυτό λόγο πήρε η κ. Σαράντης Δημήτρης και
εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του, πρότεινε να τεθεί και το θέμα της αδελφοποίησης του Δήμου Κω με
το Δήμο Ιορδανίας.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Καραματζιάνης Δημήτρης, ο οποίος αφού συμφώνησε με την
πρόταση, ζήτησε να συμμετάσχει τιμητικά και το ΔΙΙΚ ως αντιπρόσωπος της Ιπποκρατικής ιδέας λόγω
των μουσειακών του χώρων.
Ο κ. Έψιμος Χρήστος πήρε στη συνέχεια το λόγο και αφού εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του,
πρότεινε υπό όρους της ενεργοποίησης όλων των φορέων και ζήτησε να υπάρχει Αντιδημαρχία για την
προώθηση της Ιπποκρατικής ιδέας.
Ο κ. Βαρκάς Θεοδόσης, στη συνέχεια πήρε το λόγο και αφού συμφώνησε με την πρόταση,
επεσήμανε πως αξιοποιήθηκε μέχρι σήμερα το όνομα του Ιπποκράτη, όπως έπρεπε, ζητώντας σε
επόμενη συνεδρίαση της ΔΕΔ να υπάρχει θέμα ώστε να γίνει ειδική συζήτηση για το θέμα αυτό.
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Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Τρουμούλης Αντώνης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής
του αφού εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του, πρότεινε να υπάρξει και συνεργασία με τον Δήμο
Τρικαίων λόγω τεχνογνωσίας.
Κλείνοντας τη διαδικασία η Πρόεδρος πήρε το λόγο και αφού κήρυξε τη περαίωση της συζήτησης
του θέματος, στη συνέχεια κάλεσε τα Μέλη της Δ.Ε.Δ. όπως αποφανθούν επί της προτάσεως.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής γνωμών και αφού έλαβε
υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 78 ν. 4555/2018.
2. Την εισήγηση του κ. Δημάρχου Κω Θεοδόσιου Νικηταρά.
3. Τις απόψεις των παρισταμένων Μελών.
4. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της οποία προέκυψε ότι, επί είκοσι δύο (22)
συνδεδεμένων συμμετεχόντων μελών, ΥΠΕΡ1 της προτάσεως εψήφισαν & τα είκοσι δύο (22)
συνδεδεμένα συμμετέχοντα Μέλη.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκφράζει σύμφωνη γνώμη με την πρόταση αδελφοποίησης του Δήμου μας με το Δήμο
Λάρισας, για όλους τους λόγους που αναλυτικά αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.
Τελλή Διονυσία , (Πρόεδρος)
Βαρκάς Θεοδόσιος, πρώην Δήμαρχος Ηρακλειδών,
Βρακίδης Πασχάλης, (τακτικό μέλος, Εμπορικός Σύλλογος)
Έψιμος Χρήστος, (τακτικό μέλος, Οικον. Επιμελητήριο)
Ιωάννου Αναστάσιος, (τακτικό μέλος, δημότης)
Ιωάννου Αναστάσιος, (τακτικό μέλος, δημότης)
Καζαμίας Ματθαίος, (εκπ/πος Συλλ.Παλ.Πολεμιστών)
Καραγιάννης Φρατζέσκος,(τακτικός μέλος Συνδ.ΡαδιοΤΑΞΙ)
Καραματζιάνης Δημήτριος, (τακτικό μέλος, Συλλ. Πελ/νησιων)
Κώστογλου Μιχαήλ (τακτικό μέλος, δημότης)
Μωρές Κων/νος (αναπλ. μέλος, δημότης)
1

Γίνεται μνεία ότι,
Εμφανίσεις: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εμφανίστηκε ο δημότης κ.
Παπανικολάου Φίλιππος.
ου
Αποχωρήσεις : Κατά τη διάρκεια της συζήτησης 1 του θέματος της ημερήσιας διάταξης αποσυνδέθηκαν 1)
εκπρόσωπος του ΣΕΜΚΕ κ. Πίτσης Ευστ. Επίσης και 2) η εκπρόσωπος του Συλλόγου εργαζομένων Δήμου Κω κα.
ου
Κασσιώτη Διονυσία. Επίσης, γίνεται μνεία πως κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1 θέματος της ημερήσιας
διάταξης θέματος αποχώρησε ο τακτικός εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων κ. Πλατανίστας Κων/νος και έμενε
ου
στη θέση του το αναπληρωματικό μέλος κα. Σβύνου Κων/να. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας του 2 θέματος της
ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι δημότες 3) Κανταρζής Νικ. & 4) Μωραΐτης Ε.
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Παπανικολάου Φίλιππος, (τακτικό μέλος, δημότης)
Σαράντης Δημήτριος (τακτικό μέλος, εκπρ/πος ΕΒΕΔ)
Σβύνου Ειρήνη (αναπλ/κο μέλος ένωσης ξενοδόχων)
Σεγραίδος Γεώργιος (τακτικό μέλος, συλλόγου Εστίασης)
Τρουμούλης Αντώνιος, (τακτικό μέλος, Ελλ. Ομάδα Διάσωσης Β.Σ.Δ.
Υφαντής Γεώργιος (τακτικό μέλος, δημότης)
Φωτιάδου Αναστασία, (αναπλ/κο μέλος Συλλ. Ποντίων)
Χαρίτου Κυριακή, (αναπλ/κο μέλος, Ερυθρός Σταυρός παρ. Κω)
Χατζηβασίλης Νικόλαος, (τακτικό μέλος, Δικηγ. Σύλλογος)
Χρυσόπουλος Ηλίας, (τακτικό μέλος, δημότης)
Χρυσουλάκης Γεώργιος, (τακτικός μέλος, ΤΕΕ Κω)
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