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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  22/5/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 10/22-5-2018    Αριθ. Απόφασης:   432/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  22  Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη 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. 
2/30153/18.5.2018 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» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
27.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 28.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 29 .ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 32.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ   

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
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18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

39.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 
 

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

 

  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 
κ.Ε.Κορναρόπουλος. 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
εννέα  (39), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μιχ.Δράκος απεχώρησε μετά την 
έναρξη της Συνεδρίασης. 

 

Θ Ε Μ Α : Ενημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους κ.κ. 
Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς 
Συμβούλους.   
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σας καλωσορίζω 
στη 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 
2018 με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως έχετε ήδη 
ενημερωθεί. 

Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε με τη συνεδρίαση να εκφράσω 
εκ μέρους όλου του Δημοτικού Συμβουλίου- γιατί πιστεύω ότι 
εκφράζω άπαντες -τα θερμά μας συλλυπητήρια και την θλίψη μας 
για τον αδόκητο και πρόωρο θάνατο του δημοσιογράφου Θάνου 
Μυστιλόγλου, ο οποίος επί πολλά έτη κάλυπτε τις συνεδριάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου και τον οποίον πλέον δεν θα τον ξαναδούμε 



3 

 

διότι ξαφνικά και πρόωρα έφυγε από τη ζωή.  
Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ εκ μέρους όλου του Σώματος 

στο συνάδελφο Κώστα Τρέχα χρόνια πολλά για την γιορτή του, είναι 
ο μοναδικός Κωνσταντίνος που έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο 
πράγμα λιγάκι σπάνιο γι’ αυτό το όνομα, εν πάση περιπτώσει κύριε 
συνάδελφε χρόνια πολλά εκ μέρους όλων των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

Και βεβαίως στην κυρία Σαρρή η οποία μοίρασε και τις 
μπομπονιέρες τα θερμά μας συγχαρητήρια εκ μέρους όλου του 
Δημοτικού Συμβουλίου για τον γάμο της κόρης σας και από τους 
δημοσιογράφους η εορτάζουσα κυρία Γλεντή, χρόνια πολλά κα. 
Γλεντή εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου για την εορτή σας η 
οποία ήταν χθες.  

Θα ήθελα επίσης να ζητήσω την έγκριση του Σώματος για τα 
εκτός ημερησίας διάταξης  θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε μετά 
το πέρας των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ :  Κύριε Πρόεδρε κι εγώ οφείλω να εκφράσω τα 

συλλυπητήρια μου για τον αδόκητο θάνατο πρώτα από όλα ενός 
καλού φίλου, γιατί ο Θανάσης ήταν πρώτα από όλα καλός φίλος, 
αγαπούσε και τη δουλειά του και πάνω από όλα τους φίλους του, να 
είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει ήδη. 

Χρόνια πολλά στον Κώστα, χρόνια πολλά στην κυρία Γλεντή, 
τις ευχές μας στην συνάδελφο την κυρία Σαρρή και τα καλορίζικα. 

Και να μπω κατευθείαν και να πω ότι είναι μια από τις 
συνεδριάσεις, δεν είναι τα 104 θέματα συν τα 6 κ. Πρόεδρε τα εκτός 
ημερησίας διάταξης, είναι μια από τις σημαντικότερες όσον αφορά 
την ύλη συνεδριάσεις που έχουμε. 

Και το λέω αυτό με αφορμή τις εγκρίσεις των μελετών που 
έρχονται οι οποίες είναι μια συνέχεια προσπάθειας μετά εκείνο τον 
επάρατο 4412 του 2016, ο 4482 του 2017 που στην ουσία 
καθυστέρησε τόσο το Δήμο μας όσο όλους τους φορείς του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα με την μη δυνατότητα εκτέλεσης 
διαγωνισμών. 

Ελπίζω από εδώ και πέρα να έχει προχωρήσει στην ουσία και 
όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και το σύνολο των υπηρεσιών 
του Δήμου μας και το να σπάσουμε αυτά τα γρανάζια της 
γραφειοκρατίας.  

Το λέω αυτό γιατί έρχεται μια σειρά έγκρισης μελετών στην 
ενότητα του έκτου θέματος και ακολούθως τόσο από τις τεχνικές 
υπηρεσίες όσο και από την Μεσαιωνική Πόλη. 

Και την κάνω αυτήν την αναφορά προκαταρκτικά, γιατί για 
να φτάσουν αυτές οι μελέτες εδώ πολλές φορές δούλεψαν πολλά 
Σαββατοκύριακα θα σας πω οι προϊστάμενοι των τεχνικών υπηρεσιών 
με τη θέληση τους για να ολοκληρώσουν με ησυχία και να 
ξεπεράσουν τις εγκρίσεις Οικονομικής Επιτροπής κλπ για να φτάσουν 
να εγκρίνουμε εμείς αυτές τις μελέτες.  

Προκαταρκτικά σας λέω ότι πρώτα ο Θεός στην επόμενη 
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συνεδρίαση του Ιουνίου θα έρθει το υπόλοιπο της έγκρισης των 
μελετών που έχει να κάνει με τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες 
Ιαλυσού, Αρχαγγέλου, Νότιας Ρόδου, Λίνδου. 

Που δεν συμπεριλαμβάνονται σήμερα στην ημερήσια διάταξη 
επειδή έπρεπε να γίνουν κάποιες αναμορφώσεις του 
προϋπολογισμού ως προς το ύψος των μελετών.  

Και βέβαια και άλλες μελέτες που είναι εγγεγραμμένες στο 
τεχνικό μας πρόγραμμα.  

Να πω επίσης ότι 21 του μήνα χθες ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το ενταγμένο στο 
ΕΣΠΑ έργο της ανάπλασης του πάρκου του Ροδινιού, μέχρι την 
Παρασκευή θα έχουμε ενδεχόμενα και λέω το ενδεχόμενα γιατί 
πάντα υπάρχουν τα θέματα των ενστάσεων την λίστα, την 
κατάσταση, την σειρά των αναδόχων, είχαμε 8 εταιρείες οι οποίες 
συμμετείχαν σε αυτό. 

Όπως αναμένεται εντός των ημερών και η υπογραφή της 
σύμβασης τόσο για το κτίριο Ακάβη που έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος 
εκεί όσο και η υπογραφή της σύμβασης για τις εξωτερικές όψεις της 
ανατολικής πλευράς του Εθνικού Θεάτρου. 

Επίσης οφείλω και πρέπει να λέγονται αυτά γιατί ξέρετε 
καμία φορά βγαίνει ένα δελτίο τύπου εντάχθηκε η αγροτική οδοποιία 
εντάχθηκε ετούτο για να ενταχθεί ένα έργο έχουν δουλέψει πάρα, 
πάρα, πολλές ώρες για να μην είμαι υπερβολικός κ. Πρόεδρε οι 
υπηρεσίες, πολλές υπηρεσίες του Δήμου μας. 

Ξεκινώντας από τη διαδικασία της ανάδειξης του 
προγράμματος με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, των τεχνικών 
υπηρεσιών, ακολούθως των τοπογράφων μέσα από την Διεύθυνση 
Πολεοδομίας και άλλες υπηρεσίες.  

Το να ενταχθούν λοιπόν δυο έργα αγροτικής οδοποιίας στο 
ΕΣΠΑ, το ένα 682.000 € που αναφέρομαι στην Δημοτική Ενότητα 
Καμείρου και αντίστοιχο ποσό τα έχω εδώ, να πω με ακρίβεια, στη 
Δημοτική Ενότητα Καμείρου και Ατταβύρου είναι και να σας 
ενημερώσω ότι έχουμε και άλλες μελέτες έτοιμες με την 
δημοπράτηση αυτών παίρνοντας την εντολή και την ενδεχόμενα, όχι 
ενδεχόμενα, την επανέναρξη πάλι του προγράμματος αυτού είμαστε 
έτοιμοι και για άλλες περιοχές. 

Η δουλειά λοιπόν αυτή δεν είναι του Δημάρχου μόνο, δεν 
είναι των Αντιδημάρχων, δεν είναι κανενός, ούτε καμίας 
διαχειριστικής αρχής, είναι αυτών που δούλεψαν να έχουν αυτές τις 
μελέτες για να έχουμε στη μια περιοχή έστω 6.500 μέτρα αγροτική 
οδοποιία με σύγχρονες προδιαγραφές, αναφέρομαι στην 
ασφαλτόστρωση και αντίστοιχα αλλά τόσα στον άλλο Δήμο.  

Έτσι για να ξεκαθαρίζουμε ορισμένα πράγματα και 
ορισμένους πανηγυρισμούς και ορισμένα δελτία τύπου που  
εκδίδονται κατά καιρούς. 

Λοιπόν δεν θέλω να προχωρήσω σε άλλα θέματα απλώς να 
πω ότι το θέμα του ΦΠΑ το οποίο όπως γνωρίζετε για τα νησιά αυτές 
τις μέρες είναι και πάλι στην επικαιρότητα συνεχίζει από πλευράς της 
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ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου να διεκδικείται στα 
ευρωπαϊκά πλέον όργανα. 

Αύριο υπάρχει μια συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικών 
Υποθέσεων της ΚΕΔΕ με την παρουσία του Προέδρου της ΚΕΔΕ, ο 
συνάδελφος ο Σάββας ο Διακοσταματίου είναι Αντιπρόεδρος στην 
Επιτροπή, θα αναπληρώσει και εμένα στην κοινή συνέντευξη που θα 
δοθεί όσον αφορά τις παραστάσεις που θα γίνουν για να 
διεκδικήσουμε να υποχρεωθεί η κυβέρνηση να εναρμονιστεί με τις 
ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Είδατε πριν ένα μήνα είχαμε άλλη ανακοίνωση του 
Ευρωπαίου Επιτρόπου στο θέμα αυτό, θεωρώ ότι και πρέπει να 
συνεχίσει η ΠΕΔ να διεκδικεί αυτό το ζήτημα και ελπίζουμε ότι θα 
λυθεί τελικά μέσα από τα ευρωπαϊκά όργανα.  

Δεν θέλω να επεκταθώ και να αναφερθώ στο θέμα της 
διοικητικής μεταρρύθμισης είστε γνώστες απαξάπαντες είμαστε σε 
μια εξέλιξη περιμένουμε από μέρα σε μέρα να δούμε πως θα 
ολοκληρωθεί αυτή η διαβούλευση, εκτός ή εντός εισαγωγικών 
διαβούλευση και να δούμε πως θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. 

Επειδή όμως είναι πάρα πολλά τα θέματα κ. Πρόεδρε δεν 
θέλω να επεκταθώ περισσότερο, να προχωρήσουμε στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης και αν τυχόν υποβληθούν ερωτήσεις ή υπάρχουν 
κάποια θέματα που θα πρέπει να απαντηθούν πέρα των θεμάτων 
εντός ή εκτός ημερήσιας διάταξης είμαι στην διάθεση σας.  

Να πω μόνο μια κουβέντα που πέρασε κ. Πρόεδρε επειδή 
εγώ προσωπικά το είδα και νομίζω ο καθένας από εσάς ενοχλήθηκε, 
ανεξάρτητα τι άποψη ή τι αντίληψη έχει, γι’ αυτή την βιαιοπραγία 
ουσιαστικά σε βάρος του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης. 

