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Θεοδόσιος Καλαντζάκης
Έργα - Δράσεις - Μηνύματα - Δηλώσεις (Ιανουάριος 2021)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΑΛΟΥ
ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ
Υπεγράφη, σήμερα, μεταξύ του
Δημάρχου
Ιερά π ετρας , κ .
Θεοδοσίου Καλαντζάκη και της
αναδόχου εταιρείας, σύμβαση
για
την
« Εκτέλεση
αντιδιαβρωτικών
έργων
π ροστασίας στο
π αραλιακό
μέτωπο Ιεράπετρας» παρουσία
του Προέδρου του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου, κ. Γεωργίου
Ασ π ραδάκη . Στη συνέχεια , ο

Ιεράπετρας.
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος
Ιεράπετρας: «Ξεκινάμε το 2021 με
την υπογραφή μίας εργολαβικής
σύμβασης
π ου αφορά
το
μεγαλύτερο λιμενικό έργο των
τελευταίων
δεκαετιών
στο
παραλιακό μέτωπο της πόλης της
Ιεράπετρας.
Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην
προστασία της παράκτιας ζώνης
α π ό τη
διάβρωση
π ου
π ροκαλείται α π ό την έντονη
κυματική
δράση
και
την
αναβάθμιση
της

€2,2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ Η
ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δήμαρχος Ιεράπετρας με τους
εκ π ροσώ π ους της αναδόχου
εταιρείας
μετέβησαν
στην
π εριοχή π ου π ρόκειται να
υλοποιηθεί το έργο για επιτόπου
διευκρινίσεις και λεπτομέρειες
επί των διαδικασιών. Το έργο
συνολικού
π ροϋ π ολογισμού
2.195.000€ εντάσσεται στο Ε.Π.
Κρήτη 2014-2020, άξονας 1&2 με
τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ
στην ΠΕ Λασιθίου - Ομάδα Α» και
αφορά την κατασκευή ύφαλου
κυματοθραύστη 330m και την
αναπλήρωση ακτής 300m στο
π αραλιακό μέτω π ο και
τη
θαλάσσια περιοχή νότια της

βιοποικιλότητας της παράκτιας
περιοχής, ενώ η προσθήκη άμμου
θα
ξαναδημιουργήσει
την
π αραλία
π ου υ π ήρχε στο
παρελθόν η οποία είχε χαθεί λόγω
των ρευμάτων . Η π όλη της
Ιερά π ετρας θα αναβαθμιστεί
περιβαλλοντικά και αισθητικά με
τεράστια
τουριστικά
και
αναπτυξιακά οφέλη.
Ευχαριστώ τον πρόεδρο του
ΝΠΔΔ
« Λιμενικό Ταμείο » κ .
Ασπραδάκη και τις Υπηρεσίες του
Δήμου για τη συνεργασία που
οδήγησε στην υπογραφή ενός
ακόμα σπουδαίου έργου για την
Ιεράπετρα».
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΒΟΡΙΔΗ, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΟΧΙ ΣΤΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΥΠΟ ΤΟΝ
ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Επιστολή απηύθυνε ο Δήμαρχος
Ιερά π ετρας
κ.
Θεοδόσιος
Καλαντζάκης στην Υ π ουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων κα.
Νίκη Κεραμέως, τον Υπουργό
εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη
και τον Υπουργό Εσωτερικών κ.
Μάκη Βορίδη προκειμένου να
ζητήσει την αναστολή της δια
ζώσης
λειτουργίας
των
Σχολείων της Πρωτοβάθμιας
Εκ π αίδευσης ,
των
βρεφονηπιακών σταθμών και
των ΚΔΑΠ του Δήμου Ιεράπετρας
λόγω
των
αυξημένων
κρουσμάτων
κορωνοϊού
σε
όμορη περιοχή.
Συγκεκριμένα
η
ε π ιστολή
αναφέρει : « Αξιότιμοι
κύριοι

