
 
Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Δωδεκανήσου 
Δήμος Κω 

Απόφαση 90 

Που έχει καταχωρηθεί στο  1122οο   Πρακτικό της από 11--77--22002222  ειδικής  συνεδρίασης  του Δημοτικού 

Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως: 
 

Σήμερα την πρώτη (1
η
) Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, συνήλθε  

σε ειδική συνεδρίαση στον θερινό κινηματογράφο «ΟΡΦΕΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, 
Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133 /19-7-2018, Τεύχος Πρώτο), του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 και 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13938/15-6-2022 πρόσκληση για συνεδρίαση, που εκδόθηκε από την Πρόεδρο και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους & τον Δήμαρχο αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
284 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8-6-2006, Τεύχος Πρώτο) για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος κα Σούλη Στυλιανή, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως 
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο γραμματέας, κ. Δουδούς Σοφοκλής, διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία  (33) 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:  

 
 

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ  
1) Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία (πρόεδρος) 1) Αβρίθης Παναγιώτης  
2) Παρισίδη Σμαράγδη (αντιπρόεδρος) 2) Πη Βασιλεία, 
3) Δουδούς Σοφοκλής (γραμματέας) οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα και 
4) Βλάχου Σεβαστή αιτιολογημένα δεν προσήλθαν. 
5) Ζαχαρός Κωνσταντίνος 3) Μανιάς Βασίλειος 
6) Καλλούδης Ιωάννης 4) Μουζουράκης Θεόφιλος 
7) Καμπουράκης Σταμάτιος 5) Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ 
8) Κασσιώτη Γεωργία 6) Σαΐτης Ιωσήφ,  
9) Μήτρου Εμμανουήλ οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα και 
10) Πασσανικολάκης Γεώργιος  αναιτιολόγητα δεν προσήλθαν. 
11) Χατζηνικολάου Νικόλαος  
12) Χατζηχριστοφής Παναγιώτης  
13) Χόνδρος Κωνσταντίνος  
14) Χρυσόπουλος Αλέξανδρος  
15) Πης Σταμάτιος  
16) Κυρίτσης Γεώργιος  
17) Γερασκλής Δαυίδ    ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
18) Ζερβός Εμμανουήλ     Σουρασής Κωνσταντίνος (Κως) 
19) Κιάρης Μηνάς                     Φραζής Νικόλαος (Αντιμάχεια) 
20) Κρητικός Αντώνιος  
21) Μαραγκός Σεβαστιανός  
22) Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη  
23) Σιφάκης Ηλίας  
24) Ρούφα Ιωάννα  
25) Κάννη Καλλιόπη  
26) Φραγκούλης Ιωάννης  
27) Μακρή Κυριακή  
28) ………………………………………………….  
29) ………………………………………………….  
30) ………………………………………………….  
31) ………………………………………………….  
32) ………………………………………………….  
33) ………………………………………………….  

 

 

Θέμα μοναδικό: Παρουσίαση Απολογισμού Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 

2019-2020-2021. 

  

 

 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1073352
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1073352
ΑΔΑ: 66ΜΙΩΛΕ-9ΑΔ



Παρουσίαση Απολογισμού Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2019-2020-2021. 

Απόφαση 90-2022 Δ.Σ. Κω                     Σελίδα 2 από 62 

 

 Ο Δήμαρχος, κ. Νικηταράς Θεοδόσης, προσκλήθηκε και συμμετέχει στη συνεδρίαση. 

Η Πρόεδρος, κα Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ανέφερε 

τα εξής: «Καλησπέρα σας και καλό σας μήνα. Κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, 

συμπολίτες μας, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2019-2020-

2021. Ευχαριστούμε εσάς τους πολίτες και τους εκπροσώπους των φορέων μας που μας 

τιμάτε με την παρουσία σας. Εύχομαι να έχουμε έναν γόνιμο διάλογο που να συνεισφέρει τα 

μέγιστα στα δημοτικά δρώμενα για το κοινό συμφέρον και προς όφελος όλων μας. Ξεκινάμε 

τη διαδικασία. Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο». 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος, κ. Νικηταράς Θεοδόσης, ανέγνωσε την με αριθμό πρωτ. 

14365/21-6-2022 εισήγησή του κάνοντας ταυτόχρονα και ειδικές αναφορές (εκτός 

εισήγησης), ενώ την ώρα που μιλούσε σε μία γιγαντο-οθόνη πίσω του έπαιζε το power point, 

που δημιουργήθηκε για να συνοδέψει την εισήγηση του Δημάρχου με εικόνες για τα έργα 

που αναφέρονται σε αυτήν. 

Η εισήγηση του Δημάρχου έχει ως εξής: «Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές 

συναδέλφισσες, αν και δεν έχουν συμπληρωθεί τρία χρόνια από την ανάληψη καθηκόντων 

αυτής της δημοτικής αρχής, σε μια πρωτόγνωρη περίοδο που δημιούργησε η πανδημία, 

παρά τα νέα οικονομικά προβλήματα και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, 

είμαστε αισιόδοξοι. Μόλις έξι μήνες από όταν αναλάβαμε προέκυψε η πανδημία και τα 

lockdown. Παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια τα καταφέραμε. Τώρα έχουμε και άλλες 

προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, με παγκόσμια διάσταση. Και πάλι θα τα καταφέρουμε. 

Ενεργοποιήσαμε το Δήμο μας που βρίσκονταν σε λήθαργο. Κρατήσαμε την οικονομία μας 

ζωντανή. Ανοίξαμε ορίζοντες για την κοινωνία μας. Χαράξαμε και υλοποιούμε πορεία 

ανάταξης του νησιού μας. Η σχετικά καλή περασμένη τουριστική περίοδος, παρά την 

πανδημία, έδειξε τις αντοχές αλλά και την προοπτική της οικονομίας μας. Κάτι που το 

βλέπουμε να επιβεβαιώνεται εφέτος. Η κοινωνία μας, οι επιχειρήσεις του νησιού μας και ο 

Δήμος, όλοι μαζί, καταφέραμε να βγούμε νικητές. Γιατί αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με 

σύνεση και σοβαρότητα. Με καλή διάθεση, συνεργασία και συσπείρωση δυνάμεων. Ήδη, στο 

μέσο της θητείας μας, πετύχαμε πολλά αλλά μπορούμε περισσότερα.  

