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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  23/6/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 15/23-6-2017    Αριθ. Απόφασης:447/2017 

 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα  23 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/46474/19.6.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου                
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ. 
  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

27. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
28. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 29. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  30.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

  

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

32.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 33. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
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Παράταξης«ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  

17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

20.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

22.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (δικ/νος) 6. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

2. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου δεν εκλήθη 
στη Συνεδρίαση σύμφωνα με την  αριθ. 1249/2017 Διαπιστωτική Πράξη  του 
Δήμου Ρόδου επί της αρ. ΕΜΠ15/1.9.2014 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης 
Δ/σης Αιγαίου.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου κ.Μ.Παγκάς 
και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ασκληπείου κα.Μ.Παπαβασιλείου. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα έξι (46) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι 
(36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Θ Ε Μ Α : Ενημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους 
κ.κ.Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και 
Δημοτικούς Συμβούλους. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για το θέμα  της ΔΕΥΑΡ και του νερού, θα δώσω 

το λόγο στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΡ. Θα ήθελα εν συντομία να 
ενημερώσετε το σώμα που βρίσκεται η κατάσταση με το θέμα του 
νερού. 

 
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ : Θα ξεκινήσω με μια φράση 

του κ. Πότσου που είπε ότι δεν διαθέτουν μαντείο των Δελφών, ούτε 
εμείς στη ΔΕΥΑΡ διαθέτουμε κανένα, διαθέτουμε όμως σύγχρονα 
μηχανήματα και παρακολουθούμε καθημερινά τις στάθμες και τις 
ποσότητες που έχουμε στη διάθεσή μας.  

Και το λέω αυτό γιατί πριν ένα μήνα περίπου όταν πήραμε τα 
πρώτα δείγματα όσον αφορά την πορεία των ποσοτήτων που 
διαθέτουμε συγκαλέσαμε εδώ με πρωτοβουλία του Δημάρχου μια 
συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους και αρμόδιους φορείς 
εννοώντας τον ανάδοχο, την Περιφέρεια, την ΔΕΥΑΡ, τον Δήμο, 
βουλευτές και Υπουργούς και κύριος στόχος και σκοπός μας ήταν να 
τονίσουμε την ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας υδροδότησης της 
πόλης της Ρόδου από το Φράγμα δείχνοντάς τους την ίδια στιγμή την 
πορεία των υδάτινων πόρων.  

Επιπλέον σε εκείνη τη συνάντηση ζητήσαμε και αναζητήσαμε 
και τρόπους χρηματοδότησης και για άλλα έργα που είναι συμβατά 
με την Β’ Φάση, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο εδώ στη Ρόδο που 
αντιμετωπίζουμε σήμερα αλλά το πρόβλημα υπάρχει και στη Νότια 
Ρόδο, η οποία επενδυτικά τουλάχιστον εξελίσσεται με πολύ 
γρήγορους ρυθμούς.  

Σήμερα που μιλάμε όμως το πρόβλημα έχει γίνει έντονο και το 
διαπιστώνουμε και εμείς οι ίδιοι αλλά και από τα παράπονα που 
δεχόμαστε από τους συμπολίτες μας.  

Η έλλειψη ποσότητας περίπου γύρω στα 350 κυβικά την ώρα 
σήμερα και πολύ σύντομα αυτή θα φτάσει στα 500 κυβικά ανά ώρα 
είναι αυτή που στην ουσία έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα 
προβλήματα. Είναι ποσότητες οι οποίες δυστυχώς δεν μπορούν να 
ανευρεθούν με άλλο τρόπο παρά μόνο μέσω του φράγματος 
Γαδουρά.  

Ευτυχώς ή δυστυχώς η διαχείριση του Φράγματος δεν είναι 
δικαιοδοσία δική μας, δεν νομιμοποιούμαστε να κάνουμε πράγματα 
και ενέργειες, αυτό που οφείλαμε να κάνουμε όμως από την πλευρά 
μας το κάναμε και νομίζω προχωρήσαμε και ένα βήμα παραπάνω. 

Ευελπιστούμε να αντέξουμε με τις υπάρχουσες ποσότητες 
περίπου άλλες 10 μέρες και από ότι οι πληροφορίες λένε ότι 
ανεβαίνει και η θερμοκρασία, ανεβαίνει και ο κόσμος που έρχεται στο 
νησί, οπότε φανταστείτε ότι αυτοί οι δύο μόνο συντελεστές θα 
δυσχεράνουν ακόμα περισσότερο το έργο μας.  

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε επισήμως τουλάχιστον δεν έχω 
κάποια πληροφόρηση ότι έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, δεν έχει δοθεί ακόμα το πράσινο φως, αναμένουμε, και 
εμείς από την πλευρά μας ως ΔΕΥΑΡ είμαστε έτοιμοι.  

Είμαστε έτοιμοι με το που δοθεί το πράσινο φώς και η 
προγραμματική σύμβαση έχει φτάσει που θα περάσει και στο 
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επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση κλπ.  
Οι ενέργειες οι δικές μας είναι συγκεκριμένες, έτοιμες να 

γίνουν ανά πάσα στιγμή, αλλά μέχρι εκεί. Είμαστε αναγκασμένοι 
αυτή τη στιγμή να περιμένουμε τις εξελίξεις.  

Όσον αφορά τώρα κάποιες γεωτρήσεις οι οποίες ενδεχομένως 
θα φέρουν κάποιες ποσότητες να βοηθήσουν την κατάσταση, οι 
ποσότητες αυτές δεν είναι αρκετές για να μας λύσουν το πρόβλημα 
για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και ήταν κάποιες 
γεωτρήσεις οι οποίες ζητήθηκαν προκειμένου να δικαιολογηθεί όλο 
αυτό το έργο να αδρανοποιηθούν και σαφώς έτσι έπρεπε να πράξει η 
ΔΕΥΑΡ.  

Παρόλα αυτά τρέχουμε, πιστεύω ότι μέσα στην άλλη βδομάδα 
θα έχουμε ολοκληρώσει κάποιες από αυτές, γιατί είναι και οι 
διαδικασίες οι οποίες ακολουθούμε λίγο χρονοβόρες, αλλά πάλι 
επαναλαμβάνω η λύση του προβλήματος είναι η υδροδότηση από το 
Φράγμα.  

Οφείλω, πραγματικά νιώθω την ανάγκη, οφείλω να τονίσω την 
υπεύθυνη στάση που έχουμε κρατήσει όλοι μας ανεξαιρέτως εδώ 
μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα βάλω μέσα και τους 
δημοσιογράφους όσον αφορά το πρόβλημα αυτό που 
αντιμετωπίζουμε σήμερα.  

Και προς τους συναδέλφους λέω ότι είναι μια στάση υπεύθυνη 
και μια στάση η οποία αρμόζει σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και σε 
αυτόν τον τόπο. Γιατί καταλαβαίνουμε πολύ καλά όλοι μας ότι ένα 
τέτοιο πρόβλημα στο νησί μπορεί κάποιοι κακόβουλοι να το 
εκμεταλλευτούν και να επωφεληθούν για δικούς τους σκοπούς.  

Πραγματικά αυτό πρέπει να κάνουμε, πρέπει να βρούμε λύσεις 
και να πιέσουμε προς πάσα κατεύθυνση, τα μηνύματα τα έχουμε 
στείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό και από την άλλη με πολύ 
προσεκτικές κινήσεις να μην επιτρέψουμε το πρόβλημα αυτό να 
γυρίσει μπούμεραγκ για το νησί μας.   