Υπουργοί,
Ο Δήμος Ιεράπετρας από την
έναρξη της π ανδημίας του
κορωνοϊού με σοβαρότητα και
α π οτελεσματικότητα ,
ακολουθώντας τις υποδείξεις
του ΕΟΔΥ και λαμβάνοντας
αυστηρά μέτρα, κατόρθωσε να
είναι ένας από τους λίγους
δήμους της χώρας με ελάχιστο
αριθμό κρουσμάτων έως τώρα.
Τις τελευταίες, όμως, ημέρες με
ανησυχία πληροφορούμαστε για
τον εντο π ισμό π ολλών νέων
κρουσμάτων κορωνοϊού SARSCOV-2 σε όμορο δήμο με τον οποίο
συνδεόμαστε στενότατα.
Λόγω και των ιδιαιτεροτήτων
που ως περιοχή έχουμε, κρίνεται
αποφασιστικής σημασίας για
εμάς , να π ρολαμβάνουμε τις
ο π οιεσδή π οτε
καταστάσεις
μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τον
τόπο μας και τους ανθρώπους
του, παρά να εφησυχάζουμε σε
μια εκ των υστέρων καταστολή
τους.
Στο
π λαίσιο αυτό
και
λαμβάνοντας υπόψη μας τις
ανησυχητικές επιδημιολογικές
συνθήκες
π ου φαίνεται να
επικρατούν σε όμορη περιοχή,
αλλά
και
τη
γενικότερη

αστάθεια , λόγω
του
ότι
βρισκόμαστε στην αμέσως μετά
τις εορτές περίοδο, θεωρούμε
ολέθριο χτύ π ημα και ορατή
απειλή για την τοπική κοινωνία
και οικονομία - η οποία είναι
κατά
βάση
αγροτική
και
α π ασχολεί μεταξύ
άλλων
χιλιάδες αλλοδαπούς εργάτες
γης - μία ραγδαία αύξηση
κρουσμάτων, ύστερα μάλιστα
και από το κλείσιμο της αγοράς,
αλλά και την ελαχιστοποίηση της
τουριστικής κίνησης καθ΄ όλο το
προηγούμενο διάστημα.
Κατά συνέπεια με βάση τα
παραπάνω, αιτούμαστε εν όψει
της
ε π ικείμενης
επαναλειτουργίας των Σχολικών
Μονάδων
Πρωτοβάθμιας
Εκ π αίδευσης ,
των
βρεφονηπιακών σταθμών και
των
ΚΔΑΠ
την
π ροσεχή
εβδομάδα, την άμεση προληπτική
άρση της απόφασης έναρξης της
δια ζώσης εκπαίδευσης στον
Δήμο της Ιεράπετρας, λόγω της
υγειονομικής
α π ειλής π ου
διαμορφώνεται στο ευρύτερο
το π ικό ε π ί π εδο , έως
ότου
σταθεροποιηθεί η κατάσταση
στον όμορο δήμο και περιοριστεί
ο κίνδυνος πιθανών δυσάρεστων