Εγώ προσωπικά και λόγω της προσωπικής μου σχέσης και 
λόγω του ότι θεωρώ ότι αυτά τα φαινόμενα οδηγούν κάπου αλλού, 
τα έχουμε ξαναζήσει άλλες εποχές, δεν ήθελα κ. Πρόεδρε να φέρω 
στο Σώμα είτε να εκδώσει κάποιο ψήφισμα, είτε να διατυπώσει 
κάποια άποψη. 

Προσωπικά σαν Πρόεδρος της ΠΕΔ είχα υποχρέωση έχω το 
κείμενο το οποίο αποστέλλω ή θα το εγκρίνει η ΠΕΔ για την όχι μόνο 
προς τον κ. Μπουτάρη αλλά γενικά να αναδείξουμε ένα θέμα στην 
ουσία λειτουργίας της Δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών 
ότι απόψεις μπορεί να έχει ο καθένας μπορεί να διατυπώνονται 
διαφορετικά και όχι με αυτόν εδώ τον τρόπο που είδαμε μέσα από τα 
μέσα ενημέρωσης.   

 
ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ : Κι εγώ με τη σειρά μου θέλω να 

αναφερθώ στο Θάνο τον Μυστιλόγλου έναν δημοσιογράφο ο οποίος 
να πω ότι κοσμούσε την τοπική τηλεόραση και τον αγαπούσαν όλοι 
όχι μόνο στα Δημοτικά Συμβούλια πραγματικά είναι πολύ μεγάλη η 
θλίψη μας τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του.  

Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες, πολλές ευχές και στην 
οικογένεια Υψηλάντη. 

Το θέμα Μπουτάρη κ. Δήμαρχε δεν είναι σοβαρό είναι πολύ 
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σοβαρό. Θα πω το εξής. Εμείς είμαστε υπέρ μιας και το θέσατε το 
είχα σημειώσει να το θέσω και εγώ να λάβουμε και εμείς ψήφισμα, 
διότι ότι και να κάνει η Αυτοδιοίκηση και οι Δήμαρχοι η φωνή τους 
πρέπει να ακούγεται πάντα ελεύθερα και να μην εκφοβίζονται από 
πουθενά. 

Και δυστυχώς γίνονται διάφορα περιστατικά με Δημάρχους 
περνάνε έτσι γιατί συμφέρουν είτε τη μια πλευρά, είτε την άλλη, είτε 
η μια πλευρά γελά κρυφά και ικανοποιείται η άλλη πλευρά συμβαίνει 
το αντίθετο στην επόμενη ανάλογα με την τοποθέτηση του κλπ είναι 
υποχρέωση για εμάς πιστεύω να υπάρξει ένα ψήφισμα το οποίο είναι 
αυστηρό και ενισχυτικό ουσιαστικά της ελευθερίας της 
Αυτοδιοίκησης. 

Ότι και να λέει ο κ. Μπουτάρης, ο οποιοσδήποτε Δήμαρχος, 
βέβαια στα πλαίσια πάντα αυτών που πρέπει σε καμιά περίπτωση δεν 
πρέπει να δίνονται οι λύσεις αυτές και συμπεριφορές που υπάρχουν 
και που δημιουργήθηκαν και στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Θα είμαι πολύ σύντομος και θέλω μια ενημέρωση κ. 
Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, στην επόμενη συνεδρίαση 4 θεματάκια θα 
θέσω έγκαιρα και είναι και επίκαιρα για να προλάβω και κάποιους 
συναδέλφους που θα πουν για τα θέματα πολύ σοβαρά και τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Νερό, ο κύκλος των βροχών έκλεισε θα παρακαλούσα στην 
επόμενη συνεδρίαση η ΔΕΥΑΡ να μας κάνει μια αναλυτική 
ενημέρωση τι θα συμβεί φέτος το καλοκαίρι, πρέπει φέτος οι 
συμπολίτες μας να ξέρουν την ακριβή εικόνα καλή ή κακή και τι τους 
περιμένει δηλαδή δεν μπορούμε να ξαναζήσουμε τα περσινά.  

Θα παρακαλέσω τον Τέρη τον Χατζηιωάννου για την 
προγραμματική της Μεσαιωνικής Πόλης πραγματικά δεν θα δεχθώ 
σαν Δήμος, σαν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, να τελειώσει και 
το 2018 και να μην υπάρχει πρόοδος στη  συγκεκριμένη περίπτωση. 

Κυκλοφοριακό, ξεκίνησε το καλοκαίρι τι θα γίνει φέτος, τι θα 
προλάβει να εφαρμοστεί, τι όχι, ποιά είναι η εικόνα η φετινή και 
επίσης θα πω και κάτι βλέπω τον Μιχάλη απέναντι τον Χριστοδούλου 
θετική στο ότι γίνεται στο Λιμενικό Ταμείο κεντρικά στο θέμα της 
κρουαζιέρας δεν βλέπω μια πολιτική ενισχυτική των περιοχών που 
έχουν πρόβλημα, όπως η Ρόδος.  

Εγώ θα πω κεντρικά το κράτος την κρουαζιέρα δεν κάνει 
κάτι ιδιαίτερο και ενισχυτικό για την Ρόδο.  

Γίνεται μια γενικότερη πολιτική ενώ κατά την άποψη μου και 
το Υπουργείο Τουρισμού και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό θα έπρεπε 
για τα νησιά τα οποία έχουν και παίρνουν το μεγάλο βάρος και το 
σοβαρό πρόβλημα να είχε ειδική πολιτική. 

Θέλω λοιπόν εμείς έστω και  μέσα στο 2018 ζούμε φέτος το 
καλοκαίρι του 2018 να υπάρξει ένα σχέδιο που να παρουσιαστεί στο 
Δημοτικό Συμβούλιο τι θα κάνουμε εμείς σαν Δήμος για την 
κρουαζιέρα στη Ρόδο γιατί η Μεσαιωνική Πόλη αυτή την στιγμή 
δοκιμάζεται. 
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ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε και από 
εμένα καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους και εφόσον ο κ. 
Δήμαρχος ήταν σύντομος υποχρεούμεθα και εμείς να είμαστε όσο 
γίνεται σύντομοι να προχωρήσουμε στα θέματα τα επόμενα. 

Θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να εκφράσω προς όλες 
τις κατευθύνσεις για να μην αναφερθώ εκ νέου και παράλληλα να 
πω ότι χαίρομαι που την ύστατη στιγμή ο κ. Δήμαρχος έβαλε και το 
θέμα του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι αντιληπτό σε 
όλους ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα και πρέπει να 
εκδηλώσουμε την συμπαράσταση μας και να καταδικάσουμε τέτοιες 
ενέργειες.  

Επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να πω και εγώ δυο - τρία 
πραγματάκια. 

Μια και αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος για το ΦΠΑ θα πρέπει 
νομίζω να το κοιτάξουμε πάλι γιατί υπάρχει μια καινούργια εξέλιξη 
έχει γίνει μια μελέτη που δείχνει ότι τα προσδοκώμενα έσοδα από 
την κατάργηση αυτών των μειωμένων συντελεστών δεν έχουν 
επέλθει συνεπώς δίνει μια δυνατότητα να ξανασυζητηθεί το θέμα  
αυτό.  

Θα ήθελα ξανά πάλι όσο κουραστικός και αν είμαι με την 
ευκαιρία της έναρξης της τουριστικής περιόδου και μια κύριε 
Δήμαρχε που βρίσκεστε στο τιμόνι των τεχνικών υπηρεσιών να 
φτάσουμε στην υλοποίηση κάποιων που έχουμε υποσχεθεί κατά το 
παρελθόν.  

Δηλαδή να δούμε κάποιες εργασίες εντός της πόλεως μας, να 
γίνουν οι αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων, να τακτοποιηθεί το 
θέμα, υπάρχουν ελλείψεις των στάσεων επίσης υπάρχει σοβαρό 
πρόβλημα αντλώ απέξω από τους συμπολίτες μας την έλλειψη 
παιδικών σταθμών του Δήμου. 

Τέλος πρέπει να αναφερθώ στην εκδήλωση της Σύμης όπου 
πιστώνεται ένα πολύ μεγάλο έργο στο Λιμενικό Ταμείο 
Δωδεκανήσου, όσοι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία και 
παρευρέθηκαν στην Σύμη εκείνη την ημέρα θα αντιλήφθησαν και το 
μέγεθος του έργου.  

Συγχαρητήρια στο Λιμενικό Ταμείο, συγχαρητήρια γιατί 
πραγματικά είναι ένα μεγάλο έργο και θα δώσει μια τόνωση πολύ 
μεγάλη στην νήσο Σύμη. 

Για το νομοσχέδιο ευχαριστούμε τον Δήμαρχο για την 
ενημέρωση ελπίζω ότι θα δοθεί η μάχη και ότι το θετικότερο βγει θα 
είναι το καλύτερο.  

 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Ξεκινώντας να εκφράσω και εγώ 

την θλίψη και τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του εκλιπόντος 
Θάνου Μυστιλόγλου ενός απλού καθημερινού ακάματου εργάτη και 
της δημοσιογραφίας και της ζωής ενός ανθρώπου που η παρουσία 
του πάντα ήταν διακριτική και καλοσυνάτη στους γύρω του, ας είναι 
ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. 

Επειδή η ζωή όμως έχει πέρα από τα θλιβερά  και άλλα 
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ζητήματα να ευχηθώ με την σειρά μου στον Κώστα Χρόνια Πολλά, 
στην κυρία Γλεντή Χρόνια Πολλά, βεβαίως στην ανιψιά μου και στην 
οικογένεια της έχω ευχηθεί ήδη.  

Μπαίνοντας στην συζήτηση των θεμάτων νομίζω ότι πρέπει 
να βγει ένα ψήφισμα από μεριάς του Δημοτικού Συμβουλίου για την 
κατάσταση που είδαμε όλοι σε σχέση με τον προπηλακισμό του 
Δημάρχου Θεσσαλονίκης, θα παρακαλούσα τον συνάδελφο τον 
Γιώργο τον Πόκκια εκ μέρους μας να συντάξει ένα σύντομο και 
περιεκτικό ψήφισμα γι’ αυτό το λόγο.  

Με ικανοποίηση βλέπω να έρχονται μελέτες, έργα, 
δραστηριότητες, μετά όντως την απεμπλοκή η οποία δεν είναι και 
πλήρης βέβαια ακόμα από τα γρανάζια της νομοθεσίας εκτέλεσης 
δημοσίων έργων, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι μπορούμε ας κάνουμε 
καλύτερο για τον τόπο. 

 Μου έδωσε την αφορμή ο Γιάννης ο Γιαννακάκης και θέλω 
και εγώ να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου στο Λιμενικό Ταμείο και 
στον συνάδελφο τον Μιχάλη τον Χριστοδούλου γι’ αυτό που βίωσα 
την ημέρα των εγκαινίων του λιμανιού στη Σύμη, νομίζω ότι φάνηκε 
μια δουλειά ουσιαστική ικανοποιητική, δεν αφορά τον Δήμο μας 
αφορά ένα άλλο Δήμο αλλά ξεκινάει από το Λιμενικό Ταμείο και τις 
υπηρεσίες τις δικές του πρωταρχικό ρόλο στο οποίο Λιμενικό Ταμείο 
έχει ο Δήμος μας. 