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ και εγώ κ. Πρόεδρε και για την 

ενημέρωση και για την επισήμανση του πόσο λεπτό είναι το θέμα και 
πόσο υπεύθυνα πρέπει να το χειριστούμε άπαντες. Κύριε Καρίκη 
έχετε το λόγο για το συγκεκριμένο θέμα. 

 
ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ : Καταρχήν χαίρομαι που κάνουμε 

αυτή τη συζήτηση και πραγματικά εγώ ένα θέμα θα έθετα σήμερα και 
μοναδικό το θέμα του νερού.  

Στο πρόσωπο του κ. Μανωλάκη εγώ βλέπω ένα πολύ θετικό 
άνθρωπο με τον οποίο έχω μια γόνιμη συνεργασία τουλάχιστον από 
τότε που ανέλαβε και πραγματικά δεν ξέρω και αν ο ίδιος έχει καμιά 
ευθύνη για το συγκεκριμένο θέμα, σίγουρα δεν έχει. 

Εγώ θα ήθελα όμως το εξής για να είμαστε ουσιαστικοί και 
επειδή όλοι μέσα καταλαβαίνουμε εγώ προσωπικά δέχομαι τεράστια 
πίεση για το νερό και χαίρομαι που ο ίδιος ο κ. Μανωλάκης πιστεύω 
και ο Δήμαρχος θα αναγνωρίσει την σοβαρή στάση που τηρεί και σε 
αυτό το ζήτημα η μειοψηφία, βλέπετε πόσο προσεκτικά το 
χειριζόμαστε, παρά το γεγονός ότι εγώ έχω δεχτεί δεκάδες 
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τηλεφωνήματα από πολλές περιοχές τις τελευταίες μέρες.  
Θα ήθελα όμως ως Δημοτικό Συμβούλιο και το είχα ζητήσει και 

τον Μάρτιο να έχουμε μια αναλυτική ενημέρωση για να ξέρουμε με 
βάση τα σημερινά δεδομένα καθώς όλοι ευχόμαστε και μακάρι να 
μας πει ο κ. Μανωλάκης αν και εξωθεσμικά υπάρχει τρόπος αυτή τη 
στιγμή να τρέξει το θέμα με το νερό του Γαδουρά.  

Δηλαδή υπάρχει τρόπος πέραν των νομικών δεδομένων και ο 
Δήμαρχος να μας το πει να τρέξει ώστε να βρεθεί λύση γιατί υπάρχει 
σοβαρό πρόβλημα.  

Θα θέλαμε λοιπόν κ. Μανωλάκη μέσω του Δημοτικού 
Συμβουλίου και πραγματικά θα μείνει σαν μια εσωτερική ενημέρωση 
αν το θέλετε εδώ να μας πείτε τι μας περιμένει τον Ιούλιο και τον 
Αύγουστο αν δεν αλλάξει κάτι. 

Δεν ξέρουμε η πίεση είναι πολύ μεγάλη το πρόβλημα είναι 
ιδιαίτερα σοβαρό το αντιμετωπίζουμε και εμείς σαν να είμαστε 
δημοτική αρχή, εδώ μέσα στο συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχει 
πλειοψηφία και μειοψηφία και το είδατε.  

Εγώ προσωπικά και από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το θέμα 
και πιο πριν πουθενά, σε κανένα μέσο, δεν ανέφερα το παραμικρό 
στους δε συμπολίτες μας όλοι τονίζουμε αυτό που είπατε και εσείς 
ότι η λύση είναι κοντά. Θέλουμε λοιπόν να ξέρουμε τι θα γίνει τον 
Ιούλιο, τι θα γίνει τον Αύγουστο.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γιαννακάκη και εσείς το λόγο για λίγο. 
 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Για πολύ λίγο θέλω να 

παρακαλέσω τον κ. Πρόεδρο επειδή εστιάζει και πολύ σωστά νομίζω 
το πρόβλημα στη σύνδεση με το Φράγμα είχε γίνει μια συνάντηση αν 
δεν απατώμαι πριν περίπου ένα δίμηνο στην Περιφέρεια και είχα 
ακούσει από την πλευρά της Περιφέρειας αλλά και από τη διοίκηση 
της ΔΕΥΑΡ ότι επίκειται αυτή η σύνδεση, εντός διμήνου μάλιστα μας 
είχαν πει.  

Ήθελα να ξέρω μόνο που βρισκόμαστε σήμερα. Να ελπίζουμε 
ότι καθυστερούμε για λίγο μετά από λίγες μέρες θα γίνει αυτή η 
σύνδεση; Γιατί αν γίνει η σύνδεση δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα 
νομίζω. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Υψηλάντη έχετε το λόγο. 
 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Παρακολουθώ την όλη κατάσταση 

και την εξέλιξη των θεμάτων, κατανοώ απολύτως την δύσκολη θέση 
στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και την επισφάλεια για την 
επάρκεια του νερού το επόμενο διάστημα που υπάρχει, παρά την 
όποια τεράστια προσπάθεια κάνει η ΔΕΥΑΡ με τις δικές της δυνάμεις 
να αντιμετωπίσει την κατάσταση. 

Η αλήθεια είναι και συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Μανωλάκη ότι 
πρέπει το γρηγορότερο δυνατό να έλθει νερό από το Φράγμα αν 
θέλουμε κάπως να κοιμηθούμε ήσυχα. Γιατί οι συνέπειες πραγματικά 
για την εικόνα του νησιού, για τον τουρισμό και για τους κατοίκους 
τους ίδιους θα είναι τρομερές, εκτιμώ όμως ότι θα αντιμετωπιστεί.  
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Δηλαδή οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής είναι σε μια 
κατεύθυνση λύσης του προβλήματος, υπάρχουν όμως δυστυχώς οι 
διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν καθυστερήσεις, παρά την 
φαντάζομαι τα Ελεγκτικά Συνέδρια και τα τμήματά τους και ο ένας 
και ο άλλος πολύ ολίγον τους καίει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο 
κ. Μανωλάκης σήμερα ή εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο και ως νησί. 
Και έχουν τους δικούς τους ρυθμούς και τις δικές τους διαδικασίες. 
Πιστεύω όμως ότι θα κλείσει γρήγορα.  

Εκείνο που θέλω να επισημάνω κ. Μανωλάκη επειδή ξέρω 
περίπου την πορεία των πραγμάτων είναι ότι και εμείς από τη μεριά 
μας ως Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα περιμένουμε φαντάζομαι και το 
εύχομαι στην επόμενη συνεδρίαση αλλά πρέπει να είμαστε και 
έτοιμοι έστω και για έκτακτη συνεδρίαση ανά πάσα ώρα και στιγμή 
άμα χρειαστεί να περάσουμε τα διαδικαστικά κομμάτια της 
προγραμματικής, να κλείνουμε με αυτό το θέμα και να εξεύρουμε και 
λύση. 

Διότι ξέρω ότι και η ίδια αυτή η προγραμματική θα πρέπει να 
περάσει την ίδια βάσανο, να πάει και αυτή με τη σειρά της στα 
ελεγκτικά συνέδρια και ενδεχομένως να μας τη γυρίσουν και την 
πρώτη φορά και εύχομαι να μην συμβεί αλλά εν πάση περιπτώσει 
είθισται, το κάνουν από όσο ξέρω. 