Οδηγούμε την Κω με σιγουριά στους στόχους και ευθύνη στις αποφάσεις μας. Αυτός είναι 

ο στόχος μας από την πρώτη στιγμή. Ισχυρή Κως, ισχυρή οικονομία με ισχυρή την κοινωνία 

μας. Οι συνδημότες μας, κάτοικοι, εργαζόμενοι, επαγγελματίες και επιχειρηματίες, 
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ανταποκρίθηκαν αυτά τα δύσκολα χρόνια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με συνεργασία 

και αλληλοσεβασμό. Την ίδια ευθύνη πρέπει να δείξουμε και στη συνέχεια. Δεν έχουμε 

ξεφύγει από την πανδημία και αντιμετωπίζουμε αστάθμητους κινδύνους στην οικονομία. Την 

ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση, τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία. Παρόλα αυτά, 

παρά το δυσμενές περιβάλλον που δρούμε, πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Η Κως έχει 

αποδείξει τις δυνάμεις και τις δυνατότητες της.  

Εξαρχής θέσαμε πέντε μεγάλους στόχους:  

- Την ηρεμία της κοινωνίας μας,  

- Την εξωστρέφεια και την επανασύσταση της Κω στο σύγχρονο κόσμο, 

- Τον εκσυγχρονισμό του Δήμου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της 

καθημερινότητας,  

- Την βελτίωση της εμφάνισης και λειτουργιών της πόλης και των χωριών, και  

- Τον αναπτυξιακό σχεδιασμό μας για τα επόμενα χρόνια.  

Στο πρώτο μισό αυτής της δημοτικής περιόδου, που αφορά αυτός ο απολογισμός, θεωρώ 

ότι η μεγαλύτερη κατάκτηση είναι πως πετύχαμε την ενότητα της κοινωνίας μας. Δίχως 

διαχωρισμούς, με ισονομία και καθημερινή επαφή με τους συνδημότες μας. Με ανοιχτές 

πόρτες σε όλους. Δίχως αντιθέσεις και ανέξοδες συγκρούσεις. Δίχως εκδικητικότητα σε 

όποιον δεν μας ψήφισε, δίχως τρομοκράτηση των δημοτών που έχουν άλλη άποψη. Όλοι 

βλέπουμε ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε. Με κοινωνική ηρεμία και 

δημοκρατικό διάλογο. Με κοινούς στόχους και συμπόρευση, δημοτών και δημοτικής αρχής. 

Παρά τις διαφορετικές απόψεις, που πάντα υπάρχουν και καλό είναι να υπάρχουν και να 

συζητιούνται δημοκρατικά. Η αποκατάσταση της «ηρεμίας» στην κοινωνία μας και της 

«εμπιστοσύνης» στη σχέση του Δήμου με τους συνδημότες μας, διαμορφώνει το ενιαίο 

μέτωπο και την κοινή στάση που έχουμε ανάγκη ως κοινωνία για την αντιμετώπιση των 

μεγάλων προβλημάτων της εποχής μας. Αλίμονο, άλλωστε, αν η κοινωνία μας συνέχιζε να 

πορεύεται σε κλίμα οξύτητας, διχασμού και εκδικητικότητας. Αυτά, τα αφήσαμε οριστικά στο 

παρελθόν.  

Στήριξη της κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας 

Με σεβασμό στα χρήματα των συνδημοτών μας, προσδιορίσαμε δύο αρχές για την 

επίτευξη των στόχων μας. 

Αποτελεσματικότητα και οικονομία. 
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Από την αρχή της πανδημίας είδαμε που πάει η κατάσταση και πόσο θα επηρεαστεί η 

τοπική οικονομία. Για αυτό προτάξαμε και προβάλλαμε παγκοσμίως την Ιπποκρατική Κω. 

Θυμίσαμε σε όλο τον πλανήτη την ταυτότητα του νησιού μας, ποιοι είμαστε. Το μήνυμα της 

Ιπποκρατικής Κω, που έστειλε το νησί μας, ως πατρίδα του Ιπποκράτη, στους επαγγελματίες 

υγείας σε όλο τον κόσμο, έφτασε παντού. Ήταν το πρώτο βήμα να επανασυστήσουμε την Κω 

στο σύγχρονο κόσμο. Πήραμε γρήγορες αποφάσεις και τις υλοποιούμε με 

αποτελεσματικότητα. Ενεργοποιούμε κάθε διαθέσιμη δύναμη. Ανανεώνουμε τον αστικό 

εξοπλισμό, δίνουμε λύσεις με τις δικές μας δυνάμεις και δημιουργούμε τοπόσημα που 

βελτιώνουν την εικόνα του νησιού μας, με μικρό κόστος. Η λεωφόρος Φοινίκων, η είσοδος 

της Κεφάλου, η Πιάτσα Ροτόντα, η πλατεία Διαγόρα, η είσοδος της Κω, το λιμάνι του 

Λιμνιώνα, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Διατηρούμε οικονομικές δυνάμεις για 

να μην οδηγηθεί ο Δήμος μας σε κατάρρευση, όπως ήδη συμβαίνει αλλού. Υποστηρίζουμε το 

σύνολο της Κωακής κοινωνίας. Τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες του τόπου μας και τους 

ευάλωτους συμπολίτες μας. 

Τι παραλάβαμε – πού βρισκόμαστε 

Είναι αλήθεια ότι γνωρίζαμε τα προβλήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Ελάχιστα 

βρήκαμε έτοιμα. Έπρεπε εξαρχής να μελετήσουμε, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε 

παρεμβάσεις. Αυτό κάνουμε. Ήταν άλλωστε γνωστή, η τελματώδης κατάσταση στην οποία 

είχε περιέλθει ο Δήμος μας την περίοδο 2014 -2019. Παραλάβαμε ένα κουρασμένο δημοτικό 

οργανισμό με πολλά προβλήματα. Με απογοητευμένους εργαζόμενους, διαλυμένα 

μηχανήματα, επιφυλακτικούς δημότες. Με την απαξίωση να κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα. 

