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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: 467/2018 

 
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» 
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16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

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 6.4: Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του 
έργου: « ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΔΕ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». Προϋπ/σμού: 300.000,00€ ( με ΦΠΑ), αρ. 
πρωτ. 16/29484/2018. 
 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Ε. Μανδρακός, θέτει υπόψη 
του Σώματος την υπ΄αριθ. 16/29484/16-05-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών , η οποία έχει ως εξής: 
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1. Με τις  με αριθμό 876/05-11-2017 και 930/05-11-2017 απόφασεις 

του Δ.Σ. εγκρίθηκαν αντίστοιχα το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο 

Προυπολογισμός του  έτους 2018. Με την με αρ. 114/28-02-2018 

απόφαση του Δ.Σ. έγινε η εγγραφή του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»  στον Κ.Α. 30-7333.0016 με 

πίστωση 300.000,00 € και χρηματοδότηση  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. 

2. Μετά τα ανωτέρω η Διέυθυνη Τεχνικών Έργων και υποδομών 

συνέταξε την μελέτη του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ 

Δ.Ε ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ » που  αφορά στην  εκτέλεση των εργασιών   

χωματουργικών (κατασκευή επιχωμάτων , υπόβασης και βάσης όπου 

απαιτείται) , τεχνικών έργων (κατασκευή τάφρων και τσιμεντοστρώσεων)  

καθώς και εργασίες ασφαλτικών. 

3.  Το εργο είναι συνολικού προυπολογισμού 300.000,00 (με 

αναθεωρηση και ΦΠΑ 24%) 

      Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει: 

 

1) Την έγκριση της μελέτης του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» συνολικού 

προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

(24%).  

2) Τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με διαγωνισμό και με όρους που 

θα καταρτίσει η οικονομική επιτροπή σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Γιαννακάκης, Ι. Περδίκης, Μ. 

Καραγιάννη, ο Α. Κωνσταντίνου  και Α.Παπουράς, απουσίαζαν από 

τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010 και του άρθρου 93   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του Σώματος 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης  « ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ. Γ. Υψηλάντη και  του επικεφαλής της 
παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσου, οι οποίοι ψήφισαν       
« παρών » 
 

1. Εγκρίνει  τη μελέτη του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 

300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%).  

 

2. Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με διαγωνισμό και 

με όρους που θα καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
 

 

  
 ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
   

 