εξελίξεων και στον δήμο μας.»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗTOY ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Τον π ρόεδρο του εμ π ορικού
συλλόγου
Ιερά π ετρας , κ .
Ευάγγελο Μπινιχάκη, και τον
πρόεδρο του Συλλόγου Καφέ Εστίασης ,
κ.
Εμμανουήλ
Μιχελαράκη , υ π οδέχτηκε στο
γραφείο
του
ο
Δήμαρχος
Ιερά π ετρας ,
κ.
Θεοδόσιος
Καλαντζάκης . Οι
π ρόεδροι
ενημέρωσαν τον Δήμαρχο για
την τρέχουσα κατάσταση που
ε π ικρατεί στην
αγορά
της
Ιεράπετρας και παρουσίασαν τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι καταστηματάρχες εξαιτίας
του συνεχόμενου lockdown και του
ιδιαίτερου τρόπου λειτουργίας
των καταστημάτων με το click
away κατά την περίοδο των
εορτών.
Τόσο ο κ. Μπινιχάκης όσο και ο κ.
Μιχελαράκης
δήλωσαν
την
ικανο π οίηση τους
για
την
α π αλλαγή α π ό τα
τέλη
ηλεκτροφωτισμού
,
καθαριότητας και κοινόχρηστων
χώρων που εφάρμοσε ο Δήμος
Ιεράπετρας καθώς είναι ένας από
ελάχιστους Δήμους της χώρας
π ου
διευκόλυνε
τους
καταστηματάρχες με καθολική
απαλλαγή τελών.
Ο
Δήμαρχος
δήλωσε
τη
συμ π αράστασή του και τη
μόνιμη στήριξη του στους
εργαζομένους και των δύο
κλάδων και έδωσε την έγκρισή
του για τη διενέργεια δωρεάν
rapid tests από το Δήμο στα μέλη
και των δύο συλλόγων. Επιπλέον,
ανέφερε
ότι
θα
γίνουν
π ροσ π άθειες για
εκ
νέου
απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη
και για το νέο έτος εφόσον
συνεχίσουν οι επιχειρήσεις να
παραμένουν κλειστές.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος:
« Κατανοούμε τα π ροβλήματα
των καταστηματαρχών και των
εργαζομένων αυτές τις δύσκολες
στιγμές. Τους στηρίζουμε και θα
τους στηρίζουμε στο μέλλον με
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όποιον τρόπο μπορούμε. Τα έργα
π ου
υλο π οιούμε
και
δρομολογούμε στο Δήμο θα
ενισχύσουν
την
εμ π ορική
δραστηριότητα επιταχύνοντας
την ανάκαμψη των επιχειρήσεων
από την περίοδο του lockdown.»
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ ΓΑΪΤΑΝΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
●ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΕ
ΤΗΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Ο Δήμαρχος Ιερά π ετρας , κ .
Θεοδόσιος
Καλαντζάκης ,
πραγματοποίησε συνάντηση με
τον
π ρόεδρο του
Ενιαίου
Αγροτικού Συλλόγου, κ. Γιάννη
Γαϊτάνη, και τον πρόεδρο της
επιτροπής αγροτικών θεμάτων
και
εντεταλμένο
σύμβουλο
αγροτικών θεμάτων του Δήμου
Ιερά π ετρας ,
κ.
Νεκτάριο
Παπαδάκη.
Ο Δήμαρχος ενημερώθηκε για τις
α π οφάσεις των π ρόσφατων
συνεδριάσεων
του
Ενιαίου
Αγροτικού Συλλόγου και της
Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων
και συζήτησε με τους προέδρους
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για
τα
π ροβλήματα π ου
απασχολούν τους αγρότες του
Δήμου Ιεράπετρας σχετικά με τη
διάθεση των π ροϊόντων , τη
φορολογία, τις τιμές, το κόστος
καλλιέργειας των αγροτικών
προϊόντων, την προσπάθεια που
κάνει ο ενιαίος αγροτικός
σύλλογος για τη βελτίωση του
τρό π ου δημο π ράτησης των
προϊόντων κ.α.
Επιπλέον συζητήθηκε το θέμα της
αερομεταφοράς των προϊόντων
του Δήμου Ιεράπετρας από το νέο
αεροδρόμιο
του
Καστελίου
καθώς
και
η
εμ π ορική
διασύνδεση της Ιεράπετρας με το
λιμάνι της Αλεξάνδρειας για
διάθεση των προϊόντων σε νέες
αγορές, θέμα για το οποίο ο
Δήμαρχος έχει ήδη ενημερώσει
τα αρμόδια υπουργεία.
Ο κ. Καλαντζάκης εξέφρασε για
ακόμα μία φορά τη στήριξή του
στους αγρότες του Δήμου
Ιερά π ετρας και
τόνισε : « Η
προσπάθεια που ξεκινήσαμε με
τον πρώην Υπουργό Αγροτικής
Ανά π τυξης κ . Βορίδη
θα
συνεχιστεί και με το νέο Υπουργό
κ. Λιβανό με τον οποίο θα

συναντηθούμε
σύντομα
π ροκειμένου
να
τον
ενημερώσουμε λεπτομερώς για
τις ανάγκες των αγροτών του
Δήμου Ιεράπετρας και για τα
χρόνια αιτήματά τους π ου
α π αιτούν άμεση
εξεύρεση
λύσεων.»
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΕ
ΤΟΝ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ

Με τον Λιμενάρχη, Αντιπλοίαρχο
Λ . Σ . κ . Ιωάννη
Πα π αδάκη
συναντήθηκε
ο
Δήμαρχος
Ιερά π ετρας
κ.
Θεοδόσιος
Καλαντζάκης
π αρουσία του
Προέδρου
του
Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας, κ.
Γεωργίου Ασπραδάκη.
Συζητήθηκαν θέματα
π ου
αφορούν την ανακαίνιση του
κτιρίου του Λιμεναρχείου, τη
Χερσαία
Ζώνη
Λιμένα
Ιερά π ετρας ,
κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, το μεγάλο έργο της
εκτέλεσης
αντιδιαβρωτικών
έργων
π ροστασίας
στο
π αραλιακό
μέτω π ο ,
την
α π ομάκρυνση
των
κατασχεμένων σκαφών από το
λιμάνι της Ιεράπετρας κ.α.
Κατόπιν, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
ανέφερε τα εξής: «Για άλλη μια
φορά φάνηκε η σύμ π νοια
α π όψεων και
η
άριστη
συνεργασία μεταξύ του Δήμου
Ιεράπετρας, του Λιμεναρχείου και
του Λιμενικού Ταμείου σε θέματα
στοχεύουν στην αναβάθμιση
όλων των λιμενικών υποδομών
της Ιεράπετρας.
Ευχαριστώ τον κ. Παπαδάκη για
τη συνεργασία και συνεχίζουμε
την
κοινή
π ροσ π άθεια να
υλοποιήσουμε μεγάλα λιμενικά
έργα προς όφελος των δημοτών
και των επισκεπτών.»
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ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΣΕΛΑΚΑΝΟ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΣΤΟ ΣΕΛΑΚΑΝΟ
Την περιοχή του Σελάκανου στην
κοινότητα Χριστού του Δήμου
Ιερά π ετρας
ε π ισκέφθηκε
ο
Δήμαρχος
κ.
Θεοδόσιος
Καλαντζάκης
με
τον
αντιδήμαρχο
κ.
Πέτρο
Μαστοράκη και τον επιβλέποντα
μηχανικό του Δήμου κ. Γιώργο
Ψαρρό όπου συναντήθηκε με τον
π ρόεδρο της κοινότητας κ .
Αιμίλιο Πετσαγγουράκη και τον
εργολάβο των έργων
π ου
υλοποιούνται στην περιοχή.
Συγκεκριμένα , στην π αρούσα
φάση ολοκληρώνεται η πρώτη
φάση του έργου της ύδρευσης
του Σελάκανου και ξεκινάει το
έργο
οδο π οιίας π ου θα
διευκολύνει την πρόσβαση στην
π εριοχή
π αρέχοντας
την
απαιτούμενη ασφάλεια για τους

διερχόμενους πολίτες. Επιπλέον,
δρομολογούνται π αρεμβάσεις
και εργασίες ανάπλασης για τη
λειτουργική
και
αισθητική
αναβάθμιση του οικισμού.
Ο
Δήμαρχος
Ιερά π ετρας
ευχαρίστησε τον πρόεδρο κ.
Πετσαγγουράκη
για
τη
συνεργασία που οδηγεί συνεχώς
σε νέα έργα στην κοινότητα
Χριστού και υπογράμμισε ότι:
«Ενώ διανύουμε μία δύσκολη
π ερίοδο η
Δημοτική
Αρχή
συνεχίζει να υλοποιεί τα έργα
π ου έχει
υ π οσχεθεί στους
δημότες.
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ο
προγραμματισμός μας για την
διευθέτηση και ολοκλήρωση
έργων συνεχίζεται κανονικά όχι
μόνο στην πόλη της Ιεράπετρας
αλλά και σε όλες τις κοινότητες
του Δήμου μας.»
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372.000€ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
ΖΩΩΝ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δουλέψαμε συστηματικά και
καταφέραμε να αξιοποιήσουμε
το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και
να εντάξουμε το έργο του
καταφυγίου
στον
Δήμο
Ιεράπετρας.

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

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.

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
καταφυγίου.

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.»

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.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΣΗΤΕΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Ε π ίσκεψη π ραγματο π οίησε ο
Δήμαρχος
Ιερά π ετρας , κ .

«Το καταφύγιο θα συμβάλει όχι μόνο στη
διαχείριση του πλήθους των αδέσποτων
ζώων και στη σταδιακή μείωσή τους αλλά
και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας
και ασφάλειας των δημοτών»
Θεοδόσιος
Καλαντζάκης ,
συνοδευόμενος
από
τον
Αντιδήμαρχο Μακρύ Γιαλού, κ.
Εμμανουήλ Βρυγιωνάκη , στον
Δήμαρχο Σητείας , κ . Γεώργιο
Ζερβάκη, όπου συναντήθηκε και
με τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.
Σητείας ,
κ.
Σταύρο
Συλλιγαρδάκη.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η
υ π ογραφή
Προγραμματικής
Σύμβασης για την Πράξη «Δίκτυα
Αποχέτευσης και Εγκατάσταση
ε π εξεργασίας και
διάθεση
λυμάτων
των
π αραλιακών
οικισμών Κουτσουρά , Μακρύ
Γιαλού Δήμου Ιεράπετρας και
Ανάληψης Δήμου Σητείας Π.Ε.
Λασιθίου» ποσού 1.600.000€ αλλά
και
η
συζήτηση
θεμάτων
μείζονος σημασίας για τους δύο
Δήμους, όπως ο ΒΟΑΚ, ο ΝΟΑΚ, οι
επιπτώσεις της πανδημίας, η
υποστελέχωση του ΕΛΤΑ Μακρύ
Γιαλού κ.α.
Στις δηλώσεις του ο Δήμαρχος
Ιεράπετρας ανέφερε τα εξής:
«Μέσα από την στενή συνεργασία
επιτυγχάνουμε την ανάπτυξη των
δύο δήμων σχεδιάζοντας και
υλοποιώντας έργα απαραίτητα
για την εξέλιξη του τόπου.
Διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις
τόσο των ώριμων έργων, όσο και