Τώρα έχουμε αλλάξει πορεία. Κοιτούμε μπροστά. Αλλάξαμε τα πράγματα. Φέραμε τον 

άνθρωπο στο επίκεντρο. Τον νέο και τις νέες του τόπου μας, τον συνδημότη, τον εργαζόμενο, 

τον επαγγελματία. Όλους όσοι αγωνιούν, όπως κι εμείς, για το μέλλον της κοινωνίας μας. 

Οικονομική κατάσταση Δήμου 

Είναι γεγονός ότι τα έσοδα του Δήμου υπέστησαν μείωση. Ο Δήμος μας, όπως όλες οι 

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά του νησιού μας, έχει υποστεί τις αρνητικές συνέπειες της 

πανδημίας στα οικονομικά του. Σε σχέση με το 2019 τα έσοδα του 2021 εμφανίζουν μείωση 

που ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, η αδράνεια της προηγούμενης δημοτικής 

περιόδου, σε συνδυασμό με την αύξηση στα δημοτικά τέλη που επέβαλλε η προηγούμενη 

δημοτική αρχή, δημιούργησαν αναξιοποίητο υπόλοιπο στο ταμείο του Δήμου μας. Στις 31 

Δεκεμβρίου 2019 το ταμείο έφτανε σε 20.157.330,28 €. Τα δύο πρώτα χρόνια δεν έγιναν 
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πολλά γιατί δεν βρήκαμε σχεδόν τίποτα έτοιμο. Σε αυτό το διάστημα προετοιμαστήκαμε, 

κάναμε μελέτες, δημοπρατήσαμε έργα και είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε και άλλα. 

Ξεκίνησαν ή είναι έτοιμα να ξεκινήσουν έργα που πρέπει να αποπληρωθούν. Αυτή τη στιγμή 

έχουμε ισχυρό ταμείο αλλά η ακρίβεια μας βάζει σοβαρό προβληματισμό. Καταφέραμε στο 

τέλος του 2021, στις 31 Δεκεμβρίου 2021, να έχουμε ταμείο 22.515.269,98 € γεγονός που μας 

επιτρέπει να υλοποιήσουμε το σχεδιασμό μας σε όφελος του τόπου μας. Συνέβαλλε σε αυτό 

και η χρηματοδότηση της Πολιτείας, λόγω της πανδημίας. Συνολικά, στα δύο χρόνια, το 

ταμείο του Δήμου μας ενισχύθηκε, λόγω covid, με 2.590.227,36 €, εκ των οποίων έχουμε 

δαπανήσει μέχρι το τέλος του 2021 τα 2.497.113,94 €. 

Το σημαντικότερο όλων όμως είναι η χρηστή διαχείριση και η σωστή κατανομή των 

διαθέσιμων πόρων. Η πολιτική που ακολουθήσαμε μας επέτρεψε να στηρίξουμε και τους 

συνδημότες και την τοπική οικονομία, σχεδιάζοντας παράλληλα μεγάλες δράσεις για τα 

επόμενα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, προτάξαμε την επιβίωση των συνδημοτών μας και των 

τοπικών επιχειρήσεων. Για αυτό πήραμε τη γενναία απόφαση και προχωρήσαμε σε τεράστια 

μείωση στα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, μοναδική σε όλη την 

Ελλάδα, κατά 50% στις κατοικίες και κατά 20% σε όλες τις επιχειρήσεις. Τα νοικοκυριά και οι 

επιχειρήσεις του νησιού μας επωφελήθηκαν σημαντικά. Η μείωση για το ταμείο του Δήμου 

μας μόνο από τους καταναλωτές της ΔΕΗ, για το 2021, έφτασε το 1.700.000 €. Επιπλέον, 

απαλλάξαμε από όλα τα τέλη τις επιχειρήσεις που υποχρεώθηκαν να κλείσουν στο lockdown. 

Μειώσαμε το ειδικό τέλος στους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΚ και παγώσαμε τις οφειλές. 

Ενισχύσαμε, για την περίοδο του lockdown, 51 συμπολίτες μας που δεν έλαβαν βοήθεια από 

πουθενά με 534 € τον καθένα και 17 οικογένειες συνδημοτών μας που δεν βοηθήθηκαν από 

κανέναν άλλο φορέα με 1068 € την καθεμία. Δημιουργήσαμε το συσσίτιο για άπορους, την 

άνοιξη του 2020, στην αρχή της πανδημίας. Αυξήσαμε κατά 57% την οικονομική στήριξη του 

Δήμου μας στο συσσίτιο της Ιεράς Μητρόπολης Κώου & Νισύρου από 77.000 € ετησίως σε 

έως 121.000 €. Το πετύχαμε γιατί διαχειριζόμαστε ορθολογικά και με σύνεση τα οικονομικά 

του Δήμου. Προβληματιζόμαστε για το που πάνε τα πράγματα, όπως όλοι οι συμπολίτες μας. 