Θα πρέπει να κουβεντιάσουμε και με την Περιφέρεια και τις 
ενδιάμεσες κινήσεις που ενδεχόμενα μπορεί να γίνουν ώστε να 
προλάβουμε καταστάσεις και να λύσουμε προβλήματα.  

Εύχομαι να πάνε όλα καλά εμείς όχι απλά αυτό που είπε ο 
Στράτος ως αντιπολίτευση κρατάμε μια πολύ υπεύθυνη στάση εκτιμώ 
απέναντι στο ζήτημα αυτό αλλά θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να 
βάλουμε πλάτη και να ανταποκριθούμε άμεσα σε οποιαδήποτε 
βοήθεια ζητηθεί σε συνεδρίαση κατεπείγουσα σε οτιδήποτε εν πάση 
περιπτώσει απαιτείται να γίνει για να αντιμετωπιστεί τάχιστα το θέμα.  

Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά όμως.  
Κατανοώ την αγωνία και το άγχος το έχουμε όλοι, αλλά δεν 

μπορούμε να αποφύγουμε και κάποια πράγματα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ γενικά για τις τοποθετήσεις σας οι 

οποίες είναι προς μία και μόνο κατεύθυνση από όλο το Δημοτικό 
Συμβούλιο ως ροδίτες συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα σε ένα μεγάλο 
θέμα το οποίο έχει σχέση άμεσα με τον τουρισμό του νησιού.  

 
ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ : Είναι γνωστές στο Σώμα οι πολιτικές 

μου διαφωνίες όσον αφορά το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων 
πόρων γενικότερα και της απόδειξης ότι θα γίνει το νερό ένα 
καλοπληρωμένο αγαθό από ότι φαίνεται. 

Εγώ ήθελα να πω το εξής και βέβαια είναι κατανοητό το 
πρόβλημα και μεγάλο, αλλά νομίζω ότι σε κάποιες περιοχές έχει 
διαφορετική αφετηρία. Δηλαδή είναι άλλο η έλλειψη νερού σε 
κάποια χωριά του πρώην Δήμου Πεταλούδων, όπως για παράδειγμα 
ένα πρόβλημα που υπήρχε στην Παστίδα, πρόβλημα υπήρχε στη 
Σορωνή στον πρώην Δήμο Καμείρου και νομίζω είναι διαφορετικό το 
πρόβλημα που υπάρχει στον Αρχάγγελο. 
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Στον Αρχάγγελο το πρόβλημα είναι για πολύ μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα και έχει να κάνει αν δεν κάνω λάθος με το δίκτυο. 
Νομίζω και θα κλείσω με αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε 
και από την πλευρά των έργων πως θα υπάρξει διόρθωση στο 
συγκεκριμένο χώρο, στη συγκεκριμένη περιοχή, του δικτύου, γιατί 
με βάση την εικόνα τουλάχιστον την οποία έχω εγώ εκτιμώ ότι με 
παρεμβάσεις κάθε φορά σε σημεία που υπάρχει πρόβλημα φαίνεται 
ότι δεν λύνεται.  

Ότι κάπου αλλού ξαναδημιουργείται στη συγκεκριμένη περιοχή 
και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για έναν κόσμο που 
τουλάχιστον εκεί βασανίζεται μήνες. 

 
ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ : Πράγματι υπάρχει ένα σοβαρό 

πρόβλημα στο σύνολο του νησιού. Δυστυχώς ο Καλλικράτης έτσι 
όπως δημιουργήθηκε πολλαπλασίασε αντί να μειώσει τα προβλήματα 
σε όλα τα μήκη και πλάτη. Όλες οι διαδικασίες των δήμων από ότι 
βλέπετε ξεφλουδίζονται καθημερινά κομμάτι – κομμάτι.  

Δυστυχώς το κράτος αργοπόρησε όλα αυτά τα χρόνια όσο 
αφορά το περίφημο αυτό έργο που λέγεται Φράγμα Γαδουρά. Και θα 
κάνω την ανάλυση και πως σώθηκαν τα 170.000.000 € που το έργο 
ήταν απεντάξιμο για να επιστραφούν από το ελληνικό δημόσιο πίσω 
τα χρήματα.  

Έγινε τεράστιος αγώνας και πράγματι είπε ο Δήμαρχος χθες ο 
οποίος ενδιαφέρεται άμεσα για αυτό το θέμα στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ ότι στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατατέθηκαν 
1.300 σελίδες, Δήμαρχε οι σελίδες τελικά που το διευκρίνισα είναι 
από 10 μέχρι 13.000.  

Είναι 13.000 σελίδες που κατατέθηκαν στο Ελεγκτικό γιατί 
θυμάμαι οι κύριοι που έβγαλαν τις φωτοτυπίες για να ετοιμαστεί ο 
φάκελος το τι μας ρίξανε δεν χρειάζεται να σας πω, 13.000 σελίδες 
για το Ελεγκτικό.  

Και γνωρίζουμε όλοι ότι μεταξύ των 2 εταιριών που 
προχώρησαν τελικά στη διαδικασία για την πενταετή λειτουργία του 
φράγματος ότι υπεβλήθηκε η ένσταση από την κοινοπραξία και αυτό 
καθυστέρησε 6-7 μήνες τη διαδικασία.  

Ενώ πέρυσι που ήταν η δοκιμαστική λειτουργία Δήμαρχε 
δίναμε μέχρι και 800 κυβικά την ώρα. Στο ένα μάτι στους Αγίους 
Αποστόλους που το δοκιμάσαμε με πιέσεις για να δούμε και την 
ποιότητα του αγωγού, δηλαδή 20.000 κυβικά την ημέρα, 600.000 
κυβικά ο μήνας και αν ήταν σε τέτοια πίεση συνεχώς θα ήταν 
7.000.000 το χρόνο. Δεν είναι 20.000 την ημέρα μπορούν άνετα τα 
10.000, τα 15.000, με πολύ μεγάλη ευκολία.  

Το θέμα είναι ότι περιμένουμε από μέρα σε μέρα και πιθανώς 
τη Δευτέρα το Ελεγκτικό Συνέδριο να δώσει την αντίστοιχη έγκριση. 
Δυστυχώς δεν είναι μόνο το θέμα στο Βόρειο Τρίγωνο όπου 
αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα και από ότι 
άκουσα προηγουμένως με τον φίλο τον κ. Αγαπητό Πάλλα ότι 
κάποιες γεωτρήσεις οι οποίες δεν λειτουργούν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αυτές οι αντλίες για να καλύψουν αυτές τις οποίες 
έχουμε ανάγκη και βεβαίως έδειξε το ενδιαφέρον και ο Δήμαρχος 
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ωστόσο έχουμε πρόβλημα και στα άλλα χωριά, Αρχάγγελο, Κάλαθο 
κλπ  

Έχω ένα τηλεφωνικό μήνυμα που το διάβασε ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό στη 
Λαχανιά, το παιδί έχει πάθει εξανθήματα από την ποιότητα του 
νερού, εμείς οι ίδιοι έχουμε πρόβλημα, σε γενικές γραμμές δεν 
γίνονται μετρήσεις από ότι βλέπουμε δεν μας ενημέρωσε κανένας και 
μας χαλάσατε τις διακοπές μας αυτό είναι το μήνυμα από έναν 
τουρίστα που το έχω γραμμένο μέσα στο κινητό.  