Θα είμαι σύντομος θα θέσω ένα ακόμα θέμα το οποίο μου 
έχει κάνει ιδιαίτερα άσχημη εντύπωση το βλέπω στο διαδίκτυο μέρες 
τώρα.  

Αγαπητοί συνάδελφοι εζήλωσαν την δόξαν της Αγίας 
Μαρίνας και πήγαν στα Καβουράκια να κάνουν το δικό τους beach 
bar, είδα λοιπόν παρεμβάσεις στην παραλία στα Καβουράκια με 
αυθαίρετες κατασκευές, οι οποίες ύστερα από καταγγελίες πολιτών 
κλπ στην περιοχή και περιβαλλοντικών οργανώσεων αποξυλώνονται. 

Ωστόσο η ιστορία έγινε και γίνεται σε μια παραλία του Δήμου 
μας, περισσότερο με ενόχλησε το ότι είδα να έχουν κουβαληθεί επί 
τόπου τεράστιες, αρκετά φορτηγά άμμου που δεν ξέρω για πιο 
σκοπό κουβαλήθηκαν εκεί αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι 
κουβαλήθηκαν από φορτηγά του Δήμου και εγώ θα ήθελα κάποιες 
εξηγήσεις επ’ αυτού. 

Τι δουλειά είχαμε εμείς να κουβαλήσουμε άμμο εκεί να 
διαστρώσουμε τι; Δεν έχει διαστρωθεί τουλάχιστον εξ όσων ξέρω 
μέχρι χθες εκεί είναι και παραμένει. Που βρέθηκε η άμμος, ποιος την 
αγόρασε, ποιος την πλήρωσε, τι παραστατικά υπάρχουν και γιατί 
βρέθηκε εκεί. Αυτά και θα περιμένω απαντήσεις. 

 
ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ : Να εκφράσω και εγώ από την πλευρά 

μου τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θάνου του Μυστιλόγλου 
για τον τόσο ξαφνικό και άδικο χαμό του και παράλληλα τις ευχές 
μου στους εορτάζοντας και τις ευχές μου στην κυρία Υψηλάντη για 
τον γάμο της κόρης του.  

Θα είμαι σύντομος και εγώ κ. Πρόεδρε απλά θα ήθελα να 
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τονίσω ότι είναι αναγκαίο σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο 
ενημέρωση του Σώματος μια και το καλοκαίρι είναι μπροστά μας σε 
τι θέση βρισκόμαστε στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών 
κάτι το οποίο έχει δοκιμάσει το νησί και τον ροδιακό λαό τα 
τελευταία χρόνια όσον αφορά τις ίδιες τις υπηρεσίες αλλά και τις 
υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτός του Δήμου, αν έχουμε περαιτέρω 
πληροφορίες. 

Να καταδικάσουμε και εμείς με την σειρά μας σαν παράταξη 
την επίθεση στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και παράλληλα να 
εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας γιατί βλέπετε οι μέρες είναι τέτοιες 
και το τελευταίο διάστημα συγκρούσεων, αντιθέσεων, μεγάλων 
συμφερόντων μονοπωλίων κεφαλαίων στην περιοχή μας και 
γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή. 

Να εκφράσουμε λοιπόν σαν παράταξη την αλληλεγγύη μας 
στον Παλαιστινιακό λαό ο οποίος δοκιμάζεται για άλλη μια φορά 
μετρώντας πάνω από 60 νεκρούς και πάνω από 2.500 τραυματίες 
από αυτούς που είναι σύμμαχοι της σημερινής κυβέρνησης, της 
προηγούμενης, ενδεχομένως της επόμενης, των ανθρώπων της 
δημοκρατίας, της ανάπτυξης, του μέλλοντος της κοινωνίας δηλ. της 
προόδου που εμείς βλέπουμε από την απέναντι πλευρά.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να σας πω ότι χαίρομαι πραγματικά ιδιαίτερα 

για το ομόθυμο όσον αφορά την καταδίκη αυτής της ενέργειας εις 
βάρος συναδέλφου μου.  

Είπα στην αρχή ότι προσωπικά και σαν Πρόεδρος της ΠΕΔ 
είχα ετοιμάσει κάτι το διαβάζω και αν το εγκρίνετε απαλλάσσουμε 
τον κ. Πόκκια από το να γράψει ένα ψήφισμα. 

«9 Μάιου 2018 ημέρα μνήμης για την Γενοκτονία του 
Ποντιακού Ελληνισμού αλλά και ημέρα μνήμης εντός παρενθέσεως ή 
λήθης για την άνανδρη επίθεση εναντίον της Δημοκρατίας, εναντίον 
της Αυτοδιοίκησης, εναντίον της προσωπικότητας του ατόμου, μια 
επίθεση που προσωποποιείται κατά του Δημάρχου Θεσσαλονίκης 
Γιάννη Μπουτάρη ως αποτέλεσμα ακραίων εθνικιστικών αντιλήψεων 
και πρακτικών που τραυματίζουν τα επετειακά ιστορικά γεγονότα 
αλλά και την κοινωνική ειρήνη και ηθική.  

Το δίκαιο ως θεσμός προστασίας για την οργάνωση της 
κοινωνίας οριοθετεί και προστατεύει τα έννομα αγαθά εκείνα τα 
οποία καλλιεργούν την δημοκρατία την ελευθερία τον πολιτισμό.  

Ασφαλώς και στην συγκεκριμένη  ποινικά κολάσιμη πράξη 
κατά του Γιάννη Μπουτάρη η δικαιοσύνη θα αποδώσει τις κυρώσεις 
που επιβάλλονται για την παραβίαση των κανόνων δικαίου.  

Ωστόσο από το δικό μας μέρος οι δημοκρατικές δυνάμεις της 
χώρας η Αυτοδιοίκηση αλλά και οι πολίτες πρέπει να σταθούμε 
απέναντι σε κάθε μορφής φασιστική νοοτροπία που προσβάλλει τον 
πολιτισμικό επίπεδο της κοινωνίας, της ελευθερίας και την 
δημοκρατία. 

Καταδικάζουμε τις άνανδρες φασιστικές επιθέσεις κατά των 
εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά κατά της ίδιας της 
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Δημοκρατίας, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας στον 
συνάδελφο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη».  

Αν συμφωνείτε αντί να είναι προσωπικό αυτό που είχα 
γράψει να το επικυρώσει το Δημοτικό Συμβούλιο ή να προσθέσετε 
ότι θέλετε συνάδελφοι πάνω σε αυτό και νομίζω ότι τιμά το Δημοτικό 
Συμβούλιο που παίρνει αυτή την καθαρή θέση. 

Δεν θα επεκταθώ να απαντήσω σε πολλά θέματα, από αυτά 
συμφωνώ να γίνει, όχι συμφωνώ, το θέλουμε, γιατί είπε ο 
συνάδελφος ο Αγαπητός ο Πάλλας τώρα να απαντήσει δεν θα ήθελα 
απόντος του Προέδρου να γίνει μια θα έλεγα συγκροτημένη και 
πλήρης ενημέρωση όσον αφορά την ΔΕΥΑΡ. 

Για τη Μεσαιωνική Πόλη πάλι είναι γνωστά αν και είναι 
πρόχειρος τώρα ο Τέρης αλλιώς την επομένη και το κυκλοφοριακό 
μπορώ να σας πω πέντε λόγια απλώς να σας πω ότι μετά πολλών 
βασάνων πέρασε στο ΦΕΚ αυτή η πρώτη απόφαση μας για τις 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί υπήρχαν και εδώ τρομερές 
νομοθετικές δυσκολίες και αγκυλώσεις. 

Έπρεπε να κάνουμε νέο χωροταξικό σχεδιασμό για όλη την 
πόλη για να μονοδρομήσουμε 70 μέτρα, αστειότητες αντί να 
απλουστεύει τις διαδικασίες αυτό το κράτος συνάδελφοι και 
συναδέλφισσες τις δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Είναι  ασύλληπτο 
αυτό που συμβαίνει στα υπουργεία στις Αποκεντρωμένες διοικήσεις.  

Απλώς με την ευκαιρία αυτή κ. Πρόεδρε να πω ότι σήμερα 
κάναμε μια πολύ γόνιμη συνάντηση - συνεργασία στα γραφεία του 
Λιμενικού Ταμείου μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών, του 
Προγραμματισμού του Λιμενικού Ταμείου και της ΔΕΥΑΡ, του 
Προέδρου και του γραμματέα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, όσον 
αφορά τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπλασης. 

Αναφέρομαι στη μελέτη της Περιμετρικής από την Μαρίνα 
μέχρι τα Σφαγεία και επιστροφή με τα δυο ρεύματα ανά κυκλοφορία 
και μπήκανε τα χρονοδιαγράμματα να έχουμε μέχρι τον επόμενο 
μήνα την έγκριση της μελέτης προκειμένου να υποβληθεί στη 
διαχειριστική αρχή στα πλαίσια του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπλασης. 

Το τμήμα του ξυλοπεζόδρομου που εντάσσεται μέχρι του 
Κόβα από τα Σφαγεία πάλι δεσμεύτηκε η υπηρεσία του Λιμενικού 
Ταμείου και οι μελετητές να το ολοκληρώσουν μέχρι της 10 Ιουνίου 
ούτως ώστε και αυτό στο σύνολο του να μπει. 

Και θα σας έχει ενημερώσει ο συνάδελφος ο Πρόεδρος του 
Λιμενικού Ταμείου ότι έχουμε κάνει μια μελέτη εκεί και λέω ότι 
έχουμε κάνει γιατί είναι εκ των ενόντων αυτή η μελέτη για τις θέσεις 
στάθμευσης για ένα διώροφο παρκινγκ σε μια επιφάνεια 4.300 τ.μ. 
ισόγειο, όροφο. 

Εκεί έχουμε κάποια θέματα με τον όγκο και το ποσοστό 
κάλυψης που έχει μέσα η λιμενική ζώνη όλα αυτά άπτονται του 
κυκλοφοριακού γιατί επιμένω το έχω ξαναπεί εδώ και 20 χρόνια εάν 
δεν βρούμε θέσεις παρκινγκ ή αν δεν κάνουμε οργανωμένα 
σύγχρονα παρκινγκ δεν θα λυθεί το κυκλοφοριακό. 
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Η μελέτη που έχουν εκπονήσει οι  τεχνικές υπηρεσίες σε 
συνεργασία και αφού έλαβε υπόψη όλα τα άλλα της μονοδρόμησης 
περιμετρικά της Μεσαιωνικής Πόλης φρονώ ότι δεν μπορούμε 
μεσούντος του καλοκαιριού να κάνουμε μια τέτοια παρέμβαση, 
ωστόσο θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να είμαστε έτοιμοι από την 
νέα φθινοπωρινή περίοδο. 