Όταν π.χ. η δαπάνη ηλεκτροδότησης για το Δήμο μας αυξήθηκε από 1.469.682 € το 2020 

σε 1.660.733 € το 2021 πριν καν αρχίσουν οι μεγάλες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, 

προβληματιζόμαστε πολύ για το που θα οδηγηθούμε, τόσο ως Δήμος και πολύ περισσότερο 

ως ΔΕΥΑΚ, για την οποία η αύξηση του κόστους ηλεκτροδότησης των συστημάτων ύδρευσης 

και αποχέτευσης είναι δυσβάσταχτο. 
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Η Κως στο σύγχρονο κόσμο – με το βλέμμα στο μέλλον  

Η επανασύσταση της Κω στο σύγχρονο κόσμο και η εξωστρέφεια του νησιού μας ως 

τουριστικού προορισμού, αποτελεί ανάγκη και μόνιμο στοίχημα, για το Δήμο, τις 

επιχειρήσεις και τον κόσμο του τουρισμού στο σύνολο του. Για αυτό δημιουργούμε και 

λειτουργούμε μόνιμες δομές. Η προηγούμενη καταστροφική περίοδος, που σημαδεύτηκε 

από τη διάλυση του Ενιαίου Φορέα Τουρισμού, περνά οριστικά στη λήθη. Η Κως πλέον, για 

πρώτη φορά, διαθέτει Διεύθυνση Τουρισμού μέσα από την μετατροπή του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού ΚΩΑΝ σε Οργανισμό Διαχείρισης Προορισμού (DMO). Έτσι διασφαλίζεται 

σταθερότητα στους στόχους και στην πολιτική ανάπτυξης. Με σαφείς στόχους, που τους 

υπηρετούμε συντεταγμένα όλοι μαζί. Αυξήσαμε τη χρηματοδότηση δράσεων, με 

προσδιορισμένους και μετρήσιμους στόχους. Για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και 

παρακολούθηση της τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Δήμου μας. Για την προβολή 

και διαφήμιση του νησιού μας με σύγχρονα μέσα.  

Μπορεί να είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς 

αλλά δεν είχαμε καν ιστοσελίδα για την ενημέρωση των επισκεπτών μας. Δεν υπήρχαμε στα 

social media, πλήρης αφωνία στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Πλέον το νησί μας διαθέτει 

φωνή παντού, στο facebook και στο instagram με τον διακριτό τίτλο Kos Island Greece, και 

την προσδιορίσιμη ιστοσελίδα, kos.gr, με αναγκαίες πληροφορίες για κάθε έναν που 

ενδιαφέρεται για το νησί μας. Ψηφιακό μάρκετινγκ, συνδιαφήμιση της Κω με μεγάλες 

ταξιδιωτικές εταιρείες, διαφήμιση σε ηλεκτρονικά (ιστοσελίδες) και παραδοσιακά μέσα 

ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο), σχεδίαση και παραγωγή έντυπου ή 

ψηφιακού υλικού προώθησης, στελέχωση info kiosks σε 6 σημεία του νησιού για την 

πληροφόρηση των επισκεπτών μας, ίδρυση γραφείου ενημέρωσης για τα ελληνικά, 

ευρωπαϊκά και διεθνή Μέσα Ενημέρωσης και πολλά άλλα συνθέτουν το πλέγμα των 

δράσεων μας. Πρόκειται για βήματα ουσίας και προοπτικής. Δεν είναι τυχαίο ότι η έναρξη 

της σεζόν του 2020, έγινε από την Κω, με την 1η πτήση της TUI στις 29 Ιουνίου, που μετέφερε 

για διακοπές στην Κω επιστήμονες που έδωσαν στην πρώτη γραμμή τη μάχη κατά του 

κορονοϊού στη Γερμανία. Παράλληλα, δώσαμε τη μάχη επαναφοράς του τουρισμού από την 

αρχή της πανδημίας. Με τεράστια επιτυχία υλοποιήσαμε διαδικτυακή διαφημιστική 

προβολή του νησιού με την καμπάνια "refresh your story in Kos" η οποία βρισκόταν σε 

εξέλιξη από τα τέλη Ιουλίου 2020 στις βασικές αγορές του εξωτερικού αλλά και στην Ελλάδα. 

Η καμπάνια εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και στο δίκτυο της Google. 
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Όλα αυτά έγιναν σε συνδυασμό με τις μόνιμες δράσεις της Επιτροπής Τουριστικής 

Προβολής & Ανάπτυξης, στο πλαίσιο πάντα των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. 

Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, φιλοξενία δημοσιογράφων και Bloggers, και πολλές 

άλλες δράσεις της Επιτροπής συνεχίζονται.  

Κ.Ω.Α.Ν. Α.Ε. – με στόχο την ανάπτυξη  

Είναι βέβαιο ότι ζούμε σε δύσκολη εποχή. Ο ανταγωνισμός σε όλα τα επίπεδα είναι 

σκληρός. Το βάρος που αναγκάζεται να σηκώσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι μεγάλο, ειδικά 

οι νησιωτικοί Δήμοι. Για να προσαρμοστούμε και να αντέξουμε σε αυτό το περιβάλλον, ως 

Δήμος, ως τουριστικός προορισμός, ως επιχειρήσεις, οφείλουμε να έχουμε σαφή 

προσανατολισμό, οργάνωση και τεκμηριωμένους στόχους. Με γνωστές τις αδυναμίες της 

διοίκησης και την υποστελέχωση των υπηρεσιών έπρεπε να βρούμε λύσεις. Σε αυτή την 

κατεύθυνση, αξιοποιήσαμε την πρόβλεψη του νόμου και δημιουργήσαμε Αναπτυξιακό 

Οργανισμό (ΚΩΑΝ Α.Ε.), με την συνεργασία των Δήμων Αστυπάλαιας και Νισύρου. 

Πιστεύουμε και φιλοδοξούμε αυτός ο Φορέας να στηρίξει τους στόχους μας για την 

ανάπτυξη του νησιού μας και της ευρύτερης περιοχής. Στην μελέτη και διεκδίκηση έργων, 

στην απορρόφηση πόρων, όσο και στη μετεξέλιξη του σε Οργανισμό Διαχείρισης 

Προορισμού. Για αυτό δημιουργήσαμε ήδη Διεύθυνση Τουρισμού στον ΚΩΑΝ και 

οργανώνουμε το νέο μοντέλο διοίκησης στα τουριστικά δρώμενα, που αφορούν στην 

προβολή και τη διαφήμιση της Κω.  