Σε κάθε περίπτωση πρέπει άμεσα να κινητοποιηθούν οι πάντες 
και τα πάντα, είμαστε στο αμήν αυτή τη στιγμή, δυστυχώς δεν 
έγιναν οι αντίστοιχες πραγματικές μεγάλες επενδύσεις για να 
λύσουμε το πρόβλημα συνολικά στο νησί της Ρόδου. 

Και βεβαίως σαν μέλος της ΔΕΥΑΡ το μόνο το οποίο βεβαίως 
ευελπιστούμε πλέον, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι οποιαδήποτε 
απόφαση αφορούσε την Περιφέρεια δεν υπήρχε περίπτωση να μην 
γίνει αυθημερόν η όποια ενέργεια, η Οικονομική Επιτροπή, η 
ανάρτηση στο διαύγεια γράψιμο τα πρακτικά, να πάνε χέρι με χέρι 
όλες τις διαδικασίες και μάλιστα σήμερα και χθες ήταν και ο Νομικός 
Σύμβουλος και ο Περιφερειάρχης στο Ελεγκτικό Συνέδριο να 
ενεργοποιήσουν άμεσα τις διαδικασίες.  

Ωστόσο όμως και πάλι για να ενημερώσω το σώμα δεν πάει να 
πει ότι επειδή υπογράφετε αύριο από το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι βάζει 
μπροστά και το φράγμα το οποίο χρειάζεται 25 άτομα να 
λειτουργήσει και σήμερα υπάρχουν τέσσερα πρόσωπα, μόνο ένα 
άτομο στη βάρδια, στην ουσία απλώς για να επιβλέπουν και να 
κάνουν τις πολύ μικρές συντηρήσεις.  

Χρειάζεται αυτό το οποίο συμφωνήθηκε Περιφέρεια – ΔΕΥΑΡ – 
Δήμος να υπογράφουν και αντίστοιχες προγραμματικές συμβάσεις οι 
οποίες πρέπει να πάρουν την πορεία τους, Αποκεντρωμένη, διαύγεια, 
Ελεγκτικό, για να είμαστε πλήρως, νομίμως, για να λειτουργήσουμε.  

 
ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : Φυσικά θα συμφωνήσω με τους 

προλαλήσαντες για το θέμα της ΔΕΥΑΡ. Αυτό που βλέπω, λυπάμαι 
πάρα πολύ, συμφωνώ από τη μια πλευρά ήπιοι τόνοι αυτή τη στιγμή 
οι ευθύνες είναι καθαρές από τη μεριά νομίζω της Περιφέρειας αλλά 
και της ΔΕΥΑΡ, έγιναν όλες οι προσπάθειες, έχουμε κάνει αυτό που 
μας είπαν πιστεύω ότι το κράτος είναι άλλη μια φορά απών.  

Όταν μιλάω με υπουργούς και βουλευτές και μου λένε ότι 
ανεξάρτητη αρχή συμφωνώ μαζί είναι ανεξάρτητη αρχή αλλά εκείνο 
που διαφωνώ είναι ότι δεν ζητάμε να παρανομήσει πρέπει να 
βρεθούν λύσεις.  

Και λύσεις σε 5 μέρες θα είναι αργά μετά όλα αυτά που λέμε 
εδώ μέσα και πρέπει λοιπόν και οι βουλευτές μας να βρεθεί μια λύση 
έστω και πρόχειρη ωσότου αυτή τη στιγμή να κάνει τη δουλειά του 
το Ελεγκτικό.  

Εγώ πιστεύω ότι θα είναι αργά και θα δημιουργήσουμε 
πρόβλημα. Υπάρχουν τρόποι αλλά επειδή συζητήσαμε και επειδή είδε 
το θέμα ο ίδιος ο Δήμαρχος πιστεύω ότι με να ‘μαι και ήλθα δεν 
γίνεται τίποτα.  
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Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να καταλάβει ακόμα και ο ίδιος ο 
Πρωθυπουργός το πρόβλημα του τόπου. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο 
πρέπει να το καταλάβουν όλοι.  

Συγνώμη για τον τόνο της φωνής μου αλλά είμαι 
αγανακτισμένος όταν εσάς κ. Καρίκη και δεν θα διαφωνήσω μαζί 
σας, σας ενοχλούν έχω να κοιμηθώ νύκτες και βράδια. Είναι η 
δουλειά μου αυτή και πρέπει να την κάνω αλλά πρέπει να δοθεί λύση 
και λύση σύντομα. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Πρόεδρε της ΔΕΥΑΡ κάποιες απαντήσεις 

επί των ερωτήσεων που τέθηκαν.  
 
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ : Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω 

λίγο ανάποδα. Θέλω να απαντήσω καταρχάς στον κ. Στάγκα, ο 
οποίος είναι και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ, 
σαφώς και γίνονται αναλύσεις και αναλύσεις γίνονται 
επανειλημμένως και αρκετές και πολλές και υπάρχουν όλα τα 
στοιχεία.  

Έχουμε ένα από τα καλύτερα Χημεία με τους καλύτερους 
επιστήμονες μέσα και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. 
Οποτεδήποτε μας ζητήθηκαν είτε αυτός λέγεται Τοπικός Πρόεδρος 
κλπ την ίδια στιγμή στείλαμε τις μετρήσεις και τα έχουν στα χέρια 
τους.  

Άρα το ότι βγήκε ένας πολίτης και επικαλέστηκε ότι δεν 
κάνουμε μετρήσεις δεν σημαίνει ότι εμείς εδώ πέρα πρέπει να το 
υιοθετήσουμε κ. Στάγκα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το δέχομαι.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό. Δεν το υιοθέτησε γιατί την είδα την 

επιστολή δεν το υιοθέτησε το έβαλε ως ερώτημα. 
 
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ : Δεν λέω ότι ψεύδεται ο κ. 

Στάγκας δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα προς Θεού. Διαβεβαιώνω όμως 
τους συναδέλφους ότι οι μετρήσεις είναι επανειλημμένες τα στοιχεία 
τα έχουμε και οποτεδήποτε μας ζητήθηκαν τα δώσαμε. Δεν τίθεται 
τέτοιο θέμα. 

Υπόλοιπα χωριά. Σαφώς κ. Στάγκα υπάρχει θέμα και στα 
υπόλοιπα χωριά και ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι το αναγνωρίσαμε 
και για αυτό τρέξαμε και υποβάλαμε μελέτες, πήρανε εγκρίσεις και 
δημοπρατήσαμε έργα για να λύσουμε τα προβλήματα σε αυτά τα 
χωριά ακριβώς που αναφέρατε.  

Βλέπε Κολύμπια, βλέπε Στεγνά, βλέπε Παστίδα, σαφώς όλοι το 
γνωρίζουμε, έχουμε κάνει τις ενέργειες και αναζητούμε και 
χρηματοδοτήσεις και για άλλα έργα και για τη Νότια Ρόδο είναι 
προφανές αυτό το πράγμα.  

