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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
«Αφήνουμε πίσω μας μια πολύ
ιδιαίτερη χρονιά , καθώς οι
συνθήκες
της
π ανδημίας
άλλαξαν ριζικά τον τρόπο ζωής
μας , μάς
γέμισαν
φόβο ,
ανασφάλεια για το αύριο και
δυσκόλεψαν την καθημερινότητά
μας.
Κάθε τέλος όμως επιφυλάσσει
και μια νέα αρχή που ενέχει την
προσδοκία του καινούργιου και
την υπόσχεση για κάτι καλύτερο.
Τη νέα χρονιά μένοντας πιστοί
στον προγραμματισμό μας για
την ολοκλήρωση μεγάλων έργων,
θα
σχεδιάσουμε
και
θα
διεκδικήσουμε νέα μεγάλα έργα
που θα αποτελέσουν μοχλούς
ανάπτυξης για την περιοχή, θα
βελτιώσουν την εικόνα του τόπου
και την ποιότητα ζωής των
πολιτών.
Με αυτοπεποίθηση και πίστη στις
δυνάμεις μας συνεχίζουμε και το

2021 με στόχο να δημιουργήσουμε
ένα καλύτερο αύριο για εμάς και
τα παιδιά μας.
Ας υποδεχτούμε το 2 0 2 1 με
αισιοδοξία ,
υ π ευθυνότητα ,
αλληλεγγύη , νέες ιδέες , έργα
ανάπτυξης και πάνω απ' όλα
υγεία
και
αγά π η στο
συνάνθρωπο.
Εύχομαι από καρδιάς σε όλους
υγεία, ευημερία, πρόοδο.
Χρόνια πολλά! Ευτυχισμένο και
δημιουργικό το 2021!»
Δήμαρχος Ιεράπετρας
Θεοδόσιος Καλαντζάκης

372.000€ ΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Έπειτα από το σχεδιασμό, την
υλοποίηση και ωρίμανση της
μελέτης
και
την
ε π ίμονη
προσπάθεια και προώθηση της
Δημοτικής Αρχής εντάχθηκε
(απόφαση με αριθμ. πρωτοκ.
91036/23.12.2020) στο πρόγραμμα

του Υ π ουργείου Εσωτερικών
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» η κατασκευή
καταφυγίου αδέσποτων ζώων με
ιατρείο στον Δήμο Ιεράπετρας
Πρόκειται
για
ένα
έργο
προϋπολογισμού 3 7 2 . 0 0 0 € και
αφορά
την
κατασκευή
εγκαταστάσεων
καταφυγίου

στην θέση «Πετρούνια» με 48
ατομικές αίθουσες διαμονής
σκύλων, 1 αίθουσα γατών και
λοι π ών
ζώων ,
χώρους
ανάπαυσης και άσκησης, αύλειο
χώρο, ιατρείο κτηνιάτρου και
ε π ι π λέον
χώρους
π ου
εξυπηρετούν το προσωπικό και
την
λειτουργικότητα
του
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καταφυγίου.
Αναφερόμενος στην προσπάθεια
της
Δημοτικής
Αρχής
να
εξαλείψει
το
θέμα
των
αδέσ π οτων
ζώων
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα
την ευζωία τους, ο Δήμαρχος
Ιερά π ετρας
κ.
Θεοδόσιος
Καλαντζάκης τόνισε:
«Η κατασκευή ενός χώρου που θα
φιλοξενεί
π ροσωρινά τα
αδέσποτα ζώα συντροφιάς και
θα τους προσφέρει φροντίδα,
κτηνιατρική
π ερίθαλψη και
αποθεραπεία αποτέλεσε υψηλή
π ροτεραιότητα
στον
π ρογραμματισμό μας
ως
Δημοτική Αρχή.
Δουλέψαμε συστηματικά και
καταφέραμε να αξιοποιήσουμε
το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και
να εντάξουμε το έργο του
καταφυγίου
στον
Δήμο
Ιεράπετρας.
Το καταφύγιο αποτελεί ένα έργο
που με την ολοκλήρωσή του θα
συμβάλει
όχι
μόνο
στη
διαχείριση του πλήθους των
αδέσ π οτων ζώων και στη
σταδιακή μείωσή τους μέσω
δράσεων
στειρώσεων
και
υιοθεσιών
αλλά
και
στη
διασφάλιση
της
δημόσιας
υγείας και ασφάλειας των
δημοτών.
Ευχαριστώ την Αντιδήμαρχο κα.
Μαρία
Ρουμελιωτάκη , τις
υπηρεσίες του Δήμου και τις
φιλοζωικές οργανώσεις για τη
συνεργασία
και
για
τη
συνεισφορά σε όλη την πορεία
διεκδίκησης και ένταξης του
έργου.»
Συνεχίζεται η π ροσ π άθεια
ενίσχυσης
της
π αιδοαιματολογικης κλινικής
του ΠΑΓΝΗ
Την Παιδοαιματολογική Κλινική
του
ΠΑΓΝΗ
ε π ισκέφθηκε ο
Δήμαρχος
Ιερά π ετρας , κ .
Θεοδόσιος
Καλαντζάκης
συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο
της Αναγέννησης , κ . Γιάννη
Μαγούλη, την Εκπαιδευτικό και
Εκ π ρόσω π ο
τύ π ου
της
Αναγέννησης ,
κα
Κλαίρη
Ψυλλινάκη και τον Πρόεδρο του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
του 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας, κ.
Ηλία Νταραρά, όπου παρουσία
του Περιφερειάρχη Κρήτης, κ.
Σταύρου Αρναουτάκη και της
Διευθύντριας
της
Κλινικής
Αιματολογίας
- Ογκολογίας
Παίδων ΠΑΓΝΗ, κας Ευτυχίας
Στειακάκη, παρέδωσαν τα δώρα
που είχαν συγκεντρωθεί από
π ολίτες της Ιερά π ετρας στα