Η μετεξέλιξη του ΚΩΑΝ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Διαχείρισης Προορισμού, έχοντας 

πλέον τη δυνατότητα υλοποίησης συνεργασιών και συγχρηματοδότησης σημαντικών 

δράσεων, με αεροπορικές εταιρείες, tour operators κ.λ.π. μπορεί να αποτελέσει τον 

τουριστικό βραχίονα της Κω, που έλειψε για πολλά χρόνια. Παράλληλα, αναδεικνύει την 

ενότητα του αναπτυξιακού χώρου της Κω με τα υπόλοιπα νησιά της περιοχής και δίνει το 

μήνυμα συνεργασίας και ενότητας σε ένα άλλο επίπεδο, που ξεφεύγει από τα στενά όρια 

ενός νησιού. 

Διεκδικούμε και υλοποιούμε έργα σε όλο το νησί 

Σε αυτά τα δυόμιση χρόνια πετύχαμε πολλά και είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα 

πετύχουμε πολλά περισσότερα. Το λιμάνι μας ξαναγεννήθηκε. Η Λεωφόρος Φοινίκων 

ξανάγινε τοπόσημο διεθνούς εμβέλειας. Στην ίδια κατεύθυνση, αναδεικνύουμε εμβληματικά 

σημεία και κτίρια του νησιού μας. Όπως την πλατεία στο «Συντριβάνι». Προχωράμε στην 

αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων του τόπου μας, όπως είναι το Δημοτικό Μέγαρο και η 
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Δημοτική Αγορά. Παρεμβαίνουμε παντού, για να δίνουμε λύσεις και να βελτιώνουμε την 

εικόνα του νησιού μας. Η είσοδος της πόλης άλλαξε, ομόρφυνε. Συνεχίζουμε στην ίδια 

περιοχή, με νέα έργα που αναβαθμίζουν τις λειτουργίες της πόλης. Με την περίφραξη και 

αξιοποίηση του χώρου στάθμευσης. Με την ανάπλαση της εισόδου και έργα διευθέτησης της 

κυκλοφορίας. Με αντίστοιχη παρέμβαση στον κόμβο του 1ου Γυμνασίου στην Αγία Μαρίνα, 

για την ασφάλεια μαθητών και διερχόμενων. Η αδιαφορία και η εγκατάλειψη δεν μας 

ταιριάζει. Αυτά που έζησε το νησί μας την προηγούμενη περίοδο δεν θα τα ξαναζήσει. 

Ομορφαίνουμε με αισθητικές παρεμβάσεις όλο το νησί και συνεχίζουμε να δίνουμε 

λύσεις σε μικρά και μεγάλα θέματα, πολλά από τα οποία έρχονται από το παρελθόν. 

Κατασκευάζουμε πεζοδρόμια που περίμεναν χρόνια οι συμπολίτες μας στην πόλη και στο 

Ζηπάρι. Πάνω από 7 χιλιόμετρα πεζοδρομίων στην Κω και περισσότερα από 8 χιλιόμετρα στο 

Ζηπάρι. Στο Ζηπάρι κατασκευάζουμε και το γεφύρι στην βόρεια περιμετρική οδό, δίνοντας 

διέξοδο στην κυκλοφορία και προοπτική στην περιοχή. Αντίστοιχα στο Τιγκάκι 

ολοκληρώσαμε και παραδώσαμε προς χρήση το 1ο τμήμα του έργου ανάπλασης στο 

κεντρικό τμήμα του οικισμού. Παράλληλα, εκσυγχρονίσαμε και ενισχύσαμε το δίκτυο στον 

κάμπο του Πυλιού με νέες αντλίες, για την απρόσκοπτη λειτουργία της άρδευσης. 

Επισκευάσαμε και ενισχύουμε τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού. Από την Κω έως την Κέφαλο. 

Φωτίσαμε το Αμανιού ενώ μόνο στην Κέφαλο αλλάξαμε 210 φωτιστικά. 

Σιγά σιγά, θα τα αλλάξουμε όλα. Σε ένα τέτοιο σχεδιασμό, υλοποιούμε την ανάπλαση του 

κέντρου της Αντιμάχειας, στην Αγία Τριάδα. Ολοκληρώνουμε σημεία ανάπλασης της 

Καρδάμαινας και ετοιμάζουμε επιπλέον ανάπλαση στην πλατεία και στους κεντρικούς 

εμπορικούς δρόμους της Καρδάμαινας. Στην Καρδάμαινα προχωράμε επίσης στην 

αποκατάσταση ζημιών στο παραλιακό μέτωπο που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά 

φαινόμενα. Είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε και έργα ηλεκτροφωτισμού μεγάλης 

κλίμακας στις Δημοτικές Ενότητες Κω και Δικαίου. Παράλληλα με την ασφαλτόστρωση και 

τον ηλεκτροφωτισμό της κεντρικής οδού στο Πυλί. Είμαστε παντού. Ήδη ανανεώνεται ο 

ηλεκτροφωτισμός και αναβαθμίστηκε το ιστορικό κέντρο της Κω, στο πλαίσιο του Open Μall. 

Όπου τοποθετήσαμε και ενιαίο δίκτυο ηχητικής εγκατάστασης στον εμπορικό ιστό της πόλης. 

Στην ίδια κατεύθυνση, συνεχίζονται παρεμβάσεις παντού, σε όλο το νησί. Με έργα 

ασφαλτόστρωσης μεγάλης κλίμακας. Όπως, αγροτική οδοποιϊα Λινοποτίου προϋπολογισμού 

2.300.000 € με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Παράλληλα, με 
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ίδιους πόρους του Δήμου μας, υλοποιούμε έργα ασφαλτόστρωσης στη Δ.Ε. Δικαίου 

προϋπολογισμού 1.500.000 € και έργα ασφαλτόστρωσης στη Δ.Ε. Ηρακλειδών 1.400.000 €. 

Μετά από χρόνια εγκατάλειψης, δίνουμε βάρος στις αθλητικές υποδομές. Αγωνιζόμαστε 

παράλληλα για την επίλυση προβλημάτων που έρχονται από το παρελθόν, παρά την 

υπονόμευση από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, όπως στην περίπτωση του ιδιοκτησιακού 

προβλήματος στο νέο στάδιο «ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ». Ενισχύουμε και εκσυγχρονίζουμε τους 

αθλητικούς χώρους σε όλο το νησί. Προετοιμάζουμε μελέτες για όλους τους τομείς. 