Πρόβλημα στον Αρχάγγελο είναι από τα πρώτα τα οποία βίωσα 
αναλαμβάνοντας την ΔΕΥΑΡ. Τεράστιο το πρόβλημα. Σαφώς και δεν 
λύνεται επισκευάζοντας τις βλάβες και για αυτό το λόγο από τη 
στιγμή που οι υπηρεσιακοί, οι ειδικοί, μας πρότειναν να κάνουμε ένα 
έργο εκεί, 600 μέτρα αν θυμάμαι καλά, που είναι μια συγκεκριμένη 
περιοχή που βάλλεται καθημερινά με βλάβες έτσι ώστε να φτιάξουμε 
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λίγο τις πιέσεις του δικτύου το ψηφίσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο 
και θα προκηρυχθεί και αυτό το έργο για να γίνει αποκατάσταση. 

Να μηδενίσουν δεν το νομίζω αλλά τουλάχιστον θα μειώσουμε 
κατά πολύ τις βλάβες αυτές που σαφώς ταλαιπωρούν τον 
Αρχάγγελο. Και επιπλέον θα ενώσουμε και μια δεύτερη δεξαμενή για 
να βοηθήσουμε και εκεί επιπρόσθετα.  

Έκτακτη συνεδρίαση για την προγραμματική αν απαιτηθεί θα 
το κάνω, αλλά εγώ σας ενημέρωσα και πολύ πιο γρήγορα για την 
προγραμματική σύμβαση. Που βρισκόμαστε σήμερα κ. Γιαννακάκη. 

Δυστυχώς επίσημα σας είπα και πριν στην ομιλία ως Πρόεδρος 
της ΔΕΥΑΡ δεν έχω κάτι, δεν ξέρω που βρίσκεται, αν υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα κλπ στην προγραμματική σύμβαση το χειρίζονται άλλοι 
άνθρωποι, φαντάζομαι όταν έλθει η ώρα θα με ενημερώσουν και 
εμένα επίσημα. 

Τι μας περιμένει κ. Καρίκη Ιούλιο – Αύγουστο δεν θα 
απαντήσω εγώ. Αν θέλει να απαντήσει ο κ. Δήμαρχος, για αυτό σας 
άφησα τελευταίο, γιατί είναι πιο δύσκολη ερώτηση, υπάρχει λύση 
που μπορούμε σε δύο – τρεις ημέρες να φέρουμε το νερό, εγώ δεν 
τολμάω να την πω εδώ πέρα, ενδεχομένως ο κ. Δήμαρχος να 
τολμήσει να το πει.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε για να κλείσουμε τη συζήτηση 

για τη ΔΕΥΑΡ έχετε το λόγο.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Για να έχετε μια πληρέστερη ενημέρωση για τη 

σημερινή κατάσταση και για το πώς όπως είπε και προσφυώς ο κ. 
Υψηλάντης με ίδιες δυνάμεις θα ήθελα πριν κλείσω εγώ, 
επιγραμματικά να πω , για τη σημερινή κατάσταση, μόνο να μας 
κάνει και ο κ. Πάλλας μια μικρή ενημέρωση, γιατί παρακολουθεί από 
τη μια άκρη στην άλλη τις εγκαταστάσεις από τεχνικής πλευράς. 

Και μάλιστα και το διοικητικό συμβούλιο που είναι μέλος 
ζήτησα να του δώσω και αυτή την πρόσθετη ευθύνη να ενημερώνει, 
να συνεργάζεται, με τον Πρόεδρο, να έχει το θέμα αυτό της 
επίβλεψης των τεχνικών υπηρεσιών για να έχετε μια πληρέστερη και 
θα έλεγα ευτυχώς για σήμερα καθησυχαστική ενημέρωση από τον κ. 
Πάλλα.  

 
ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ : Στο θέμα της ΔΕΥΑΡ και στο θέμα της 

Αρχαγγέλου που αναφέρθηκε ο συνάδελφος ο κ. Πότσος έγινε πριν 
ενάμισι μήνα περίπου μια συνεδρίαση εδώ και μάλιστα δέχτηκα και 
επίθεση για αυτό το θέμα. Δεν θα αναφερθώ παραπάνω έληξε το 
θέμα. 

Όπως είπε και ο Πρόεδρος θα γίνει μια αντικατάσταση μέρους 
του δικτύου στις περιοχές που πονάει πάρα πολύ ήδη στο 
προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο πήραμε απόφαση να γίνει και μια 
γεώτρηση στον Αρχάγγελο γιατί οι υπάρχουσες δεν μπορούν να 
καλύψουν πλήρως τις ανάγκες της Αρχαγγέλου και πιστεύω ότι εάν 
το δίκτυο αυτό κάποια στιγμή το φέρουμε στα ίσια του νομίζω ότι 
δεν θα έχει ανάγκη από νερό η Αρχάγγελος.  

Αυτή τη στιγμή για να ξέρετε το σύστημα της ΔΕΥΑΡ παράγει 
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1.400 κυβικά την ώρα. Εάν αυτά τα κυβικά γιατί κάποιοι 
επικαλούνται τον πρώην Δήμο Ροδίων  ερχόταν μόνο για την πόλη 
της Ρόδου πιστεύω ότι θα ήταν αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες. 
Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε ένας ενιαίος Δήμος και πρέπει να 
καλύψουεμ και τις ανάγκες του Φαληρακίου και του Κοσκινού, 
Παστίδας και Ιαλυσού. 

Τα κυβικά που έρχονται στην πόλη είναι περίπου 1.100 με τις 
ενέργειες λοιπόν που κάναμε και τις παρεμβάσεις που έγιναν τις 
τελευταίες ημέρες πιστεύω ότι κρατιέται σε επικίνδυνο βέβαια σημείο 
η κατάσταση αλλά τις κρατάμε αρκετά οριακά. Μια βλάβη μπορεί να 
μας δημιουργήσει πρόβλημα και αυτό είναι που φοβάμαι. 

Αν αυτές οι 4 γεωτρήσεις τις τρέξουμε 2 που είναι στις 
Καλιθιές και 2 προς την Ψίνθο και μπουν στο δίκτυο μεταφοράς προς 
τη Ρόδο και στις Καλιθιές νομίζω θα έχουμε το περιθώριο να 
αντέξουμε ακόμα λίγο.  

Το πρόβλημα για τα υπόλοιπα χωριά και εκεί είναι σοβαρό 
αλλά σε μερικά χωριά είναι η υφαλμύρωση, σε μερικά χωριά είναι η 
άσκοπη κατανάλωση, να το πούμε και αυτό, διότι θα πρέπει κάποια 
στιγμή να καταλάβουν και οι δημότες ότι αυτή η ανομβρία των 
τελευταίων ετών μας έφερε μεγάλα προβλήματα.  

Φανταστείτε ότι οι στάθμες των γεωτρήσεων έχουν φτάσει και 
στα 150 μέτρα καταλαβαίνετε λοιπόν όταν πάει  μια γεώτρηση στα 
150 μέτρα από τα 30 ή 40 κυβικά που είχαμε πριν δύο χρόνια τώρα 
μπορεί να έχουμε 20 άρα λοιπόν έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι 
στάθμες.  

Είπε και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος ότι είχε εντολή η 
ΔΕΥΑΡ να μην προχωρήσει σε ανορύξεις νέων γεωτρήσεων, διότι με 
το Φράγμα θα έπρεπε να ξεκουραστούν οι γεωτρήσεις και να 
σβήσουν κιόλας να μην λειτουργούν. Γίνεται mια μεγάλη προσπάθεια 
και από το προσωπικό της ΔΕΥΑΡ, ειδικά από το μηχανολογικό, 
ούτως ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε σε επίπεδα τέτοια να μην 
έχουμε αυτά τα προβλήματα.  