των απαιτούμενων μελετών που
αφορούν τον ΒΟΑΚ και τον ΝΟΑΚ.
Δεν θα πρέπει να εφησυχάζουμε
από τις τελευταίες ανακοινώσεις
της Κυβέρνησης, αλλά θα πρέπει
να
ε π ιδιώξουμε να
μας
αποδείξουν εμπράκτως ότι θα
υλοποιηθούν οι υποσχέσεις τους
μέσα σε ένα συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να
λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα όλου
του νομού Λασιθίου.
Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Σητείας,
κ. Γεώργιο Ζερβάκη και τον
Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας, κ.
Σταύρο Συλλιγαρδάκη για τη
σύμ π νοια
α π όψεων
και
συνεχίζουμε την π ροώθηση
κοινών υποθέσεων που αφορούν
τους δύο Δήμους.»
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«Οφείλουμε να προστατεύσουμε το μέλλον του Νοσοκομείου Ιεράπετρας»
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
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.
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.
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.
Ό π ως δηλώνει
ο
κ.
Καλαντζάκης: «Σε αυτή την τόσο
δύσκολη υγειονομικά περίοδο
που διανύουμε που το νοσοκομείο
αποτελεί το πιο ισχυρό σημείο
αναφοράς για τη διατήρηση του
αισθήματος ασφάλειας των
δημοτών δε θα έπρεπε να μας
α π ασχολούν θέματα
π ου