Και το άλλο που θα το δείτε στο δελτίο τύπου αύριο - 
μεθαύριο αφού εγκρίναμε εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο τη 
διαμόρφωση δυο παρκινγκ, το ένα πίσω από το Υγειονομείο και το 
άλλο εκεί στην περιοχή του κ. Γιαννακάκη, η περιβόητη ΕΤΑΔ 
συνεχίζει να στέλνει επιστολές στο Δήμαρχο ότι κακώς πήγαμε και το 
εξωραΐσαμε, το ασφαλτοστρώσαμε, γιατί είναι περιουσία δική τους. 
Ας έρθουν να την πάρουν, δεν λέω τίποτε άλλο γιατί θα έρθει η ώρα 
κάτι αντίστοιχα πρέπει να γίνουν και σε άλλες περιοχές.  

Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο να πω μόνο στον κ. 
Γιαννακάκη και είναι αυτό που αναφερθήκατε σε έργα της πόλης 
στην επόμενη συνεδρίαση, καταρχήν να πω ότι υπάρχει εκκρεμότητα 
η εργολαβία ασφαλτοστρώσεων της πόλης, περιοχή Αγίων 
Αναργύρων, Λεμεσού κλπ αλλά σε συνεννόηση με την ΔΕΔΗΕ η 
οποία κάνει αυτή τη στιγμή έργα της τάξεως των 2.500.000 σε 
υπογειοποιήσεις, ευτυχώς θα έλεγα προλαβαίνουμε αυτή τη φορά 
πλέον να μην ρίχνουμε άσφαλτο και να ξανασκάβει η ΔΕΔΥΕ να 
υπογειοποιεί καλώδια. 

Προχθές με το συνάδελφο τον Στράτο τον Καρίκη 
αντιμετωπίσαμε από κοινού ένα θέμα εδώ στην Αμερικής που είναι 
ακόμα στήλη από την Αμερικής μέχρι το Πλάζα, εγώ προσωπικά 
ανέλαβα την ευθύνη να ξεκινήσει 1η Οκτωβρίου να μην 
αναταράξουμε εδώ την τουριστική περίοδο. 

Και την επόμενη ημέρα Στράτο σε ενημερώνω, γιατί πήγα το 
Σάββατο και το είδα, Παρασκευή μεσημέρι το είδαμε, την επόμενη 
ημέρα ξεκίνησε η υπογειοποίηση από το γυμνάσιο της 
Καπνοβιομηχανίας μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, θα γίνουν όλα τα 
στενά εκεί, Αγίας Λαύρας, Αγίου Ιωάννου, οδός Αγίας Σοφίας κλπ και 
αμέσως μετά είναι ανοιχτή η εργολαβία εκεί αμέσως να 
ασφαλτοστρωθούν.  

Στο επόμενο συμβούλιο φιλοδοξώ γιατί είναι και θέμα 
υπηρεσιών έχουμε τη νέα εργολαβία να εγκρίνουμε, τη μελέτη 
ασφαλτοστρώσεων ύψους 400.000 € στην πόλη μέσα. 

Έχουν επισημάνει οι υπηρεσίες σε συνεργασία με το Τοπικό 
Συμβούλιο με τους εκπροσώπους και είναι και σε εξέλιξη αναμένεται 
η υπογραφή της σύμβασης των νέων πεζοδρομίων προϋπολογισμού 
αν δεν κάνω λάθος 230 ή 280.000 €. 

Έχει αναδειχθεί ο εργολάβος όπως και στην Μ. Πόλη θα σας 
πει ο κ. Χατζηιωάννου για την οδό Ιπποτών σε πρώτη φάση το 
πεζοδρόμιο.  

Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα εάν κτυπάω ξύλο δεν έχουμε 
άλλες εμπλοκές με γραφειοκρατίες ο Δήμος αυτή τη στιγμή έχει 
καταφέρει οικονομικά να είναι όχι απλώς αυτάρκης, να μπορεί με 
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ίδιους πόρους να καλύψει αυτές όλες τις ανάγκες που έχουν να 
κάνουν με αυτά τα ζωτικά θέματα.  

Ταυτόχρονα όμως επειδή είπατε τις παιδικές χαρές είναι ένα 
θέμα σήμερα εδώ ενημερώνω ότι είχαμε υποβάλλει ένα πρόγραμμα 
στο Πράσινο Ταμείο, όμως το Πράσινο Ταμείο αν δεν του πάρεις 
πιστοποιητικό κυριότητας δεν εγκρίνει την ένταξη, τις 42 παιδικές 
χαρές που έχουν μελετήσει ήδη οι υπηρεσίες μας τις φέρνουμε να τις 
εντάξουμε στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» και βέβαια ακολουθούν και 
όλα τα επόμενα σε συνδυασμό με τις εντάξεις των έργων όπως σας 
είπα στο ΕΣΠΑ και σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα.  

Εάν είχε πει ο Πρόεδρος αυτή η σημερινή συνεδρίαση και η 
δυνατότητα εκτέλεσης έργων την είχαμε ένα χρόνο πριν θα είχε 
αλλάξει ήδη η όψη του νησιού όχι της πόλης μικρά αλλά χρήσιμα και 
αναγκαία, εν πάση περιπτώσει εδώ είμαστε να τα συνεχίσουμε. 

Εκπλήσσομαι γι’ αυτό που αναφέρει ο συνάδελφος ο Γιώργος 
ο Υψηλάνης και εγώ θέλω να ακούσω τις εξηγήσεις, ξέρετε όπου 
υπάρχει νόμιμη αδειοδότηση και όπου πληρώνει το δημόσιο και το 
Δήμο ο κάθε επενδυτής και αυτή είναι προσωπική μου θέση το έχω 
πει να δώσουμε την δυνατότητα να ανταγωνιστούμε άλλες περιοχές 
είτε αξιοποιώντας τις παραλίες μας, είτε αξιοποιώντας τον πλούσιο 
πραγματικά πολιτιστικό πλούτο και το περιβάλλον που έχουμε, όχι 
όμως σε καμία περίπτωση με παράνομους τρόπους και παράνομα 
μέσα. 

Θυμάστε και δεν έχω να το κρύψω να το ξαναπώ και φέτος 
ότι εγώ συνδέομαι συγγενικά με τον άνθρωπο τον συμπολίτη μας 
που πήγε και αξιοποίησε την Αγία Μαρίνα αλλά είμαι αυτός που 
έκανε δυο μηνυτήριες αναφορές στην εισαγγελία για το ότι δεν 
τήρησε τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

Μου λένε, δεν έχω πάει, ότι μπορεί να είναι η καλύτερη 
περιοχή αναψυχής στη Ρόδο, μακάρι να είναι αλλά να υπάρχει μια 
νομιμότητα και από εκεί και πέρα να πληρώνει, γιατί κανένας δεν 
έχει δικαίωμα σε βάρος των άλλων, να πληρώνει ο καθένας τα 
νόμιμα, είτε στο δημόσιο, είτε στο Δήμο. Και το ίδιο θα ήθελα να 
γίνει και στην περιοχή αυτή.  

Δεν ξέρω ποιος από τους συναδέλφους είναι έτοιμος να 
απαντήσει σε αυτό το θέμα. 

 
ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : Έχει δίκιο ο κ. Υψηλάντης όμως 

πράγματι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας που είναι όμορος με την 
παραλία προχώρησε σε απαράδεκτες ενέργειες διαμόρφωση της 
παραλίας όχι όπως προβλέπει ο νόμος αλλά ρίχνοντας μάλιστα και 
μπετόν που για κάθε ευαίσθητο άνθρωπο είναι απαράδεκτο. Όμως κ. 
Υψηλάντη ο πληροφοριοδότης που σας μετέφερε αυτά δεν σας τα 
είπε όλα.  

 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Δημοσιευμένα είναι.  
 
ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : Συγγνώμη θα σας πω ήμουν εγώ 
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εκπροσωπώντας το Δήμο ο οποίος σε συνεργασία με τη Κτηματική, 
τα τηλέφωνα του κ. Τριανταφύλλα είναι γνωστά, του κ. Χειράκη, να 
πάρετε τηλέφωνο ποιος ήταν αυτός που την ίδια μέρα βγάλαμε το 
πρωτόκολλο, πήγε μηχάνημα κάτω και τα κατεδάφισε, όλα αυτά δεν 
σας τα είπανε κ. Υψηλάντη. 

Ακούστε λοιπόν και για την άμμο.  
Τα πράγματα λοιπόν αυτά τα έριξε ο επιχειρηματίας κάτω, τα 

ισοπέδωσε την ίδια μέρα, δεν υπάρχουν, όσον αφορά την άμμο είναι 
μια παραλία η οποία κάθε χρόνο λόγω του καιρού μένει μόνο με 
βράχια, κάθε χρόνο λοιπόν μεταφέρουμε τα οποία τα επιβαρύνεται ο 
επιχειρηματίας άμμο στρώνεται η παραλία, αυτό γίνεται τα τελευταία 
30 χρόνια, κάθε χρόνο γίνεται αυτό. 

Άπλα στεναχωρήθηκα με τον Γιώργο διότι και σωστά έκανε 
που το ανέφερε και ήταν λάθος του επιχειρηματία, ήταν 
εγκληματικό, αλλά εγώ την ίδια μέρα μόλις το έμαθα, ο ίδιος εγώ με 
τον κ. Τριανταφύλλα, με τον κ. Χειράκη, βγάλανε το πρωτόκολλο 
πήγε την άλλη ημέρα ειδοποιήθηκε η Αστυνομική Διεύθυνση και τα 
ισοπέδωσε όλα.  

Να ξέρετε σε κανένα δεν θα χαριζόμαστε γιατί ακούγονται 
διάφορα εδώ, σε κανένα, όταν εγώ στην παραλία της Παναγίας 
Τσαμπίκας πήγα ένας ο οποίος έφτιαχνε μια καντίνα και παίρνω το 
ίδιο το αστυνομικό τμήμα και πάει και φέρνει δικηγόρο λέει έχει 
κάνει ασφαλιστικά μέτρα μην τα αγγίξετε δηλαδή αν είχα το 
δικαίωμα και τον νόμο με το μέρος μου δεν υπήρχε περίπτωση να 
τον άφηνα τώρα λειτουργεί εκεί ο τύπος αυθαίρετα. 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν θα  ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες για να 

μην δίνω απαντήσεις επί παντός επιστητού εγώ. Είναι γνωστό ότι σε 
πολλές παραλίες  κάθε χρόνο ο Δήμος προσπαθεί να προσθέσει άμμο 
μεταφέροντας την από άλλες περιοχές που ο καιρός δημιουργεί τους 
όγκους εκείνους τους αμμόλοφους.  

Να σας θυμίσω πριν μερικά χρόνια ότι έγινε προμήθεια από 
τον Δήμο της Ρόδου και μπήκε άλλης μορφής άλλου είδους άμμος 
σχεδόν χώμα από την Καβάλα για να στρώσουν την παραλία του 
ΈΛΛΗ και με πάρα πολλά χρήματα, απλώς για να σας το θυμίσω. 

Και πέρσι ξέρω ότι από ορισμένες περιοχές της ευρύτερης 
περιοχής Κοσκινού παίρνουν τα φορτηγά τα δικά μας άμμο τώρα αν 
επιβαρύνεται και κάποιος από αυτούς που αξιοποιούν και 
εκμεταλλεύονται τις παραλίες το κόστος της αγοράς, τα της 
μεταφοράς, δεν ξέρω  πως γίνεται αυτό. 