Δόξα τω θεώ μέχρι και αυτή την ώρα όλες οι περιοχές της 
πόλης έχουν νερό λίγο πρόβλημα έχουμε στα διάσπαρτα της 
Παστίδας. Θα δούμε το βράδυ τι νερό θα βάλει με τις παρεμβάσεις 
που γίνονται η Μέγκαβλη να μπορέσουμε να δώσουμε και προς την 
Παστίδα λίγο νερό.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους 

της μειοψηφίας πράγματι είναι πολύ υπεύθυνη η στάση τους και 
πράγματι σημείωσα και τις εκφράσεις και του κ. Καρίκη και του κ. 
Υψηλάντη και του κ. Πότσου και του Αντιπροέδρου και το 
παρακολουθώ που είπε ο κ.Υψηλάντης και κατανοώ έχει την 
εμπειρία, έχει δουλέψει και το ξέρει και την υπευθυνότητα των 
υπολοίπων είναι ένα πολύ σπουδαίο θέμα που η στάση πραγματικά 
των συναδέλφων όλων είναι πραγματικά η πρέπουσα. 

Θα σας πω λοιπόν και εγώ και μην το πάρετε εγωιστικό αυτό 
που λέω παρακολουθώ προσωπικά νύκτα και μέρα και το θέμα του 
νερού, όπως έχω υποχρέωση άλλωστε και θα σας έλεγα με το ίδιο 
ενδιαφέρον όπως παρακολουθούσα πέρυσι με τον Παλαιολόγο το 
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θέμα της Καθαριότητας. 
Το θέμα του νερού είναι εξίσου μείζον και βέβαια δεν είναι 

σημερινό έρχεται από πολύ παλιά το περιγράψατε όλοι, ο 
Αντιπρόεδρος έκανε μια αναδρομή στο Φράγμα, δεν θα μπω σε αυτή 
τη διαδικασία τώρα, θα απαντήσω μόνο στην ερώτηση του 
κ.Υψηλάντη. 

Θα πω συμπληρωματικά δύο στοιχεία από αυτά που είπε ο 
Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ και ο κ. Πάλλας, να δώσω δύο στοιχεία, είναι 
αδιανόητο να υπάρχουν στον ταμιευτήρα αυτή τη στιγμή 75.000.000 
κυβικά μέτρα νερού και να έχουμε το φόβο, το άγχος, ότι σε χωριά 
και στους Αγίους Αποστόλους το επισημαίνω αυτό να έχουμε έλλειψη 
νερού.  

Στους Αγίους Αποστόλους καταλαβαίνει ο κ. Υψηλάντης το 
γιατί, τεχνικό το θέμα, και για αυτό ζήτησα να μιλήσει ο Αγαπητός 
τώρα γιατί χθες μετά την πολύωρη συζήτηση που είχαμε κ. Στάγκα 
εκεί στη συνεδρίαση όταν μπαινοβγαίναμε από το γραφείο έδωσαν 
τρεις πρακτικές τεχνικές λύσεις που θα περιορίσουμε το νερό για να 
φτάσουμε σε μια δεξαμενή που είναι σε υψηλότερη στάθμη και δίνει 
νερό στα υψηλότερα σημεία που για να λειτουργήσει εκείνη πρέπει 
να είναι φουλαρισμένες οι υπόλοιπες. Δηλαδή υπάρχουν και τεχνικά 
σφάλματα του παρελθόντος που δημιουργούν προβλήματα. 

Ωστόσο επειδή είπα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ ότι το 
παρακολουθώ μεν βάλλομαι δε και καλώς για όλα τα πάντα θα φταίει 
ο Δήμαρχος, το ξέρει ο κ. Κόκκινος τα πέρασε, είτε έχει ευθύνη, είτε 
όχι.  

Και καλά ο κόσμος που είναι ανενημέρωτος και μπορεί να 
έχουμε ένα μέρος της ευθύνης κι εμείς. Για τους ενημερωμένους δεν 
υπάρχει δικαιολογία υπάρχει κακή προαίρεση. Και το συνδυάζω με 
αυτό που είπα το ειλικρινές ευχαριστώ στις παρατάξεις και στους 
συναδέλφους όλους. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είχαμε στοχεύσει όλοι προς το 
Φράγμα και σωστά. Είκοσι χρόνια πριν, μπορεί να καθυστέρησε 
είκοσι χρόνια αγαπητέ κ. Μάνο αλλά φαίνεται ότι οι επιστήμονες 
έβλεπαν 20 χρόνια μετά, το πρόβλημα της ανομβρίας και της 
λειψυδρίας, άρα τουλάχιστον μέχρι εκεί καλώς εστόχευσαν.  

Το ότι καθυστέρησε δεν το συζητάω, το ότι έχει γίνει μόνο η 
πρώτη φάση να δίνει νερό στην πόλη της Ρόδου είναι δεδομένο το 
συζητήσαμε σε προηγούμενες συνεδριάσεις.  

Το ότι πρέπει η ΔΕΥΑΡ, το κράτος, έπρεπε από τα Υπουργεία, 
τομεακό ήταν το πρόγραμμα, να δώσει λύση να συνδεθούν πάνω 
στον αγωγό κάποιες άλλες περιοχές εκ των ων ουκ άνευ.  

Θα μείνω μόνο στο θέμα της τελευταίας εβδομάδας και το τι 
γίνεται από εδώ και πέρα με το Ελεγκτικό λέγοντας το εξής ότι αυτή 
τη στιγμή αν λειτουργήσουν τα ταχυδιυλιστήρια έχουμε τη 
δυνατότητα να έχουμε την ημέρα 60.000 κυβικά νερού. Εμείς πέρυσι 
με τη δοκιμαστική λειτουργία του φράγματος μάξιμουμ να παίρναμε 
10.000 κυβικά.  

Άρα για να συμφέρει, όχι τη ΔΕΥΑΡ, τον πολίτη γιατί είναι και 
αυτό ανταποδοτικό θα πρέπει τουλάχιστον να βρούμε τρόπο πως 
τους επόμενους μήνες να αντλούμε τουλάχιστον 30.000 κυβικά.  
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Αυτό όμως είναι μια κουβέντα της επόμενης μέρας γιατί τώρα 
έχουμε την ανάγκη όχι των 10.000 και των 5.000 κυβικών την 
ημέρα να αντιμετωπίσουμε άμεσα το πρόβλημα ακόμα και στις 
περιοχές και δεν κινδυνολογώ όπως παίρνουν εσάς τηλέφωνο 
παίρνουν και εμένα και νομίζουν λέει μα τόσα χρόνια γιατί δεν 
είχαμε πρόβλημα; Μπας και φταίει αυτό ο κακός ο Δήμαρχος που 
φέτος δεν έχουμε νερό;  

Τελείωσε λύθηκε το θέμα των σκουπιδιών και λύθηκε και 
πρέπει να βρούμε και ένα άλλο θέμα τώρα να αρχίσουμε να 
πυροβολούμε. Αφήστε το και αυτό είναι εγωιστικό έχω πολύ ισχυρές 
αντοχές θα το αντέξω και αυτό, θα το ξεπεράσουμε όλοι μαζί. 