     
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
        
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έκανα μια εισαγωγή στην ενημέρωση και απλώς να 
συμπληρώσω κάτι αυτό ακριβώς το από το 6.4 έως και τα επόμενα 
που θα έρχεται ένα , ένα είναι η έγκριση των μελετών που είχαμε 
ψηφίσει στον προϋπολογισμό για το ΄18 δεν χρειάζεται να 
επαναλάβω αυτό που είπατε και εσείς απλώς θέλω να διευκρινίσω 
ότι οι υπηρεσίες στις Δημοτικές Ενότητες σε συνεργασία με τους 
Προέδρους στα Τοπικά Συμβούλια και αναφέρομαι στους 
μηχανικούς μας επισκέφθηκαν πήραν τις προτάσεις των Προέδρων 
για να το ξεκαθαρίσουμε των συμβούλων επισκέφτηκαν και οι ίδιοι 
τους δρόμους για να δούμε ποιοι δρόμοι που με ένα κριτήριο 
ιεράρχησης υπάρχουν και άλλες ανάγκες αλλά δεν μπορώ να πω 
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χρειάζεται ένα σπίτι που έχει 
κτιστεί στην άκρη του Θεού δυο σπίτια αλλά όταν επρόκειτο περί 
65.000€ η μέτρηση, είπα εφόσον κάποιος έχει κτίσει τόσο μακριά 
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έχει αναλάβει και το ρίσκο ότι για μερικά χρόνια και μέχρι να 
βρεθούν οι ανάλογοι πόροι θα είναι χωματόδρομος .   
Όλες λοιπόν έχω τις τεχνικές εκθέσεις και ζητώ συγγνώμη, ήθελα 
να είναι στην Η/Δ  γιατί μέχρι το Σάββατο  γινόταν η αναλυτική 
επιμέτρηση από τις υπηρεσίες και χθες ακόμα κ. Πρόεδρε εκτός 
ημερήσιας έχει έρθει και μη έγκριση μελέτης για τις 300.000 στην 
ενότητα Άφαντου και Αρχίπολη κι εκείνη δουλευόταν μέχρι την 
τελευταία στιγμή, απλώς διευκρινίζω δεν παρενέβη κανένας ούτε 
εγώ ο ίδιος  μου έφεραν βέβαια και τα έχω εδώ στο Google στο 
τέλος και έλεγξα μία μία , δεν έγινε καμία και το αναφέρω αυτό 
επειδή θυμάμαι μόλις αναλάβαμε είχαν αρχίσει να γίνονται 
συζητήσεις περί που έγιναν ασφαλτοστρώσεις με πελατειακές 
σχέσεις . Έγιναν εκεί ακριβώς που είχε μεγαλύτερη ανάγκη κάθε 
χωριό κάθε Κοινότητα κάθε Δημοτική Ενότητα και με βλέπετε εδώ 
που σκαλίζω το κινητό πριν έρθω στο ΔΣ μου έστειλε ένα μήνυμα 
συνάδελφος Πρόεδρος δεν αναφέρω ποιος «καλησπέρα Δήμαρχε τι 
κάνεις τι γίνεται , πάω στο συμβούλιο σήμερα περνάω την έγκριση 
μελέτης για τις νέες ασφαλτοστρώσεις όλα όσα υποδείξατε είναι 
μέσα . Αλήθεια;». Δηλαδή ούτε καν τους πήραμε τηλέφωνο αφού 
ξέρουν αυτά που δώσανε και εξέφρασε την ικανοποίηση του ότι 
επιτέλους έχουμε την δυνατότητα, επισημαίνω τα περισσότερα εξ 
αυτών είναι ίδιοι πόροι ,  το τι οικονομία κάναμε το χωρίς το 
ΔΗΦΟΔΩ να έχεις σε κάθε Ενότητα ή σε κάθε χωριό 6-8 δρόμους 
γιατί είναι αναγκαία προϋπόθεση ικανή και αναγκαία συνθήκη που 
λέγαμε στα σχολεία να έχουμε ένα ασφαλές οδικό δίκτυο το ότι δεν 
χρειαζόταν να προβληθεί ούτε τίποτα κ. Πρόεδρε όταν θα γίνουν οι 
δρόμοι και θα τους απολαμβάνουν και θα τους χρησιμοποιούν οι 
πολίτες τότε να δίνουν και τα εύσημα.  
Την τελευταία στιγμή τις εκτύπωσα όπου χρειαστεί κάποια 
διευκρίνιση στην διάθεσή σας . 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Όπως είπα και στην προ ημερησίας εγώ 
χαίρομαι να βλέπω να έρχονται έργα να εκτελούνται και επί της 
ουσίας δεν έχω και καμία αντίρρηση να γίνουν τα συγκεκριμένα 
έργα  όμως όταν έρχονται εισηγήσεις αυτού του τύπου είναι πολύ 
γενικός ο τίτλος δηλ. «Βελτιώσεις βατότητα οδών στην Δημοτική 
Ενότητα Καλλιθέας», μπορεί λοιπόν ο Πρόεδρος του Τοπικού που 
τα πρότεινε μπορεί ο κ. Δήμαρχος που τα είδε να έχει μια άποψη 
έστω και αν τα είδε την τελευταία στιγμή εγώ δεν έχω καμία άποψη 
διότι εν έχω δει που αναφέρονται σε ποιους δρόμους ώστε να έχω 
τον χρόνο να μελετήσω την ουσία και την σκοπιμότητα των έργων 
αυτών . Με την έννοια αυτή θα ψηφίσω παρών όχι γιατί είμαι 
αντίθετος να εκτελεστούν τα έργα να εκτελεστούν απλώς δεν είμαι 
σε θέση να τοποθετηθώ με σαφήνεια με ακρίβεια εφόσον δεν έχω 