Φέρνουμε το ποδήλατο και τον ποδηλατικό τουρισμό, στο προσκήνιο ως προτεραιότητα. 

Εντάσσουμε την Κω στο EuroVelo, στο ευρωπαϊκό δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών. 

Οργανώνουμε εναλλακτικές διαδρομές σε συνεργασία με τους συλλόγους. Συνεργαζόμαστε 

με την Περιφέρεια για την επέκταση του ποδηλατόδρομου μέχρι τον Άγιο Φωκά. 

Δημιουργούμε το μοναδικό σύγχρονο ποδηλατοδρόμιο στην Ελλάδα, στο αθλητικό κέντρο 

«ΦΙΛΙΝΟΣ». 

Η φροντίδα του Δήμου για τους νέους μας δεν σταματά σε αυτά. Μόνο για τις Παιδικές 

Χαρές του νησιού έχουμε σε εξέλιξη μια τεράστια παρέμβαση. 8 παιδικές χαρές θα 

ανακατασκευαστούν με ίδιους πόρους του Δήμου και άλλες 5 τις έχουμε εντάξει σε 

χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Ενεργοποιούμε το κτίριο ΩΡΥΛΑ, με στόχο τη μετατροπή του 

σε ψηφιακό μουσείο. Συνεργαζόμαστε με το ΔΙΙΚ για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων 

στο «Ιπποκράτειο Μέλαθρο». Προχωρούμε στην ενεργειακή αποτύπωση του Ασκληπιείου, 

στοιχείο σημαντικό για μεγάλο μέρος των επισκεπτών μας. Νομιμοποιούμε τις υποδομές των 

λιμανιών του νησιού, που είχαν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους. 

Ας μην ξεχνάμε ότι, όλα αυτά τα πετύχαμε υπό την πίεση μιας πρωτόγνωρης κατάστασης, 

εξαιτίας της πανδημίας, που αποσυντόνισε τη λειτουργία όλων των δημόσιων υπηρεσιών. Η 

αγωνία μας για προσφορά στον τόπο, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε το Δήμο, ήταν 

μεγάλη. Για αυτό δώσαμε βάρος στην αντιμετώπιση προβλημάτων φυσικών καταστροφών. 

Φροντίσαμε από την πρώτη στιγμή τον καθαρισμό των χειμάρρων, ακόμη και σε αυτά που 

δεν είναι αρμοδιότητας του Δήμου, για να μη κινδυνεύσει η ζωή και οι περιουσίες των 

συνδημοτών μας. Για αυτό κατασκευάζουμε δίκτυα ομβρίων σε γειτονιές που είχαν 

πρόβλημα, όπως στην περιοχή Μπουμπουλίνας, στην Αβέρωφ και στην Καρδάμαινα. 

Συμβασιοποιήσαμε και αναμένουμε να ξεκινήσει το έργο προστασίας από τη διάβρωση και 

ανάπλασης της ακτής στην παραλιακή οδό Β. Γεωργίου. Ιδρύσαμε το Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας στην Κέφαλο και το αντίστοιχο στο Λινοπότι. Για να μη μείνει κανείς αβοήθητος, 
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για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των συνδημοτών μας. Το ίδιο κάναμε όπου 

χρειάστηκε, όπως στο γεφύρι Τερεζί, στον Άγιο Νεκτάριο. Παράλληλα συντάσσουμε μελέτη 

για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων, το οποίο έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

Εκτός αυτών όμως προετοιμάζουμε το μέλλον, με:  

- την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.),  

- σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), και  

- επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 

(Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.). 

Επίσης έχουμε υποβάλλει πρόταση σύνταξης μελέτης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη 

τεχνολογιών παραγωγής (ηλεκτρόλυση), αποθήκευσης, διανομής και αξιοποίησης του 

υδρογόνου που παράγεται αξιοποιώντας την απορριπτόμενη ενέργεια που προέρχεται από 

ανανεώσιμες πηγές. Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί έργα ύψους 

7.873.757,52 € ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έργα προϋπολογισμού 14.084.537,20 €. Έχουμε 

έτοιμα έργα προς συμβασιοποίηση προϋπολογισμού 10.820.559,52 € και έργα σε φάση 

δημοπράτησης που φτάνουν στα 4.296.775 €. Επιπλέον αυτών έχουμε έτοιμες μελέτες έργων 

προϋπολογισμού 4.709.536,21 €. 

Όμως, σαφώς και δεν είναι όλα τα πράγματα ρόδινα και βέβαια υπάρχουν χρονικές 

υστερήσεις σε στόχους που έχουμε θέσει. Για παράδειγμα η αξιοποίηση του κτιρίου της 

πρώην Αλεξάντερ Φάσιον, η αξιοποίηση της ΑΒΙΚΩ και του Οινοποιείου, όπου βέβαια 

προχωράμε στην απομάκρυνση στοιχείων αμιάντου, έχουν καθυστερήσει χρονικά. Σίγουρα 

έχουμε πολλά να κάνουμε. Είμαστε στην αρχή. Σταδιακά υλοποιείται ο σχεδιασμός μας, με 

ορίζοντα 12ετίας. Η διάθεση μας για δουλειά, το “πείσμα” να πετύχουμε σε όφελος των 

συμπολιτών μας, αλλά και η σαφής στήριξη σε αυτή τη δημοτική αρχή από τη μεγάλη 

πλειοψηφία των Κώων, μας δημιουργεί την πεποίθηση ότι με το πέρας της τετραετούς 

θητείας μας θα έχουμε καταγράψει ένα πολύ σημαντικό θετικό πρόσημο, έχοντας βάλει τις 

βάσεις για τη δημοτική περίοδο 2023-2028. 

Ας δούμε, σε μια αρχική αξιολόγηση, τους τομείς που ήδη καταγράφεται θετικό 

αποτέλεσμα.  
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Εξωστρέφεια. 