Τι εννοώ; Πήρα στοιχεία 339 είναι οι γεωτρήσεις πάνω στο 
νησί ορισμένες είναι πλέον εκ των πραγμάτων σε αδράνεια γιατί είτε 
έχει υφαλμυρωθεί ο υδροφόρος ορίζοντας μέχρι και χώμα έχουν πια 
τραβήξει είτε ήταν σε κάποιες περιοχές που εκαλύπτοντο από νέες 
γεωτρήσεις ωστόσο μου έφερε ο Αγαπητός το χάρτη αν ήταν εύκολο 
να δείτε από τη μια άκρη στην άλλη ποιες είναι οι γεωτρήσεις.  

Έδωσε η ΔΕΥΑΡ βαρύτητα τον τελευταίο χρόνο στις μελέτες 
για τις συνδέσεις και καλώς έδωσε. Γιατί από πέρυσι συζητούμε από 
τον Δεκέμβριο του 2015 συγκεκριμένα συζητούμε στην Περιφέρεια 
το θέμα της σύνδεσης του Φράγματος.  

Είδαμε και το πείραμα της δοκιμαστικής λειτουργίας, είδαμε ότι 
καλύπτει τις ανάγκες τουλάχιστον του βόρειου τριγώνου και ρίξαμε 
βαρύτητα, ως μη οφείλαμε το τονίζω, 500 χιλιάδες η μελέτη για τα 
Κολύμπια, 500 για το Τσαΐρι, 330 για τα Στεγνά και είναι και η 
όδευση των 7 χιλιομέτρων να δώσουμε νερό από τα διυλιστήρια 
στην Κάλαθο.  

Τελικά βρέθηκαν να είναι εφτά τα χιλιόμετρα είχα συνεννοηθεί 
με τον κ. Υφυπουργό στη σύσκεψη που κάναμε 15 Μαΐου και το 
τονίζω αυτό γιατί όταν συγκάλεσα το Σάββατο το πρωί εκείνη τη 
σύσκεψη από λάθος ενδεχόμενα εκτίμηση ειπώθηκε ότι δεν είχε 
σημασία, είχε και πολλή μεγάλη αναγκαιότητα και σπουδαιότητα να 
γίνει εκείνη η συνάντηση.  

Γιατί πρώτον ενημερωθήκαμε ή ενημερώσαμε για αυτό το 
1.330.000 που δίνει από το ταμείο της η ΔΕΥΑΡ για τα νέα έργα και 
εκεί παρουσία του κ. Υφυπουργού έθεσα το θέμα να χρηματοδοτηθεί 
ο Δήμος για το δίκτυο αυτό και πήρα τη διαβεβαίωση ότι για τα 
δυόμισι εκατομμύρια υπήρξε η συνεννόηση με τον κ. Δέδε, είναι ο 
Γενικός Γραμματέας Υποδομών και με τον κ. Σπίρτζη και υπήρχε η 
θετική αντιμετώπιση.  

Ετοιμάσαμε την τεχνική έκθεση την στείλαμε στο Υπουργείο 
έχω τη διαβεβαίωση ότι προχωράει, δυστυχώς εδώ θα πω μια 
αστοχία τελικά δεν ήταν δυόμισι, προέκυψε από την επακριβή 
καταμέτρηση ότι το κόστος του προϋπολογισμού είναι 3.250.000. 

Και φυσικά δεν θα μπορούσα να έρχομαι να λέω τη μία δυόμισι 
την άλλη τρία διακόσια πενήντα που είπα στον κ. Σαντορινιό είπα να 
έλθουν αυτά τα δυόμισι εννοείται από τον διαγωνισμό από τις 
εκπτώσεις θα έχουμε ένα 20% θα το καλύψουμε.  

Αλλά αυτό είναι για the day after στο σήμερα καλωσόρισες 
πάνω στην ώρα χίλια χρόνια θα ζήσεις. Συνεχίζω όμως, ελάτε κ. 
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Υφυπουργέ αλλά θα συνεχίσω. Να έλθω τώρα στο σήμερα. Γιατί 
πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί.  

Το σήμερα έχει να κάνει με την άμεση λειτουργία του 
ταχυδιυλιστηρίου. Είπε ο κ. Στάγκας που ξέρει περισσότερα από 
εμένα ότι χρειάζονται 25 άτομα προσωπικό.  

Υπάρχει ένας διεθνής διαγωνισμός από την Περιφέρεια πήρε 
μια εταιρία καλώς ή κακώς είπε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ εμείς σε 
αυτήν την κατάσταση σαν Δήμος και σαν ΔΕΥΑΡ δεν έχουμε άλλη 
επιλογή, προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας – ΔΕΥΑΡ. 

Και ζήτησα στη συνάντησή μας προχθές με τον Περιφερειάρχη 
και Δήμου άσχετα και δεν είναι εκ τρίτου συμβαλλόμενος, γιατί και ο 
Δήμος έχει την ευθύνη της διαχείρισης του κοινωνικού αγαθού και 
δεύτερον για λόγους ευρύτερης δημοκρατικής διαδικασίας να είναι 
ενήμεροι και οι 47 Δημοτικοί Σύμβουλοι για το πώς θα 
διαχειριστούμε ή πως θα καλύψουμε τις ανάγκες του νερού την 
επόμενη πενταετία.  

Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης το συμφωνήσαμε. 
Ότι πληρώνει η Περιφέρεια στον ανάδοχο θα το πληρώνει η ΔΕΥΑΡ. 
Η Περιφέρεια, αυτονόητο βέβαια, δεν θα βγάζει ούτε ένα σεντς 
εννοείται και εμείς μέσα από την προγραμματική αναλαμβάνουμε σαν 
ΔΕΥΑΡ την κάλυψη τυχόν βλαβών που δεν οφείλονται σε κακή 
συντήρηση, σε παραλείψεις του αναδόχου, σε θέματα που έχουν να 
κάνουν με φυσικές καταστροφές.  

Το δεχτήκαμε και αυτό και με δική μου πρόταση παρά το ότι 
υπήρχαν αντιδράσεις, γιατί θεωρώ ότι τα μηχανήματα ξεκινούν 
φέτος έχουν μια εγγύηση για μια πενταετία και άλλα για μια δεκαετία 
και λέω νερό και από εκεί και πέρα οποιοδήποτε πρόβλημα 
αντιμετωπιστεί θα το λύνουμε εκ των ενόντων. Δήμος, ΔΕΥΑΡ, 
Περιφέρεια. 

Το τυπικό. Είναι στο Ελεγκτικό γιατί λέω η σύσκεψη εκείνη 
είναι μια που είναι ο Υπουργός εδώ θα με επιβεβαιώσει 15 του μήνα 
ήταν η σύσκεψη και ρώτησα δώστε μου αριθμό πρωτοκόλλου πότε 
έφυγε για να ενδιαφερθούμε, έχουμε και εμείς ενδιαφέρον και 
μάλλον υποχρέωση στο μέρος βέβαια που επιτρέπεται, γιατί η 
σύμβαση ήταν μεταξύ Περιφέρειας και αναδόχου, άρα τον πρώτο 
λόγο να ρωτήσει και να ενδιαφερθεί στο Ελεγκτικό έχει η 
Περιφέρεια.  