όλα τα στοιχεία μπροστά μου . 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή είπα μηχανικός δεν είμαι λοιπόν εγώ έχοντας 
και την ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών πήγα και με τους 
μηχανικούς μαζί είδα και τους δρόμους δεν παρενέβην στην 
σύνταξη των μελετών βλέπω λοιπόν μια που αναφέρθηκε τυχαία η 
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Ενότητα Καλλιθέας  και γράφει ο μηχανικός Γιαννόπουλος Γιώργος  
Τεχνική έκθεση , αν δεν την έχετε είναι mea culpa ( η παρούσα 
μελέτη του έργου Βελτιώσεις βατότητας οδών συντάχθηκε λόγω 
της αναγκαιότητας που προέκυψε βελτίωσης των οδών , πάμε 
παρακάτω προβλέπονται εργασίες χωματουργικών κατασκευή 
επιχωμάτων υπόβασης και βάσης όπου απαιτείται τεχνικών έργων 
κατασκευή τάφρων τσιμεντοστρώσεων εργασίες ασφαλτικών 
συγκεκριμένα να γίνουν εργασίες σε περιοχές και ασφαλτόστρωση 
οδού Αστεροσκοπείο Φαληρακίου ασφαλτόστρωση τμήματος οδού 
περιοχή Τσαγκάρη Φαληρακίου , θα κουράσω αλλά τάδε Προφήτη 
Ηλία  
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: δεν την έχω κ. Δήμαρχε  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ολοκλήρωση ασφαλτόστρωση οδού σε μικρό σχήμα 
για το Μοναστήρι βενζινάδικό Καλυθιών , ασφαλτόστρωση οδός 
ιδιωτικού ,την επόμενη θα έρθουν τα αλλά όλα, Κοιμητήριο 
Καλυθιών προς Δημαρχείο ασφαλτόστρωση οδού κατασκευή 
τάφρου χαμηλού τοιχίου, τώρα πάμε οδοί Ψίνθου δρόμους 
Ορφανού προς Πλίγκο τόσα μέτρα Αλώνια προς τάδε τόσα μέτρα , 
Καλοκαιρινό τόσα μέτρα , Πεύκος τόσο και ακολουθεί ο 
προϋπολογισμός και η μελέτη και αρχίζει , (χωματουργικά σε 
έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες τόσα επί τόσα ποσότητα 50 επί 5.10 
διάνοιξη τάφρου ποσότητα 50 επί 6 , αποξήλωση 6 επί τόσα) .  
Τεχνικά έργα πάμε παρακάτω , κατασκευή ρείθρων τραπεζοειδών 
τάφρων στρώσεων κλπ επειδή έχυσαν πολύ ιδρώτα οι υπάλληλοι 
για να το φτιάξουν αυτά και για να τα ακούσετε μου δώσατε το 
δικαίωμα να διαβάζω τώρα μια , μια, τεχνική έκθεση αν δεν έχει 
έρθει μέσα από το σύστημα  
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: δεν έχει έρθει  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: δεν έχει έρθει είπα mea culpa 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: δεν έχει έρθει επειδή δεν έχει έρθει με 
το να το διαβάσετε δεν βγαίνει κανένα νόημα και κανένα 
αποτέλεσμα διότι η τεχνική έκθεση έπρεπε να υπάρχει  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτή τη στιγμή σας διάβασα 15 παρεμβάσεις στις 
Καλυθιές και 5 στην Ψίνθο με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές , 
εμείς παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις εδώ πέρα και αν ο μηχανικός 
έκανε υπολογισμούς σωστά τις εκσκαφές στο βραχώδες στο 
ημιβραχώδες ή όχι δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς αλλά αυτή 
τη στιγμή λοιπόν ήρθανε πραγματικά σε 15 δρόμους και σημεία 
παρεμβάσεις Καλυθιές θα ακολουθήσουν και άλλα τόσα στα 
επόμενα θέματα κ.ο.κ και θα το διευκρινίζω εγώ σας λέω και πάλι η 
πίεση του χρόνου ήταν ήθελα να μπει εντός ημερήσιας διάταξης το 
έργο να μην αιφνιδιάζεται κανένας συνάδελφος και ζήτησα οι 
τεχνικές εκθέσεις να έρθουν και να και εγώ έχω την ίδια 
ευαισθησία το είχατε θίξει και στην πρώτη διετία και ζήτησα να 
υπάρχουν οι τεχνικές εκθέσεις και επειδή το ζήτησα θέλω επιμελώς 
να τηρούνται και να είναι στην διάθεση σας ανά πάσα στιγμή με 
τους προϋπολογισμούς και με όλα τα συναφή .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δίκαιο μεν το αίτημα σας αλλά από εκεί και πέρα 
νομίζω ότι 300 χιλιάρικα σε μια Κοινότητα μόνο δεν έχω ξαναδεί 
νομίζω τόσο πολύ με μεγάλα έργα  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες  
 
 
  
 