νοσηλευόμενα
π αιδιά . Στη
συνέχεια, ακολούθησε διεξοδική
συζήτηση
σχετικά
με
το
χρονοδιάγραμμα
και
τους
τρό π ους
ενίσχυσης
και
αναβάθμισης
της
παιδοογκολογικής Κλινικής του
ΠΑΓΝΗ η οποία είναι μία από τις
λίγες εξειδικευμένες κλινικές
στον συγκεκριμένο τομέα σε όλη
την Ελλάδα.
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ανέφερε
μεταξύ άλλων: «Προσπαθήσαμε
όλοι να προσφέρουμε χαρά στα
π αιδιά αυτές τις γιορτινές
ημέρες και να τους δώσουμε
κουράγιο
στον
καθημερινό
αγώνα που δίνουν μαζί με τους
γονείς τους, το ιατρικό και το
νοσηλευτικό προσωπικό.
Η
σημερινή
δράση
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
μιας
συντονισμένης
προσπάθειας που ξεκίνησε και
διενεργείται τόσο από την Ομάδα
της Αναγέννησης, όσο και από
τον Δήμο και φορείς της
Ιερά π ετρας με
στόχο
την
ουσιαστική
ενίσχυση
της
συγκεκριμένης
κλινικής
α π οσκο π ώντας
στο
να
καλύψουμε ένα μεγάλο μέρος
των αναγκών που καταγράψαμε
σε προηγούμενη συνάντησή μας
με την κα Στειακάκη.
Θέλω να ευχαριστήσω τον
Περιφερειάρχη Κρήτης, ο οποίος
αποδέχτηκε την πρότασή μας για
άμεση χρηματοδότησης της
αγοράς
του
α π αραίτητου
εξοπλισμού και τη διενέργεια των
αναγκαίων παρεμβάσεων, την
Διευθύντρια κα. Στειακάκη και το
ιατρικό
και
νοσηλευτικό
προσωπικό της Κλινικής για το
σπουδαίο καθημερινό τους έργο,
την Ομάδα της Αναγέννησης και
όλους
τους
δημότες
της
Ιεράπετρας που από την πρώτη
στιγμή στήριξαν τις ενέργειές
μας αυτές.
Εύχομαι καλές γιορτές με υγεία,
αισιοδοξία και το νέο έτος τα
π αιδιά να ε π ιστρέψουν στα
σπίτια τους, υγιή και δυνατά».
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Ο προϊστάμενος του αυτοτελούς
τμήματος υπηρεσίας δόμησης κ.
Παπάγγελος ενημέρωσε για τις
ενέργειες
π ου
έχει
πραγματοποιήσει η υπηρεσία
έπειτα από καταγγελίες για το
νοσοκομείο που έφτασαν στο
Δήμο καθώς και για την
επικοινωνία του με την 7η ΥΠΕ
Κρήτης.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟΝ
Σ Ε Β Α Σ Μ Ι Ω Τ Α Τ Ο
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ Κ. ΚΥΡΙΛΛΟ
Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Ιερα π ύτνης
και
Σητείας
επισκέφθηκε λόγω των ημερών
των Χριστουγέννων, ο Δήμαρχος
Ιερά π ετρας ,
κ.
Θεοδόσιος
Καλαντζάκης ,
ό π ου
και
συζήτησαν και αντάλλαξαν
ευχές.
Ό π ως δήλωσε ο Δήμαρχος
Ιεράπετρας «Συζητήσαμε με τον
Σεβασμιώτατο
Μητρο π ολίτη
θέματα κοινού ενδιαφέροντος
που απασχολούν τους πολίτες
της Ιεράπετρας, καθώς επίσης
και τον διαφορετικό τρόπο με τον
ο π οίο
καλούμαστε
να
εορτάσουμε φέτος τις εορτές.
Παρά την επιθυμία μας να
συνεχίσουμε να εορτάζουμε
όπως τα προηγούμενα χρόνια,
πρέπει για το καλό όλων μας,
φέτος, με ευλάβεια και αγάπη, να
γιορτάσουμε τη μεγάλη γιορτή
της Χριστιανοσύνης και τον
ερχομό
του
νέου
έτους ,
παραμένοντας στο σπίτι μας.
Ευχαριστώ το Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη για τη συνάντηση
και τη συνεργασία και του
εύχομαι Χρόνια Πολλά και υγεία».

« ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ
ΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Συνάντηση
με
θέμα
το
Νοσοκομείο της Ιερά π ετρας
π ραγματο π οιήθηκε
σήμερα
μεταξύ του Δημάρχου Ιεράπετρας
κ. Θεοδοσίου Καλαντζάκη, της
Αντιδημάρχου
κας
Χρύσας
Χατζημαρκάκη , της
Γενικής
Γραμματέως του Δήμου κας
Θεοδώρας Χριστοδούλου, του
προέδρου του Ερυθρού Σταυρού
και π ροέδρου του Συλλόγου
Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας

κ. Ανδρέα Μαμαντόπουλου, της
π ροέδρου
του
ΝΠΔΔ
Κοινω.πολιτι.α και ταμία του
συλλόγου κας Μαρίας Σακαδάκη
και του
π ροϊσταμένου του
αυτοτελούς
τμήματος
της
υ π ηρεσίας δόμησης κ . Νίκου
Παπάγγελου.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι
τρέχουσες εξελίξεις που έχουν
γνωστο π οιηθεί
για
το
νοσοκομείο Ιεράπετρας και έχουν
προκαλέσει έντονη αναστάτωση
εσωτερικά του νοσοκομείου
αλλά και στους δημότες που
αγωνιούν για το μέλλον του.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του
Ερυθρού
Σταυρού
κ.
Μαμαντό π ουλος
αναφέρθηκε
στη βοήθεια που έχει προσφέρει
στο Νοσοκομείο ο Σύλλογος
Φίλων νοσοκομείου Ιεράπετρας,
ενημέρωσε ότι είναι γνώστης
των θεμάτων και των δυσκολιών
π ου έχουν
π ροκύψει στο
νοσοκομείο και συμφώνησε στην
αναγκαιότητα
άμεσης
συνάντησης με την Διοικήτρια
της 7ης ΥΠΕ προκειμένου να
διευθετηθούν
τα
τρέχοντα
ζητήματα και να διασφαλιστεί η
εύρυθμη
λειτουργία
του
νοσοκομείου κάτω από ένα ήρεμο
εργασιακό κλίμα.Όπως δηλώνει
ο κ. Καλαντζάκης: «Σε αυτή την
τόσο
δύσκολη
υγειονομικά
περίοδο που διανύουμε που το
νοσοκομείο α π οτελεί το π ιο
ισχυρό σημείο αναφοράς για τη
διατήρηση του αισθήματος
ασφάλειας των δημοτών δε θα
έ π ρε π ε να μας α π ασχολούν
θέματα που διαταράσσουν την
ομαλή
λειτουργία
του . Οι
π ροτεραιότητες
π ου
καθορίζονται και διευθετούνται
μέσα στο νοσοκομείο οφείλουν
να περιλαμβάνουν την ύπαρξη
ενός
υγιούς
εργασιακού
κλίματος ,
συνεργατικής
συμπεριφοράς απαραίτητο για
τη
συνέχιση
της
ομαλής
λειτουργίας του νοσοκομείου.Η
στήριξη
του
Δήμου
στο
νοσοκομείο της Ιεράπετρας είναι
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μόνιμη και δεδομένη. Όλα αυτά
τα χρόνια ανταποκρινόμαστε
έγκαιρα στις όποιες ανάγκες και
αιτήματα
π ροκύ π τουν
π ροκειμένου να λειτουργούμε
υποστηρικτικά στο έργο που
ε π ιτελείται στο
νοσοκομείο
Ιεράπετρας.Αναφορικά με τις
τρέχουσες εξελίξεις πρέπει να