Ενημερώθηκα ότι έφυγε 13 Μάιου στο Ελεγκτικό οι 13.000 
σελίδες, τα τεύχη και η σύμβαση και όλο το υλικό που έπρεπε να 
ελεγχθεί. Κατά κανόνα το Ελεγκτικό ελέγχει και σε ένα μήνα 
αποφασίζει.  

Τότε ζήτησα σε εκείνη τη συνάντηση και από τον εδώ 
παριστάμενο Υφυπουργό και από τον Περιφερειάρχη, όπως έκανε ο 
Δήμαρχος και σήκωσε το τηλέφωνο και πήρε την Πρόεδρο του 
Ελεγκτικού για να τρέξουμε τον διαγωνισμό εκείνη την ώρα πήρα τη 
διαβεβαίωση και από τον ένα και από τον άλλο και είδα τον κ. 
Σαντορινιό να σηκώνεται και να κάνει και ένα τηλεφώνημα εκείνη 
την ώρα Σάββατο για την ώρα αυτό.  

Δυστυχώς ίσως οι 13.000 σελίδες, ίσως το δύσκολο 
αντικείμενο, ίσως κάποιες, γιατί συμβαίνει αυτό, έχουν κάποιες 
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ελλείψεις – παραλείψεις και παίρνουν τηλέφωνο και λέει στείλτε μου 
και αυτή τη βεβαίωση, στείλτε μου και αυτό το χαρτί, περάσαμε και 
είμαστε στις σαράντα ημέρες ακριβώς σήμερα.  

Επειδή ήμασταν στο κόκκινο προχθές το είπα και στη ΔΕΥΑΡ 
πήρα τηλέφωνο και εγώ στο γραφείο της Προέδρου και παρακάλεσα 
μαζί με δύο θέματα του Δήμου που έχουμε και είναι το ένα το Ήχος 
και Φως να ελεγχθεί η σύμβαση και το άλλο ο διαγωνισμός για τα 
καύσιμα να έλθουν και αυτά αυτή τη βδομάδα ζήτησα να με 
ενημερώσουν για το θέμα της σύμβασης. 

Μου είπαν λοιπόν ότι ήταν πολύ δύσκολη η σύμβαση και θα 
έχουμε απάντηση την επόμενη βδομάδα ……..(ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)……………. 

Μέχρι τότε όμως και εδώ λέω στους συναδέλφους και τους 
ευχαριστώ και τους τεχνίτες που είναι νύκτα – μέρα και εκείνοι δεν 
κοιμούνται και πρέπει από εδώ να τους πω τα όποια αποθέματα ή τις 
όποιες γεωτρήσεις έχουμε και δουλεύουν επί εικοσιτετραώρου 
βάσεως να τις αξιοποιούμε στο μάξιμουμ και ταυτόχρονα όλοι έκανα 
μια έκκληση και στους συμπολίτες μας κατανόησης και υπομονής και 
ανοχής μια εξοικονόμηση του νερού αυτή την περίοδο μέχρι που να 
αρχίσει να λειτουργεί το φράγμα.  

Και αμέσως μετά μόλις μπούμε σε αυτή τη διαδικασία οι 
εργολαβίες έχουν ήδη γίνει οι διαγωνισμοί και η δεύτερη 
διαβεβαίωση και νομίζω όλοι συμφωνείτε το όποιο κόστος θα έχει η 
ΔΕΥΑΡ φέτος από το 1.300.000 συν 300 τόσα ΦΠΑ 1.600.000, είτε 
είναι στα ίδια πλαίσια η λειτουργία των γεωτρήσεων που πρέπει να 
κλείσουν είτε όχι θα το απορροφήσει η ΔΕΥΑΡ. 

Και θα δούμε τα υποέργα αυτά για να φέρουμε το κόστος του 
νερού στην πραγματική του κατάσταση και ει δυνατόν τα επόμενα 
χρόνια να το μειώσουμε.  

Αλλά ας περάσουν αυτές οι δύο εβδομάδες και για τα άλλα όλα 
με μια καλή συνεργασία έχουμε νομίζω τον τρόπο και τον χρόνο και 
τη δυνατότητα να τα λύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τον 

Υφυπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Σαντορινιό για την εδώ παρουσία του. 
Σήμερα είχαμε παρέλαση στελεχών του Σύριζα πέρασε ο κ. Κόκκινος 
τώρα ήλθε και ο κ. Υπουργός.  

Κύριε Υπουργέ έχετε το λόγο. Θέλετε να ακούσετε και άλλους 
όμως έχουμε συμπληρώσει όμως το θέμα της ΔΕΥΑΡ δηλαδή έχει 
κλείσει και θα προχωρήσουμε. Πείτε κάτι για αυτό το θέμα.  

 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) : Άκουσα τον 
Δήμαρχο τα είπε πολύ αναλυτικά εγώ σε αυτό το κομμάτι που είχα 
αναλάβει να βρω χρηματοδότηση για τον αγωγό προκειμένου να 
εξυπηρετηθεί η νότια πλευρά του νησιού. 

Έχω ήδη κάνει επαφή και με τον Υπουργό τον κ. Σπρίτζη και 
με τον κ. Δέδε τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, έχει σταλεί το 
αίτημα από τον Δήμο, ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιες άλλες 
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εναλλακτικές που αν και από όσο γνωρίζω θα γίνει δεκτό το αίτημα 
προφανώς εκεί πέρα, όμως όπως γνωρίζετε Δήμαρχε ο ΦΠΑ θα 
πληρωθεί από τη ΔΕΥΑΡ υποχρεωτικά, οπότε αυτό πρέπει να δούμε 
πως θα το κάνουμε.  

Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό να προγραμματίσουμε και τα 
υπόλοιπα έργα για την υποδοχή του φράγματος Γαδουρά αλλά 
νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα 
στο Ασκληπειό η πηγή του Μαλενού και κάποια άλλα τέτοια έργα τα 
οποία θα πρέπει να τα δούμε. 

Και ίσως θα μπορούσαμε να τα χρηματοδοτήσουμε και από το 
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και καλό είναι αυτές οι προτάσεις 
να πάνε τώρα από τον Δήμο προς την Περιφέρεια και από την 
Περιφέρεια προς το Υπουργείο Οικονομίας, διότι όπως γνωρίζετε ενώ 
έχουν αρχίσει να βγαίνουν αρκετές χρηματοδοτήσεις για διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας. 

Ακόμα δεν έχει βγει για το νότιο Αιγαίο γιατί ακόμα δεν έχει 
πάει η πρόταση. Έμαθα πρόσφατα ότι πήγε μία πρόταση να δούμε τι 
περιλαμβάνει μέσα. 

Οπότε αυτό είναι σημαντικό και κρίσιμο εγώ προς αυτή την 
κατεύθυνση και με το Υπουργείο Οικονομίας έχω καθημερινή 
επικοινωνία και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος οπότε ότι χρειαστεί 
θα κατευθυνθούμε προς αυτό. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε κ. Υπουργέ. Συνεπώς μετά την 

ενημέρωση που είχαμε για το θέμα της ΔΕΥΑΡ νομίζω μια 
συγκρατημένη αισιοδοξία μπορούμε να την εκφράσουμε όλο το 
σώμα για αυτά που πρόκειται να γίνουν, με κάθε επιφύλαξη βεβαίως 
γιατί υπάρχουν και τα απρόβλεπτα. Περαιώνεται μετά από 3 ώρες η 
προ ημερησίας διάταξης συζήτηση.  

  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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