Αλλά στο σημείο αυτό οφείλω εγώ να συγχαρώ τον 
συνάδελφο τον Ψυλλάκη αλλά πήρα τον λόγο και για ένα άλλο θέμα 
γιατί αυτά γίνονται για την άμεση αντίδραση του και την συνεργασία 
με την Κτηματική Υπηρεσία.  

Χαίρομαι γιατί τα αντανακλαστικά της Κτηματικής Υπηρεσίας 
βλέπω ότι λειτούργησαν ενώ άλλες φορές και άλλες χρονιές δεν 
λειτουργούσαν ως όφειλε, έτσι πρέπει να λέω ορισμένα πράγματα, 
όμως πήρα τον λόγο κ. Πρόεδρε για να συγχαρώ τον Βασίλη τον 
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Ψυλλάκη γιατί πέρσι παρότι είχε κάνει τις προσπάθειες από μια λάθος 
διαδικασία χάσαμε 8 περιοχές.  

Φέτος λοιπόν βγήκε η Ρόδος με 34 αν δεν κάνω λάθος μπλε 
σημαίες πρώτη πανελλαδικά αλλά δεν είδα και να βγει και κανένας 
να πει μπράβο βρε Ψυλλάκη.  

 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Φυσικά και δεν πρόκειται να 

μπω σε διάλογο νομίζω από την συζήτηση που γίνεται επειδή μικρά 
παιδιά δεν είμαστε εδώ μέσα νοήμονες είμαστε γνωρίζουμε πρόσωπα 
και πράγματα και νομίζω ο καθένας έχει βγάλει τα συμπεράσματα 
του και από αυτά που ανέφερα και από την απάντηση που 
εισέπραξα.  

Εν πάση περιπτώσει μια κουβέντα θα πω μόνο, οι εργασίες 
που έγιναν εκεί δεν έγιναν σε μια νύχτα, ούτε σε μια μέρα, ήταν 
εργασίες οι οποίες εκτελούντο για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι αν 
υπήρξε αντίδραση υπήρξε γιατί ξεσηκώθηκαν κάποιοι άνθρωποι και 
κάποιοι σύλλογοι και υπήρξαν παρεμβάσεις εισαγγελικές, αλλιώς θα 
επαναλαμβανόταν αυτό που λέτε κ. Δήμαρχε ότι έγινε και πέρσι και 
πρόπερσι από πλευράς Κτηματικής, εν πάση περιπτώσει μεγάλα 
παιδιά είμαστε και καταλαβαινόμαστε, αν νομίζετε ότι καλά τα κάνατε 
εγώ μαζί σας. 

 
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ : Να απαντήσω στο 

ερώτημα το οποίο έβαλε ο κ. Καρίκης, να πω κ. Καρίκη ότι 
αντιλαμβάνεστε τη δυναμική αλλά και την ουσία που μπορεί να έχει 
για την Ρόδο μια νέα προγραμματική σύμβαση.  

Πρόθεση, ελπίδα και προγραμματισμός της δημοτικής αρχής 
και φαντάζομαι του Δήμου και εδώ νομίζω κανείς δεν διαφωνεί είναι 
στο τέλος αυτής της χρονιάς όπου προγραμματίζονται και 
κορυφώνονται οι εκδηλώσεις οι οποίες ξεκινάνε στα τέλη του 
Ιουνίου, το δεύτερο εξάμηνο ουσιαστικά, για τα 30 χρόνια ένταξης 
της Μεσαιωνικής Πόλης στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς θα επιφέρει - γύρω στις 2, 3 με 4  Νοεμβρίου εκεί 
κορυφώνεται - την πολυπόθητη υπογραφή μιας νέας 
προγραμματικής σύμβασης.  

Επειδή μιλάω με νομικό επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά 
ότι η προηγούμενη προγραμματική σύμβαση η οποία ουσιαστικά είχε 
ολοκληρωθεί για το 2004 αφορούσε το πρώτο σχέδιο της εξέλιξης 
αυτής. 

Η προγραμματική η οποία ήταν υπό διαδικασία μελέτης και 
καταγραφής τα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά έχει κληθεί 
ανενεργή και αυτό το οποίο γίνεται τώρα είναι να συνδυαστούν αυτό 
το λεγόμενο πολιτικό κείμενο διαχείρισης με το νομικό κείμενο. 

Και κυρίως με αυτό που είναι το βασικότερο κ. Καρίκη η 
πολιτική διεκδίκηση έτσι ώστε η νέα προγραμματική να έχει πόρους, 
διότι αν δεν έχει πόρους η νέα προγραμματική δεν θα  έχει και 
μέλλον.  

Αυτό το οποίο γίνεται τώρα είναι ουσιαστικά να γράφουμε 
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τους βασικούς άξονες, δηλαδή αναπτύσσεται ένα σχέδιο δράσης το 
οποίο έχει να κάνει με παρεμβάσεις σε σχέση με την προγραμματική, 
δηλαδή άμεσες παρεμβάσεις αλλά και ζητήματα τα οποία είναι 
στοιχεία, είναι άξονες, αυτής της προγραμματικής. 

Όπως είναι η επόμενη φάση της περίφημης πολεοδομικής 
μελέτης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου όπου ουσιαστικά 
καταγράφει και δίνει μια προοπτική 50 χρόνων για την περιοχή 
παράλληλα με την αξιοποίηση της κτηματικής περιουσίας. Εκεί 
ξέρετε ότι δεν εμπλέκεται μόνο ο Δήμος της Ρόδου εμπλέκεται και το 
ΤΑΠΑ αλλά και οι υπόλοιποι οι οποίοι κατέχουν ακίνητα. 

Η άλλη διαδικασία αφορά τα ετοιμόρροπα της Μεσαιωνικής 
Πόλης.  Εμείς ως Δήμος έχουμε ένα άξονα και έχει ψηφιστεί στην 
προηγούμενη συνεδρίαση αν θυμάμαι καλά του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

Παράλληλα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει να 
κάνει με τα υπόγεια δίκτυα σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΡ, γιατί είναι 
τα υπόλοιπα τας οποία ουσιαστικά ποτέ δεν είχαν ολοκληρωθεί, άρα 
αυτά δημιουργούν πρόβλημα ακόμη και στην καθημερινότητα της 
Μεσαιωνικής Πόλης. 

Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο συμβαίνει καθημερινά τα 
συνεργεία τα δικά μας οι λίγοι άνθρωποι αυτοί με αυτεπιστασία 
αλλάζουν πλάκες στη Μεσαιωνική Πόλη και αυτές οι περίφημες 
πλάκες που δεν είναι πλέον πλάκες Λάρδου, δεν υπάρχουν πλέον, 
υπόκεινται και παθαίνουν πάρα πολύ γρήγορα ζημιές, διότι δεν 
υπήρχε, δεν είχαν περάσει ποτέ τα περίφημα υπόγεια δίκτυα.  

Αυτό γίνεται σε σχέση με κάποιες αλλαγές για τους 
κοινόχρηστους χώρους με αφορμή μια αλλαγή στον νόμο ο οποίος 
έχει επέλθει και όλα αυτά ουσιαστικά τα αντιμετωπίζουμε τα 
καταγράφουμε και γίνεται μια δουλειά καθημερινά. 

Αλλά επειδή πραγματικά θα αδικούσαμε πάρα πολύ και αυτή 
την προσπάθεια αλλά και αυτό το μείζον θέμα νομίζω θα έχουμε την 
δυνατότητα σε μια επόμενη συνεδρίαση να παρουσιάσουμε 
αναλυτικά την δουλειά αφήνοντας ένα επαναλαμβάνω μόνο κενό. 

Το μεγάλο πρόβλημα κ. Καρίκη και αναφέρομαι σε όλο το 
Δημοτικό Συμβούλιο αυτό της πολιτικής διεκδίκησης δηλαδή των 
χρημάτων τα οποία ουσιαστικά θα συνδυάζονται με την υπογραφή 
νέας προγραμματικής.   

 
ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : Κύριοι συνάδελφοι οι 35 

Γαλάζιες Σημαίες που έχουμε πάρει οι παραλίες μας φέρνουν τον 
Δήμο μας πρώτο πανελλαδικά και είναι εξαιρετικά σημαντικό το 
γεγονός αυτό, η Γαλάζια Σημαία αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και 
διαδομένο διεθνές σύμβολο ποιότητας στον κόσμο που δίδεται στην 
Ελλάδα από το 1987. 

Στο διεθνές πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες συμμετέχουν 73 
χώρες για να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι και τι σημασία του 
δίνουν συμμετέχει και ο ιδρυτής και διεθνής συντονιστής του 
προγράμματος είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
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που εδρεύει στην Δανία και παράλληλα η Ειδική Γραμματεία Υδάτων 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος συμμετέχει ε στο πρόγραμμα αυτό.  

Οι Γαλάζιες Σημαίες όπως είπαμε είναι ένα περιβαλλοντικό 
σύμβολο το οποίο πόσο οι τουρ οπερειτορς όσο και τα τουριστικά 
γραφεία δίνουν τεράστια σημασία και είναι γεγονός ότι δίνουν 
σημασία για το πόσο καθαρές  θάλασσες έχει το νησί μας.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Έχουμε μια πρωτιά, τουλάχιστον δείχνουμε.  
 
ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : Θέλω να πω Δήμαρχε, επειδή το 

περάσανε στα ψιλά κάποιοι, θέλω μόνο να πω ότι μόνο ένα μέσο το 
ανέδειξε και το έκανε πρωτοσέλιδο. 

Όπως σας είπα προηγουμένως είναι πολύ σημαντικό και θα 
ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι η επιτυχία αυτή δεν ανήκει μόνο 
στην Δημοτική Αρχή, ούτε στον Δήμαρχο, αλλά ούτε στον 
υποφαινόμενο, ανήκει σε όλο το νησί ή ανήκει στον Στράτο τον 
Καρίκη, στον κ. Γιαννακάκη, στον κ.Υψηλάντη, σε όλους εμάς ανήκει 
αυτή η επιτυχία. 

Και θα ήθελα κ. Πρόεδρε να μου επιτρέψεις να πω ακόμα 
δυο λόγια. Ήθελα λοιπόν να πω ότι είναι καλύτεροι παίχτες από τον 
Δήμο σε ότι αφορά την επικοινωνία και θα ήθελα να απευθυνθώ 
προσωπικά στον ίδιο τον Περιφερειάρχη να λοιπόν μια ευκαιρία ένα 
γεγονός που μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από την προβολή θα 
έλεγα δηλ. Δήμαρχε και σε αεροδρόμια αλλά και σε εκθέσεις. 

Γιατί μπορεί εδώ στο νησί το δικό μας ο πολύς κόσμος να 
μην τη γνωρίζει τη σημασία αυτού του συμβόλου αλλά τουλάχιστον 
σε ξένες χώρες που συμμετέχουν και είναι αυτές αρκετές είναι 73 
χώρες δίνουν μεγάλη σημασία.  

Είναι λοιπόν ευκαιρία μια και λιβανίζονται όλα αυτά τα 
χρόνια ότι αυτοί προωθούν τον τουρισμό καλύτερα από τον Δήμο να 
λοιπόν μια ευκαιρία να αναδείξουν αυτό το γεγονός και στις εκθέσεις 
αλλά και σε αεροδρόμια δεν ξέρω με τι τρόπο βρίσκουν τους 
τρόπους. 