Η Κως και πάλι είναι παντού. Συνομιλούμε, συνεργαζόμαστε, διεκδικούμε. Έχουμε 

αποκαταστήσει την εικόνα του νησιού μας. Αυτή, είναι ακόμα μεγαλύτερη νίκη. Γιατί η Κως, 

δεν αξίζει και δεν πρέπει να είναι στο περιθώριο.  

Καθημερινότητα. 

Η βελτίωση της καθαριότητας για αυτή τη δημοτική αρχή αποτελεί προτεραιότητα. Όλοι 

γνωρίζουμε καλά, ειδικά όσοι έχουν διαχειριστεί τέτοια ευθύνη ότι πρόκειται για διαρκή 

μάχη, χωρίς τέλος. Όλοι αναγνωρίζουν, κάτοικοι και επισκέπτες, ότι είναι εμφανής η 

βελτίωση. Αυτό οφείλεται σε συνδυασμό δράσεων και στον εκσυγχρονισμό του στόλου 

οχημάτων. Διεκδικήσαμε χρηματοδοτήσεις και πετύχαμε να ενισχύσουμε την υπηρεσία 

καθαριότητας. Ήδη έχουμε προμηθευτεί 4 νέα απορριμματοφόρα με χρηματοδότηση από το 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και 2 φορτηγά, με χρηματοδότηση από πρόγραμμα του 

Υπουργείου Εσωτερικών. Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του στόλου μας θα συνεχιστεί. 

Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας με ιδιώτη, θέσαμε στην υπηρεσία των δημοτών 4 

επιπλέον απορριμματοφόρα με το πλήρωμα τους. Το ίδιο και πιο ενισχυμένο πρόγραμμα 

εντάσσουμε για εφέτος, με 6 απορριμματοφόρα (εκ των οποίων τα 2 με καδοπλυντήριο) και 

2 ανατρεπόμενα γερανοφόρα φορτηγά για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, αφού 

περιμένουμε καλύτερη τουριστική χρονιά από το 2021. 

Τομέας Υγείας 

Αναλάβαμε πρωτοβουλίες ακόμη και σε θέματα που δεν είναι αρμοδιότητα μας, όπως ο 

τομέας υγείας. Με μόνο στόχο να στηρίξουμε την κοινωνία μας. Για αυτό παραχωρήσαμε 

δημοτικό ακίνητο στο Λινοπότη, για την ανέγερση του νέου νοσοκομείου. Δεν είναι 

αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η κατασκευή νέου Νοσοκομείου, όμως 

αποδεικνύεται καθοριστική η παρέμβαση του Δήμου μας. Με την παραχώρηση του ακινήτου 

μας η Πολιτεία δεσμεύτηκε. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και θα το πετύχουμε. Το 

χρωστάμε στις επόμενες γενιές. Στους νέους και στις νέες μας που καλούνται να 

δημιουργήσουν σε αυτό το νησί, να στηρίξουν αυτή την κοινωνία. Για αυτό ενισχύουμε με 

μέχρι 450 € μηνιαίως τη στέγαση μέχρι 14 ιατρών και 5 νοσηλευτών. Είμαι ιδιαίτερα 

περήφανος για αυτό.  

Αντίθετα, δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος από τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση του 

νοσοκομείου. Διεκδικούμε λύσεις και δεν θα πάψουμε να το κάνουμε. Η Πολιτεία έχει 

ευθύνη να βρει τους τρόπους που θα στηρίξουν τη λειτουργία του. Σε αυτή την κατεύθυνση, 
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εμείς καταβάλλουμε προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Συνεργαζόμαστε με την Ιατρική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, για την 

“υιοθεσία” και στήριξη του νοσοκομείου μας. Μια συνεργασία με στόχο να έρχονται 

πανεπιστημιακοί γιατροί και να πραγματοποιούν εξειδικευμένες εξετάσεις ή ακόμα και 

χειρουργικές επεμβάσεις στο Νοσοκομείο της Κω. Σίγουρα πρόκειται για φιλόδοξο 

εγχείρημα. Είμαι σίγουρος ότι εντός του 2022 θα αρχίσει να υλοποιείται. 

Η Κως στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Μια συζήτηση δεκαετιών αποκτά πλέον περιεχόμενο. Αποτελεί γεγονός το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα που υλοποιείται στο νησί μας και αφορά στη διοίκηση στον τουρισμό, στην 

υγεία, στην ευεξία. Με αποφασιστική συμβολή και στήριξη του Δήμου μας. Η Ιπποκρατική 

Κως παύει να είναι στο περιθώριο της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το χρωστάμε στους 

νέους και στις νέες του νησιού μας. Ήδη ανοίξαμε τις πόρτες δύο μεγάλων ακαδημαϊκών 

ιδρυμάτων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Προχωρήσαμε με στόχο και προοπτική, για να αναβαθμίσουμε τις δυνατότητες της κοινωνίας 

μας και να προσδώσουμε νέα, σύγχρονα, χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της Κω. 

Κτηματολόγιο 

Δίνουμε λύση στο πρόβλημα μεταγραφής της επέκτασης του σχεδίου πόλης Κω και 

Μαστιχαρίου. Κλείνουμε μια ανοιχτή πληγή άνω των 30 ετών. Υπογράψαμε για αυτό 

Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, διαθέσαμε δυνάμεις και ξεκινήσαμε 

άμεσα να την υλοποιούμε. Παράλληλα ετοιμάζουμε μεγάλο πρόγραμμα διανοίξεων οδών σε 

περιοχές του σχεδίου πόλης, ύψους 2.900.000 €. Για να μπορούν άμεσα οι συμπατριώτες μας 

να αξιοποιήσουν την περιουσία τους. Αποδείξαμε για μια ακόμη φορά ότι με τεκμηριωμένη 

πρόταση και συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε. Ο Δήμος μας πλέον έχει ανοίξει νέους 

ορίζοντες. Μας ακούνε, μας σέβονται, κερδίζουμε για τον τόπο μας, διεκδικούμε για την 

κοινωνία μας. Παράλληλα με την στήριξη του Κτηματολογίου, φιλοδοξούμε ότι θα 

προχωρήσει γρήγορα και ο πολεοδομικός σχεδιασμός για όλο το νησί. Ελπίζουμε να πάνε 

όλα καλά και η ένταξη του Δήμου μας στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος να 

συμβάλλει στην ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού εργαλείου ανάπτυξης για το νησί μας. 