εξασφαλιστεί η ορθότητα αλλά
και η νομιμότητα όλων των
εργασιών που λαμβάνουν χώρα
στο νοσοκομείο ώστε να μην
α π οδειχθούν λανθασμένες
ή
άσκοπες μελλοντικά με κίνδυνο
να χαθούν τα χρήματα που θα
έχουν διατεθεί αλλά και να
δημιουργηθεί
μία
κτιριακή
κατάσταση μη αναστρέψιμη εις
βάρος της βιωσιμότητας του
ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο υ
Ιερά π ετρας . Ε π ιμένουμε
στην
άμεση επίσκεψη της Διοικήτριας
της 7ης ΥΠΕ κας. Μπορμπουδάκη
στην
Ιερά π ετρα ώστε
να
α π οσαφηνιστούν τα
ό π οια
ενδονοσοκομειακά θέματα και να
εκτιμηθεί και διασφαλιστεί η
νομιμότητα και η αναγκαιότητα
των νέων παρεμβάσεων.
Ευχαριστώ όλο το ιατρικό ,
νοσηλευτικό , διοικητικό
και
τεχνικό
π ροσω π ικό
του
νοσοκομείου
Ιερά π ετρας , το
σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου, την
Εθελοντική Ομάδα Μηχανικών
και όλους όσους στηρίζουν την
κοινή
μας
π ροσ π άθεια να
προστατεύσουμε το μέλλον του

νοσοκομείου Ιεράπετρας.»

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε
στο Δημαρχείο μεταξύ του
Δημάρχου
Ιερά π ετρας , κ .
Θεοδοσίου
Καλαντζάκη , της
Προέδρου
του
Συλλόγου

Γραμματέως , κας Καλλιό π ης
Μαυράκη και του Τακτικού
Μέλους ,
κας
Μαρκέλλας
Χατζηπαυλίδου, προκειμένου να
υπάρξει ενημέρωση σχετικά με
την επιστολή του Συλλόγου που
είδε το φως της δημοσιότητας το
τελευταίο διάστημα και τα όσα
καταγγέλλονται
στο
συγκεκριμένο έγγραφο.
Κατόπιν, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
ανέφερε τα εξής: «Ο Σύλλογος
εξέφρασε την έντονη ανησυχία

κάτω από τις οποίες επιτελούν το
λειτούργημά τους.Στηρίζουμε τα
δίκαια αιτήματά τους και
είμαστε
σε
αναμονή
της
επικείμενης συνάντησης με τη
Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ, κας
Ελένης Μπουρμπουδάκη και του
Διοικητή των Διασυνδεόμενων
Νοσοκομείων , κ . Εμμανουήλ
Ανδρεαδάκη , π ροκειμένου να
υπάρξει ενδελεχής συζήτηση και
εύρεση οριστικής λύσης προς το
συμφέρον του νοσοκομείου.

Εργαζομένων
Ιερά π ετρας ,
Κατερίνα, του
Δημήτριου

των εργαζομένων για τη σωρεία
προβλημάτων που αντιμετωπίζει
το νοσοκομείο τους τελευταίους
μήνες και τις δυσμενείς συνθήκες

Βασικός στόχος της Δημοτικής
Αρχής είναι η προστασία του
νοσοκομείου και η συνεχής
εξέλιξη και αναβάθμισή του.»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

του Νοσοκομείου
κας
Γεωργίας
Αντιπροέδρου, κ.
Βλασσάκη , της