Τελειώνοντας θέλω να πω όσον δεν συναινούμε όλοι μαζί να 
υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ μας και από τον Δήμο και από την 
Περιφέρεια αλλά και από όλους εμάς το νησί μας θα συνεχίζει να 
είναι τουριστικός προορισμός προσφοράς, είναι κάποια πράγματα 
που μπορούμε να τα αναδείξουμε και να κάνουμε το νησί μας όπως 
ήταν παλιά την δεκαετία του 1970 και του 1980. Ευχαριστώ.  

 
ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ : Να συμφωνήσω απόλυτα με 

τον συνάδελφο τον κ. Ψυλλάκη όσον αφορά την σημασία που 
δίνουν στην κατάκτηση των 34 σημαιών αυτών, αν και προσωπικά 
είμαι από τους επιχειρηματίες οι οποίοι εργάζονται δίπλα στην 
παραλία και δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί 
κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε μεταξύ μας, οι σημαίες είναι 
καλές και κάνουν καλό στην προβολή, καλό θα είναι όμως όταν 
έρθει ο επισκέπτης να δει και κάτι καινούργιο αγαπητέ φίλε Βασίλη. 
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Για παράδειγμα παραλίες οι οποίες υπολειτουργούν όσον 
αφορά τις τουαλέτες, οι διαβάσεις που υπάρχουν θα πρέπει να είναι 
καλύτερες, δηλαδή πως μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και όχι μόνο 
να παίρνουμε τις σημαίες. 

Είμαστε καλοί θέλω να γίνουμε καλύτεροι, αυτά όσον αφορά 
τις σημαίες. 

Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κ. Δήμαρχο σαν υπεύθυνο των 
τεχνικών υπηρεσιών εάν έχει προβλεφθεί για φέτος τουλάχιστον να 
αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της οπτικορύπανσης στο νησί ειδικά 
από τις πινακίδες που υπάρχουν τόσο επί της Ρόδου - Λίνδου αλλά 
και τόσο σε τουριστικές περιοχές παράνομα αναρτημένες. 

Και δεύτερον αν έχουν προγραμματίσει οι τεχνικές υπηρεσίες 
να οριστούν πλέον ταμπλώ σε όλο το νησί έτσι ώστε οι 
αφισοκολλήσεις να γίνονται σε συγκεκριμένα ταμπλό.  

Όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς αν και εμείς παίρνουμε μια 
απόφαση για να εισπράττουμε το τέλος αφισοκόλλησης δεν έχουν 
οριστεί συγκεκριμένα ταμπλό με αποτέλεσμα να έρχεται κάποιος και 
να πληρώνει και μετά να πηγαίνει και να γεμίζει όλο το νησί με 
αφισορρύπάνσεις οι  οποίες οπτικά δεν είναι καλές.  

Δεν αρκεί να πάρουμε περισσότερες σημαίες να αρχίσουμε 
να καθαρίζουμε και λίγο το νησί μας. Ευχαριστώ.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Είχαμε προβλέψει ένα διαγωνισμό διαδικασία 

των προμηθειών ύψους 40.000 € γενικά για σημάνσεις, νομίζω ότι 
είναι στην έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και από εκεί και 
πέρα στην υπογραφή να προλάβουμε όπως λέτε.  

Το θέμα το δεύτερο που μας έχει απασχολήσει όντως δεν 
έχουμε προβλέψει γιατί πρέπει να γίνει από πλευράς Πολεοδομίας αν 
τα λέω καλά Μιχάλη που υπηρέτησες εκεί την προηγούμενη θητεία η 
χωροθέτηση αυτών των σημείων που πρέπει να μπουν τα ταμπλό.  

Για την πόλη της Ρόδου έχει γίνει ένας τέτοιος σχεδιασμός, 
υπάρχει, για τις άλλες περιοχές δεν έχει ολοκληρωθεί και πολύ καλά 
κάνετε και το επισημαίνετε, ναι εντάξει έχουν αλλάξει διαδικασίες, 
νομοθεσίες, επιτροπές κλπ αλλά είναι σημαντικές περιοχές. 

Εγώ δεν στέκομαι μόνο στο τουριστικές, πολυπληθείς θα 
έλεγα ή χειμώνα ή καλοκαίρι, αλλά κατεξοχήν Φαληράκι, Ιαλυσός, 
Κολύμπια που πρέπει να προχωρήσει άμεσα ο ορισμός των χώρων 
εκείνων και είπα δόξα τω θεώ έχει την οικονομική ευχέρεια να 
προμηθευτεί αυτά τα ταμπλό που έχουμε και στην πόλη της Ρόδου 
τα λευκά ή να τοποθετηθούν και μόνιμα αν δεν ενοχλούν την 
περιοχή για να γίνει αυτό γιατί όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. 

Εγώ θα επισημάνω κάτι και θα το λέω πολλές φορές 
δυστυχώς η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας ήταν εγκληματική 
απόφαση σε βάρος των δήμων. Γιατί; Τι και αν έχω καθορίσει τους 
χώρους για να τοποθετηθούν τα πανώ, τι και αν πηγαίνει ο άλλος 
ενδεχόμενα να πληρώνει ένα ποσό στο Δήμο δικαιώματα για την 
έκθεση των αφισών σε συγκεκριμένους χώρους, δυστυχώς δεν 
ελέγχεται αυτή τη στιγμή, αυτή την αρμοδιότητα την έχουν 
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επιφορτιστεί οι επόπτες καθαριότητας οι οποίοι θα έλεγα περπατούν 
στα τυφλά.  

Δυστυχώς ο Έλληνας πειθαρχεί όταν βλέπει μερικές φορές 
πάρτε το προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή τον ένστολο. Ήταν 
εγκληματική η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας λέω και πάλι.  

 
ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Θέλω να προσθέσω σε αυτό ότι το 

θέμα της υπαίθριας διαφήμισης και της αφισσορύπανσης και όλα 
αυτά είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουμε και στο σημερινό 
θέμα, έχουμε στο 13.3 τροποποίηση σύστασης επιτροπής διότι το 
είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως δυστυχώς πριν από έξι μήνες πάλι 
ξανά άλλαξε ο νόμος και αναγκαστήκαμε να προσαρμοστούμε, έτσι 
λειτουργεί αυτό το κράτος. 

Άρα στις αρμοδιότητες της επιτροπής όπου περιλαμβάνονται 
όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες, Πολεοδομία, Τεχνικές Υπηρεσίες, η 
Διεύθυνση Εμπορίου, η Διεύθυνση Οικονομικών, επανασυστήνουμε 
αυτήν την επιτροπή με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να 
καταγράψει όλη αυτή την εικόνα και να κάνει προτάσεις ακόμα και 
στο κομμάτι που υπαινίχτηκε προηγουμένως ο Δήμαρχος και ο 
Μιχάλης των που ακριβώς θα στηθούν όλα αυτά τα διαφημιστικά για 
να μπορέσει να μαζευτεί όλη αυτή η εικόνα η οποία δεν περιποιεί 
τιμή για κανένα.  

Απλώς να επισημάνω ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι και στο 
εθνικό και επαρχιακό δίκτυο υπάρχει και η αρμοδιότητα της 
Περιφέρειας, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση εάν η 
Περιφέρεια δεν χωροθετήσει – οριοθετήσει όλους αυτούς τους 
χώρους όπου θα πρέπει να γίνεται η αφισοκόλληση ή όλο αυτό το 
δίκτυο της υπαίθριας διαφήμισης.  

 
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Θεωρώ ότι έχω υποχρέωση να 

ενημερώσω το Σώμα για δύο θέματα.  
Καταρχάς να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι βρίσκεται σε 

εξέλιξη η προετοιμασία για τη διοργάνωση της μαθηματικής 
βαλκανιάδας νέων που ως γνωστό θα γίνει 19 έως 24 του μηνός στο 
νησί μας και ως συνδιοργανωτής ο Δήμος της Ρόδου κάνει τα 
αδύνατα δυνατά για να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για να 
υποδεχτούμε πάνω από 200 μαθητές οι οποίοι έχουν πρωτεύσει στα 
μαθηματικά.  

Θεωρώ ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις και 
ευελπιστούμε να τύχουν μιας καλής φιλοξενίας. 

Το δεύτερο. Όπως γνωρίζετε κάθε χρόνο εκδίδεται μια Κοινή 
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών 
σχετικά με τις ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς, συγχωνεύσεις 
και καταργήσεις γενικά σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Έτσι λοιπόν με ημερομηνία 18 Μαΐου εκδόθηκε Κοινή 
Υπουργική Απόφαση για τη σχολική περίοδο 2018 – 2019 και 
ευτυχώς αυτή τη φορά οι προτάσεις που είχαμε καταθέσει στο 
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Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε προαγωγή του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Σγουρού από 9/θέσιο σε 10/θέσιο του Δημοτικού Σχολείου Δυμιλιάς 
από 2/θέσιο σε 3/θέσιο και το μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Σγουρού 
γίνεται διθέσιο.  

Δεν έγιναν δυστυχώς δεκτές οι υπόλοιπες προτάσεις για 
ίδρυση νέου 6/θέσιου στην περιοχή ΜΗΔΕΙΑ για το 20ο 6/θέσιο το 
19ο το τριθέσιο νηπιαγωγείο στην περιοχή Ροδοπούλας και το 
τριθέσιο ειδικό νηπιαγωγείο Ρόδου.  

Ο λόγος όπως γνωρίζετε το Υπουργείο δεν εγκρίνει ιδρύσεις 
εάν δεν έχουμε εξασφαλίσει το οίκημα.   

Και πάνω σε αυτό το κομμάτι σε συνεννόηση με τον 
Δήμαρχο έχει ξεκινήσει η διαδικασία και ψάχνουμε λύσεις για να 
επανιδρύσουμε το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κρεμαστής το οποίο αν 
θυμάστε καλά το 2016 είχε καταργηθεί και ευελπιστούμε ότι θα έχει 
αίσιο τέλος αυτή η ιστορία. 

 
ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : Δράττομαι της ευκαιρίας επειδή 

ανοίχθηκε το θέμα των παραλιών να θέσω υπόψη του Δημοτικού 
Συμβουλίου ότι ένα πολύ μεγάλο μήκος των παραλιών της δυτικής 
πλευράς του νησιού μας είναι παραμελημένο εντελώς εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια μολονότι το θέμα το έχω θέσει επανειλημμένως μέσα 
στο Δημοτικό Συμβούλιο ακόμα και από την προηγούμενη θητεία επί 
Δήμαρχου Κουσουρνά.  

Υπήρξαν έντονοι διαπληκτισμοί στο παρελθόν με τον κ. 
Ψυλλάκη, αμέτρητες υποσχέσεις ότι θα φτιαχτεί η κατάσταση και 
μέχρι αυτή εδώ τη στιγμή που μιλάμε όλα τα σημεία για ένα μήκος 
6-7 χιλιομέτρων και πλέον που είναι οι παραλίες τουλάχιστον της 
Δημοτικής Κοινότητας Παραδεισίου δεν έχει γίνει ούτε η παραμικρή 
παρέμβαση για όλα αυτά τα χρόνια.  