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
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
π ου 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
νοσοκομείου Ιεράπετρας.
Επιμένουμε στην άμεση επίσκεψη
της Διοικήτριας της 7ης ΥΠΕ κας.
Μπορμπουδάκη στην Ιεράπετρα
ώστε να αποσαφηνιστούν τα
όποια 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.»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε
στο Δημαρχείο μεταξύ του
Δημάρχου
Ιερά π ετρας , κ .
Θεοδοσίου
Καλαντζάκη , της
Προέδρου
του
Συλλόγου
Εργαζομένων του Νοσοκομείου
Ιερά π ετρας , κας
Γεωργίας
Κατερίνα, του Αντιπροέδρου, κ.
Δημήτριου
Βλασσάκη , της
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
των εργαζομένων για τη σωρεία
προβλημάτων που αντιμετωπίζει
το νοσοκομείο τους τελευταίους
μήνες και τις δυσμενείς συνθήκες
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.
Βασικός στόχος της Δημοτικής
Αρχής είναι η προστασία του
νοσοκομείου και η συνεχής
εξέλιξη και αναβάθμισή του.»
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΙΔΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ 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
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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».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
&
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Το Μουσικό Γυμνάσιο Λασιθίου
στην Κοινότητα Καβουσίου του
Δήμου Ιεράπετρας επισκέφτηκε ο
Δήμαρχος
Ιερά π ετρας , κ .
Θεοδόσιος Καλαντζάκης, με τον
Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας
Εκ π αίδευσης
του
νομού
Λασιθίου ,
κ.
Αθανάσιο
Κατσαγκόλη, και τον Πρόεδρο
Σχολικής
Ε π ιτρο π ής
Δευτεροβάθμιας Εκ π αίδευσης
του
Δήμου
Ιερά π ετρας , κ .
Κωνσταντίνο Αστροπεκάκη, όπου
συναντήθηκαν με τον Διευθυντή
του Μουσικού Γυμνασίου, κ.
Αναστάσιο
Χατζημανώλη ,
παρουσία της Προέδρου της
Κοινότητας
Καβουσίου , κας
Μαρίας Χαλκιαδάκη.
Κύριος σκοπός της επίσκεψης
ήταν η ενημέρωση αναφορικά με
τη λειτουργία του γυμνασίου και
η έγκαιρη καταγραφή πιθανών
ελλείψεων.
Ό π ως δήλωσε ο Δήμαρχος
Ιεράπετρας: «Παρά τις δυσκολίες
της εποχής κατορθώσαμε και
δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο
Μουσικό Γυμνάσιο, το μοναδικό
στο
νομό
Λασιθίου , π ου
αντα π οκρίνεται
στις
εκ π αιδευτικές ανάγκες
των
μαθητών .
Παρόλα
αυτά
συνεχίζουμε να επιδιώκουμε την
περαιτέρω αναβάθμισή του.
Στη σημερινή συνάντηση ,
δια π ιστώσαμε
ελλείψεις
καθηγητών
μουσικής
διδασκαλίας
οι
ο π οίες θα
καλυφθούν άμεσα α π ό την
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης του
νομού
Λασιθίου . Ε π ι π λέον ,
καταγράψαμε παρεμβάσεις που
α π αιτούνται π ροκειμένου το
σχολείο να λειτουργεί με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο στις
υ π άρχουσες υ π οδομές ενώ
παράλληλα δρομολογούμε ήδη
την
ένταξη
του
έργου
κατασκευής
Μουσικού
Γυμνασίου, αλλά και Λυκείου στο
χρηματοδοτικό
π ρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης ώστε το νέο
αυτό
σύγχρονο
σχολικό
συγκρότημα να στεγάσει όλη την
π ορεία στη
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση των μαθητών που
αγαπούν τη μουσική.
Ευχαριστώ τον Διευθυντή της
Δευτεροβάθμιας Εκ π αίδευσης
Λασιθίου, κ. Κατσαγκόλη, τον
Διευθυντή
του
Μουσικού
Γυμνασίου, κ. Χατζημανώλη και
όλους όσους στηρίζουν την
προσπάθειά που καταβάλουμε
ώστε
να
εδραιώσουμε
το
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Καβούσι ως κέντρο μουσικής
παιδείας στο Νομό Λασιθίου και
να δημιουργήσουμε ένα από τα
πιο σύγχρονα μουσικά σχολεία
πανελλαδικά.»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΜΕ Κα. ΡΗΝΑΚΗ
ΚΑΙ κ. ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗ
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε
μεταξύ του Δημάρχου Ιεράπετρας
κ. Θεοδοσίου Καλαντζάκη, του
Διευθυντή
Δευτεροβάθμιας
Εκ π αίδευσης
Λασιθίου ,
κ.
Αθανασίου Κατσαγκόλη καιτης
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Σ π ουδών Προγραμμάτων και
Οργάνωσης
Πρωτοβάθμιας
Εκ π αίδευσης της
Γενικής
Διεύθυνσης
Σ π ουδών
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας Εκ π αίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων κας Αικατερίνης
Ρηνάκη
π αρουσία
της
Αντιδημάρχου
κας
Μαρίας
Ρουμελιωτάκη.
Υ π ήρξε ενημέρωση α π ό τον
Δήμαρχο για τα έργα και τις
εργασίες που υλοποιεί συνεχώς ο
Δήμος Ιεράπετρας στις σχολικές
μονάδες αλλά και για τις πάγιες
και τρέχουσες ανάγκες όλων των
σχολείων του Δήμου Ιεράπετρας.
Από τη μεριά της η κα. Ρηνάκη
ενημέρωσε για το σχεδιασμό από
τη μεριά του Υπουργείου και
εξέφρασε την
π ρόθεση για

στήριξη του Δήμου σε θέματα
που άπτονται των αρμοδιοτήτων
της.
Ο
Δήμαρχος
Ιερά π ετρας
ευχαρίστησε την κα. Ρηνάκη και
τον κ. Κατσαγκόλη για την
επίσκεψή και δήλωσε ότι η
ουσιαστική στήριξη του έργου
της Δημοτικής Αρχής για τα έργα
π ου
π εριλαμβάνονται στον
προγραμματισμό της καθώς και
για την έγκαιρη εξεύρεση λύσεων
σε
έκτακτα
θέματα
π ου
π ροκύ π τουν είναι
π άντα
ευπρόσδεκτη και επιθυμητή.