Και μιλάμε παντελής απουσία ακόμα και της πιο στοιχειώδους 
μέριμνας καθαρισμού, δεν υπάρχει ούτε αποδυτήριο, δεν υπάρχει 
ούτε τουαλέτα, δεν υπάρχει ούτε ο πιο στοιχειώδης εξοπλισμός που 
πρέπει να υπάρχει σε μια παραλία όπου κάνει το μπάνιο του και 
ντόπιος πληθυσμός και τουρίστες. 

 Φτάνει να σας πω ότι στην τοποθεσία Παραδεισίου 
«Καφενεδάκι» που είναι το μοναδικό υπόλειμμα από ότι ήταν κάποτε 
το Παραδείσι πριν γίνει το αεροδρόμιο όπου πηγαίνουν και πολλοί 
τουρίστες για να κάνουν το μπάνιο τους ένα αποδυτήριο που υπήρχε 
πριν πάρα πολλά χρόνια, ξύλινο, χωρίς πόρτα, που έγινε ολόκληρο 
θέμα εδώ και πολλά χρόνια για αυτό απλώς έφυγε και αυτό. Και δεν 
υπάρχει τίποτα.  

Και θέλω να πάρω συγκεκριμένες απαντήσεις πότε επιτέλους 
αυτή η περιοχή που είναι κυριολεκτικά η περιοχή της Σαρακίνας με 
τους πρόσφυγες αν θυμάστε το «Χριστός ξανασταυρώνεται» πότε 
επιτέλους θα δει και καθαρές τις παραλίες της και έστω με την πιο 
βασική στοιχειώδη υποδομή που πρέπει να έχει κάθε σημείο 
λουομένων που είναι ένα αξιοπρεπές ντους, ένα αποδυτήριο, μια 
τουαλέτα και ένας κάδος σκουπιδιών. Το ένα θέμα είναι αυτό. 
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Το άλλο θέμα είναι το εξής ότι αυτή την ίδια πολύπαθη 
περιοχή ο κεντρικός άξονας, αυτός που είναι ο δυτικός άξονας 
συγκοινωνίας του νησιού μας που είναι και η δυτική πύλη του νησιού 
μας από το αεροδρόμιο κάθε καλοκαίρι μένει ακαθάριστος από τα 
χόρτα, από τα αγριόχορτα και από σκουπίδια και από τις δύο πλευρές 
του δρόμου.  

Και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έγινε καμία 
παρέμβαση τα πετροχώματα που κατέβασε η βροχή τον χειμώνα από 
την βουνοπλαγιά του χωριού απέναντι ακριβώς από τα κτίρια του 
αεροδρομίου πάει να τελειώσει ο Μάϊος μήνας και βρίσκονται ακόμα 
εκεί στο δρόμο μέσα τον κεντρικό όπως πάμε από το Παραδείσι προς 
τη Ρόδο, ακριβώς απέναντι από τα κτίρια του Διεθνούς Αερολιμένος 
Ρόδου. 

Το άλλο θέμα που θέλω να θέσω το ερώτημα ήταν το θέμα 
του Επαγγελματικού Λυκείου Παραδεισίου που το είχα θέσει πριν 
πολλούς μήνες εδώ μέσα και που είχε εκφραστεί η καλή θέληση εκ 
μέρους της Περιφέρειας σε συνεργασία με τον Δήμο να προχωρήσει 
όπως είχα θέσει υπόψη του θέματος δήθεν προσωρινά τότε πριν 
πολλά χρόνια όταν ιδρύθηκε έγινε εξ ολοκλήρου από παράγκες και 
μετά από τόσα πολλά χρόνια εξακολουθούν τα παιδιά να κάνουν 
μάθημα μέσα σε παράγκες κάτω κυριολεκτικά από τα φτερά των 
αεροσκαφών.  

Είναι ακριβώς δίπλα από τον διάδρομο τροχοδρόμησης χωρίς 
κανενός είδους μόνωση ούτε για τη θερμότητα, ούτε για το κρύο μα 
ούτε για την ηχομόνωση.  

Και πλέον τώρα τελευταία και με τις παρεμβάσεις κοπής των 
ελάχιστων ευκαλύπτων που είχαν απομείνει και καμία προστασία 
ούτε από την ηχητική ούτε από την ατμοσφαιρική ρύπανση από το 
αεροδρόμιο.  

Και θέλω να ξέρω που βρισκόμαστε σε πιο σημείο 
βρισκόμαστε με το θέμα του Επαγγελματικού Λυκείου Παραδεισίου. 
Έχουν γίνει διαδικασίες, μπορούμε να ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή 
αυτό θα γίνει ένα αληθινό σχολείο με κτίρια πραγματικά;  

 
ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ : Παρότι απουσιάζει ο Πρόεδρος της 

ΔΕΥΑΡ θα ήθελα να θίξω ένα θέμα που για 3η συνεχόμενη με την 
έναρξη της τουριστικής περιόδου χρονιάς συμβαίνει αυτό της 
ελλιπούς ή της ανεπαρκούς υδροδότησης στον Αρχάγγελο σε 
ορισμένες συνοικίες και όταν λέμε συνοικίες στον Αρχάγγελο 
ισοδυναμούν με δύο μικρά χωριά.  

Είμαστε στην έναρξη της περιόδου, εδώ και 15 μέρες κάποιες 
συνοικίες δυστυχώς έχουν ανεπαρκή χρηματοδότηση ή και 
ελλιπέστατη και από ότι ξέρω θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό το 
φαινόμενο και για το επόμενο διάστημα.  

Επίσης θα ήθελα να πω ότι και με την άρδευση δεν ξέρω κ. 
Δήμαρχε είχαμε αποφασίσει από πέρυσι να κατασκευάσουμε κάποια 
αρδευτικά φρέατα στην περιοχή Αίθωνα που και αυτά ακόμα δεν 
έχουν ξεκινήσει οι εργασίες οπότε θα βρεθούμε προ τετελεσμένων 
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γεγονότων τώρα με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου. 
Και θα ήθελα να μάθω σχετικά με τη μελέτη της σύνδεσης 

των Στεγνών από το Φράγμα έχει προβλεφθεί ταυτόχρονα και η 
αποχλωρίωση του νερού διότι δεν είναι μόνο να κατασκευάσουμε το 
έργο σύνδεσης αλλά και για το πώς θα το διαθέσουμε αυτό που 
μπορεί να είναι πόσιμο στους κατοίκους της περιοχής των Στεγνών.  

 
ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ : Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ είναι 

εδώ; Θεωρώ ότι από τη στιγμή που λείπει ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ 
αφού το τόνισε και ο συνάδελφος ο Στέργος ο Παρδαλός θεωρώ ότι 
δεν πρέπει να μπαίνουν ζητήματα αυτή τη στιγμή διότι από τη στιγμή 
που απουσιάζει, είναι λίγο άκομψο πολιτικά. Ανεξάρτητα με το 
πρόβλημα κ. Παρδαλέ.  

 
ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ : Υπάρχει και Αντιπρόεδρος ο οποίος 

είναι παρών. 
 
ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ : Μπορούμε να τον 

συναντήσουμε αύριο μαζί στη ΔΕΥΑΡ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θα κάνουμε προσωπικές αναφορές. 

Τοποθετηθήκατε επί του Σώματος νομίζω ότι ενημερώσατε το Σώμα 
δυστυχώς λείπει ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ για να πάρετε κάποιες 
απαντήσεις.  

 
ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : Κύριε Πρόεδρε στα ερωτήματα που 

έθεσα εγώ απαντήσεις;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι εδώ ο κ. Τσίκκης ο οποίος είναι 

Συντονιστής Αντιδήμαρχος για την περιοχή και ζήτησε το λόγο. Θα 
του δώσω το λόγο για τα θέματα που ετέθησαν από την κα. Παναή 
για να ολοκληρώσουμε. 

 
ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ : Στα γρήγορα θα θίξω κάποια θέματα 

κ. Δήμαρχε. Το ένα αφορά την τιμή των καυσίμων. Είναι ένα θέμα το 
οποίο νομίζω πρέπει να αναδείξουμε τόσο σαν Δήμος, τόσο σαν ΠΕΔ, 
τόσο σαν Περιφέρεια, γιατί τόσο στο νησί της Ρόδου τόσο με 
συναδέλφους δημάρχους στα νησιά έχει ξεπεράσει η τιμή του λίτρου 
βενζίνης τα 2 ευρώ.  

Στην Αθήνα είναι περίπου 1,57 € αυτή τη στιγμή εδώ 1,80 € 
από ότι βλέπουμε όλοι στις γειτονιές και έχει ξεπεράσει στα νησιά τα 
2 € στην ουσία μπορεί να λένε ότι κάποτε είχαμε μειωμένο που δεν 
ήταν μειωμένο γιατί και πάλι ήταν ακριβότερο από τις τιμές Αθηνών 
σήμερα που είναι το ίδιο ΦΠΑ, βεβαίως πληρώνουμε πολύ 
περισσότερο ΦΠΑ για την τιμή του λίτρου και βάζουμε και λιγότερο 
καύσιμο.  

Στην περιοχή των Κρητικών γίνεται παρέμβαση αυτή τη 
στιγμή από διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, Πράσινο, ηλεκτρολόγοι 
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κλπ αν μπορούμε να φτιάξουμε λίγο το έχω ξαναπεί εδώ μέσα τα 
κτίρια και μια καθαριότητα στα παρακείμενα γήπεδα.  

Και στην Αρχαιολογία αν μπορεί κ. Δήμαρχε τουλάχιστον 
τους δύο ημικύκλιους χώρους αν μπορούν να τους επισκευάσουν 
γιατί είδαμε ότι έπεσε εκεί στο Παραδείσι προς Θολό το ίδιο θα 
συμβεί και με τα άλλα δύο κτίρια είναι τα τελευταία που έμειναν 
πάνω στο νησί. 

Η σάρωση της λεωφόρου νομίζω είναι ένα θέμα. 
Στα γρήγορα κ. Δήμαρχε αν μπορούσαμε να είχαμε μια 

ενημέρωση τι γίνεται με την μελέτη του Κολυμβητηρίου, το έχω 
ζητήσει ξανά και σε επόμενη συνεδρίαση θα έλθει και ένα θέμα 
σχετικά με το γήπεδο στο Λύκειο να κάνουμε μια διαβαθμιδική 
καθώς και άλλες διαβαθμιδικές που αφορούν αθλητικά θέματα του 
Δήμου σε γήπεδα.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε θέλετε να συμπληρώσετε κάτι 

για να κλείσουμε; 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να πω δύο κουβέντες ότι ευελπιστώ ότι μέχρι 

τέλος του μήνα θα έχουμε ολοκληρωμένη και τη μελέτη των 
ηλεκτρομηχανολογικών και κάποιες ελλείψεις που έχουμε όσον 
αφορά τα κτιριακά είναι σε ένα μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένες. 

Θα είναι μέσα στους στόχους άμεσα ένα από τα έργα που θα 
ζητήσουμε τη επόμενη την έγκριση της μελέτης και θα δούμε τον 
τρόπο χρηματοδότησης, όσο έχουμε 341 υπόλοιπο του ΠΔΕ, 
προσφέρθηκε ο Υφυπουργός Αθλητισμού λέει για 200.000 €, 
υποθέτω ότι η μελέτη με τις σύγχρονες προδιαγραφές πλέον μπορεί 
να εγγίζει τα όρια του ενάμισι εκατομμυρίου. Θα το δούμε σε 
επόμενη συνεδρίαση.  

Όντως γίνονται οι παρεμβάσεις στα Κρητικά, όπως είδατε 
χθες και προχθές το βράδυ είχε κλείσει η κυκλοφορία, έχουν 
ξαναμπεί βαμμένοι πλέον και συντηρημένοι οι κεντρικοί στύλοι 
φωτισμού, κάποτε κάποιοι που νόμισαν ότι αφαιρούμε αυτούς τους 
στύλους νομίζω τώρα να τους είδαν και να ικανοποιήθηκαν.  

Ταυτόχρονα στη δεξιά μεριά του δρόμου που είναι φωτισμός 
αδρανής, δηλαδή δεν λειτουργεί, εκεί έχει αναλάβει η κα. 
Κρεμαστινού με την αφαίρεση των μικρών στύλων των φωτιστικών 
να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα είναι καμιά εξηνταριά φωτιστικά, 
να φυτέψουμε κάποια δέντρα που να ταιριάζουν και να αντέχουν 
στην περιοχή. 

Είδα ότι είχε για παράδειγμα ένα αλμιρίκι πολύ μεγάλο το 
είδαμε με την κ. Κρεμαστινού προχθές να μπορέσουμε να 
ομορφύνουμε λίγο εκείνη την περιοχή. 

Τώρα για το άλλο που λέτε έχετε κάνει πολλά χρόνια 
Δήμαρχος ξέρετε ότι δεν ανήκει στο Δήμο δεν μπορεί ο Δήμος ούτε 
να σοβατίσει, ούτε να βάλει γυψοσανίδες, ούτε να συντηρήσει τα 
κτίρια αυτά. Αν μπορεί η Περιφέρεια θα χαρούμε πολύ να το δούμε 
να τα φτιάχνει. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Παναή. 
 
ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : Ενημέρωση για το Επαγγελματικό 

Λύκειο Παραδεισίου πέρα από το αυτά που ειπώθηκαν δεν 
ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ακούστε τώρα για το θέμα της Καθαριότητας 

των κάθετων δρόμων προς τις παραλίες. Είναι γνωστό ότι από τις 5 
Μαΐου προσλάβαμε περί τους 40 εργαζόμενους για να συμβάλουν 
στον καθαρισμό και θα έλεγα και την βελτίωση του περιβάλλοντος 
της αισθητικής στο σύνολο του νησιού.  

Ο σχεδιασμός και ο προϋπολογισμός προέβλεπε από Μάρτιο 
αγαπητέ Πρόεδρε να τους έχουμε προσλάβει, δυστυχώς η νομοθεσία 
δεν επέτρεπε, έπρεπε να αρχίσει η περιβόητη αντιπυρική περίοδος 1η 
Μαΐου – 30 Οκτωβρίου, ξεκίνησαν λοιπόν - έχουμε 23 σήμερα - εδώ 
και 15 μέρες.  

Αυτοί οι άνθρωποι σε συνεργασία με το ομώνυμο 
προσωπικό, με τους λοιπούς του περιβάλλοντος του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που υπάρχουν, έχουν σαρώσει σε 15 μέρες το νησί, 
έχουν ξεπεράσει τα όρια και οι αιρετοί και αυτοί οι άνθρωποι δεν 
μπορούμε όμως με ένα μαγικό ραβδάκι από τη μια μέρα στην άλλη 
να σαρώσουμε τους κάθετους. 

Και δεν συνάδει θα έλεγα με την ιδιότητα του Δημοτικού 
Συμβούλου να σκεφτόμαστε μπροστά από το σπίτι μας πρώτα από 
όλα και όχι στο Φαληράκι, στα Κολύμπια ή στην Ιαλυσό. Δεν θέλω 
διακοπές γιατί ο Τσίκκης ήταν πολύ ευγενής.  

 
ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : Αυτά που λέτε είναι συκοφαντίες και 

ξέρετε πολύ καλά ότι έχω θέσει 1.000.000 φορές εδώ μέσα και 
πάρτε πίσω την έκφραση μπροστά από το σπίτι μου. 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Είπα να μην απαντήσω αλλά με προκαλέσατε.  
 
ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : Είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο της 

Ρόδου ολόκληρη η περιοχή βρωμάει και ζέχνει. Όλη η περιοχή γύρω 
– γύρω. Και πάμε αυτή τη στιγμή να το δούμε. Και πάρτε πίσω την 
κουβέντα που είπατε ότι είναι το σπίτι μου.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχετε το λόγο. Παρακαλώ κα. Παναή μη 

διακόπτετε. Θα ζητήσετε μετά το λόγο επί προσωπικού θα σας τον 
έδινα το λόγο. Κύριε Δήμαρχε. 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ευτυχώς που έχουμε την κα. Παναή και 

διανθίζει λίγο το ενδιαφέρον εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο αγαπητέ 
κ. Πρόεδρε.  

Από ότι βλέπετε άκουγα υπομονετικά και είπα να μην 
απαντήσω εγώ και απάντησε ο κ. Τσίκκης και επειδή λοιπόν μιλάμε 
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επί υπαρκτών θεμάτων ο κεντρικός δρόμος κακώς κατ’ εμέ κάποια 
στιγμή οι αρμοδιότητες πρέπει να περιέλθουν σε ένα φορέα και του 
εθνικού δικτύου και του επαρχιακού ένας να έχει τη χρηματοδότηση, 
τους πόρους και ένας να έχει την ευθύνη.  

Γιατί αυτή τη στιγμή η νησίδα από το Ροδίνι μέχρι κάτω τα 
Κολύμπια είναι ευθύνη της Περιφέρειας, τα έχω περάσει σαν 
Αντιπεριφερειάρχης όταν ήμουν Αντιπεριφερειάρχης με στολίζαν 
καθημερινά οι εφημερίδες γιατί δεν είχαμε, είχαμε 5 εργάτες στο 
φυτώριο, τώρα στολίζουν τον Δήμαρχο πάλι γιατί δεν κλαδεύεται η 
νησίδα.  

Όμως υπάρχει μια αδυναμία η Περιφέρεια αν δεν κάνει την 
Προγραμματική Σύμβαση δεν έχει ανθρώπους, εγώ το έζησα και το 
ξέρω. Το επαρχιακό δίκτυο, ο κεντρικός δρόμος όπως είπε η αγαπητή 
συνάδελφος κ. Παναή, ο κεντρικός δρόμος, προφανώς υπονοεί τον 
επαρχιακό αφού λέει οδηγεί προς το αεροδρόμιο κλπ, δυστυχώς και 
αυτός είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας και εν ταυτώ αν δεν έλθει ο 
Ιούλιος να κάνει την προγραμματική με την ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ εκ των 
πραγμάτων έχει αδυναμία και ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα 
έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι.  

Λοιπόν αυτά όσον αφορά να λέμε τα πράγματα με το όνομά 
τους. 

Όσον αφορά το ΕΠΑΛ έχω υπόψη μου ότι υπάρχει μια 
διαβαθμιδική να προσθέσει η Περιφέρεια δύο ακόμα αίθουσες στο 
ΕΠΑΛ, στη σημερινή μελέτη που έρχεται προς έγκριση στην τεχνική 
έκθεση της συντήρησης των σχολικών κτιρίων με το ΠΔΕ μέσω 
Περιφέρειας ή το υπόλοιπο της προγραμματικής αναφέρονται μέσα 
και κάποιες παρεμβάσεις μεταξύ άλλων στο 3ο Σχολείο Παραδεισίου, 
στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Παραδεισίου και στο ΕΠΑΛ 
Παραδεισίου.  

 
ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : Για το θέμα των παραλιών εκεί 

στο Παραδείσι ήθελα να πω στη συνάδελφο την κα. Παναή ότι έχει 
προγραμματιστεί ο καθαρισμός και της συγκεκριμένης παραλίας, 
αυτή τη στιγμή δηλαδή που μιλάμε είναι στην περιοχή, αν δεν κάνω 
λάθος χθες τελείωσε τις Φάνες θα κάνει τη Σορωνή και στη 
συνέχεια, δηλαδή είναι προγραμματισμένος ο καθαρισμός. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα εντός των επομένων ημερών 

ευχαριστούμε κ. Ψυλάκη.  
 
ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : Εδώ και 6-7 χρόνια από την 

προηγούμενη θητεία ακόμα τι θα γίνει για στοιχειώδη υποδομή που 
μιλούμε δεν ζητούμε τίποτα εγκαταστάσεις. 

 
ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : Εδώ έχω τις φωτογραφίες οι 

οποίες είναι μία παραλία η οποία χρησιμοποιείται μόνο από τους 
κατοίκους και καλά κάνουν οι άνθρωποι, οι Παραδεισιώτες, και την 
χρησιμοποιούν, εκεί δεν υπάρχουν ούτε ξαπλώστρες, ούτε τίποτα και 
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έβαλα και καινούργια αποδυτήρια πριν 3 χρόνια και ντουζιέρες, δεν 
ξέρω ο Πρόεδρος ο προηγούμενος ή ο τωρινός γιατί αυτοί πρέπει να 
αναλάβουν και την συντήρησή τους εννοείται, λοιπόν έχω εδώ τις 
φωτογραφίες κ. Παναή και τις θυμάστε πολύ καλά, έβαλα δύο 
καινούργια αποδυτήρια, έβαλα δύο καινούργιες ντουζιέρες και μην 
μου λέτε εμένα για υποδομές. 

 
ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : Που ήταν αυτά; Πότε;  
 
ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : Επί Κουσουρνά δεν τα είχαμε 

βάλει;  
 
ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : Προσκομίσατε στην περασμένη 

θητεία έγγραφο που κατηγορούσατε ψευδώς τους ιδιοκτήτες ότι 
πήραν με τις πέτρες τους υπαλλήλους του Δήμου και θα φοβηθείτε 
τώρα να πείτε ψέματα; Ακούστε να δείτε μέχρι εδώ και μη παρέκει 
κρατά πολλά χρόνια αυτή η κοροϊδία και δεν μπορεί να τραβήξει 
άλλο.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Παναή τι είναι αυτό που κάνετε 
 
ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : Δεν με νοιάζει εμένα, αυτοί 

έχουν την υποχρέωση να τα συντηρούν. 
 
ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : Ποιοι αυτοί;  
 
ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : Οι Πρόεδροι των χωριών. 
 
ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : Ο Πρόεδρος τίνος είναι, ποιας 

παράταξης; Μας δουλεύετε;  
 
ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : Δεν με νοιάζει. 
 
ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : Τι σας νοιάζει; Μα κ. Πρόεδρε εδώ 

ακούμε παραλογισμούς.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Παναή επιτέλους γιατί δεν ακούτε;   
 
ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : Μα ψεύδη και παραλογισμούς θα 

ακούμε κ. Πρόεδρε;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θα γίνεται διάλογος. Τοποθετηθήκατε 

ακούσατε την απάντηση θα ξαναέχετε μετά την ευκαιρία ή αν θέλετε 
επί προσωπικού. Τελείωσε η συζήτηση.  

 
 
 

 

  ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
   

 

     
 
        
 