Παραλία Ναυτικού Ομίλου 

Η αδιαφορία της τότε δημοτικής αρχής, το 2017, για την παραλία του Ναυτικού Ομίλου, 

άφησε πολλά ερωτήματα και μια μεγάλη εκκρεμότητα, λόγω των απίστευτα κακών και 

επιζήμιων χειρισμών της για τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας. Αυτή την εκκρεμότητα 
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προσπαθούμε να διορθώσουμε. Για να παραμείνει σε κοινόχρηστη χρήση η παραλία, σε 

όφελος της κοινωνίας μας και των τοπικών επιχειρήσεων και παράλληλα να δημιουργηθούν 

σύγχρονες συνθήκες για την ανάπτυξη του ναυταθλητισμού στο νησί μας. Για αυτό 

συντάξαμε μελέτη αξιοποίησης της περιοχής, σε συνεργασία με το ΤΕΕ Δωδεκανήσου, και 

ευελπιστούμε σύντομα σε οριστική λύση. 

ΘΕΡΜΑ  

Η ενίσχυση των υποδομών και η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του νησιού 

μας, αποτελούν βασικούς άξονες της πολιτικής μας. Προχωράμε παρότι συναντούμε πολλά 

εμπόδια. Φανταστείτε ότι μεταγράψαμε στο Κτηματολόγιο, μετά από 64 ολόκληρα χρόνια 

στην κυριότητα του Δήμου μας, την πηγή στα «Θερμά». Όσο και αν φαίνεται περίεργο, αυτό 

δεν είχε συμβεί έως σήμερα.  

Ειδικότερα, στο μεγάλο ζήτημα αξιοποίησης των “Θερμών”, εργαζόμαστε για την 

αξιοποίηση μιας ανεκτίμητης πηγής πλούτου, με πρώτο βήμα την εκπόνηση σειράς 

αναγκαίων μελετών που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη της περιοχής, με επιστημονική 

τεκμηρίωση και επάρκεια. Αποτελεί μονόδρομο αυτή η επιλογή, ειδικά μετά την απραξία των 

περασμένων χρόνων. Για να παραμείνει αυτή η μοναδική πηγή πλούτου στα χέρια του Δήμου 

μας και της τοπικής κοινωνίας, μιας και ο κίνδυνος υφαρπαγής της πλέον είναι κάτι 

παραπάνω από ορατός. Σύντομα όμως τρέχουν πολλές παράλληλες δράσεις. Εκπονούμε 

μελέτη, μέσω της ΚΩΑΝ Α.Ε. για την τεκμηρίωση βιώσιμου επιχειρηματικού σχήματος για την 

οικονομική εκμετάλλευση και αξιοποίηση των θερμών πηγών ενώ έχουμε υπογράψει ήδη 

δύο προγραμματικές συμβάσεις, με το Ε.Μ.Π. και το Ε.Κ.Π.Α., για τη γεωτεχνική μελέτη και το 

γεωθερμικό δυναμικό της περιοχής. 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΔΕΥΑΚ 

Πριν προχωρήσω στην παρουσίαση όλων των τομέων δράσης του Δήμου θέλω να κάνω 

μια ξεχωριστή αναφορά στις επιχειρήσεις του Δήμου μας. Πρώτα από όλα στη ΔΕΥΑΚ όπου 

πραγματικά είναι σε εξέλιξη ένα τεράστιο πρόγραμμα σχεδιασμού, διεκδίκησης και 

κατασκευής έργων. Η ΔΕΥΑΚ ωφελήθηκε στην προηγούμενη περίοδο διότι άνοιξε το 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ στο οποίο εντάχθηκαν έργα που είχαν προετοιμαστεί από την 

περίοδο 2010 – 2014. Έργα που ολοκληρώθηκαν, συνεχίζονται ή ξεκίνησαν πριν λίγο καιρό. 

Με τις αλλαγές που επήλθαν τα τελευταία χρόνια στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, το οποίο 

μετονομάστηκε σε «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ουσιαστικά έχει καλυφθεί το πλαφόν που αναλογεί 
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στην Κω για χρηματοδότηση έργων. Αυτό το γεγονός δεν σημαίνει ότι τελειώνουν οι 

διεκδικήσεις μας. Αντίθετα, σχεδιάζουμε νέα έργα, που η υλοποίησή τους θα δώσει λύσεις 

σε μεγάλα προβλήματα. Η ΔΕΥΑΚ σήμερα βρίσκεται σε οργασμό δουλειάς, ενώ έχει να 

αντιμετωπίσει και μεγάλες προκλήσεις, όπως το σύνολο της κοινωνίας μας. Ολοκλήρωση, 

λειτουργία, σχεδιασμός και κατασκευή νέων μεγάλων έργων υποδομής, από τη μία. Μείωση 

εσόδων, εξαιτίας της τουριστικής και οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, και 

παράλληλα εκτόξευση του κόστους ηλεκτροδότησης και καυσίμων, από την άλλη. 

Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρω ότι η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων μας στο τρίμηνο 

Ιανουάριος – Μάρτιος του 2021, ανήλθε σε 145.240 € ενώ για το ίδιο τρίμηνο Ιανουάριος – 

Μάρτιος του 2022 υπερδιπλασιάστηκε στις 382.274,89 €. Αντίστοιχα προβλήματα βέβαια 

εμφανίζουν οι ΔΕΥΑ όλης της χώρας, όπως και το σύνολο δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της 

οικονομίας. Παρόλα αυτά, με χρηστή διαχείριση καταφέρνουμε η ΔΕΥΑ Κω να διατηρεί τα 

οικονομικά της σε ασφαλή επίπεδα, να αποπληρώνει κανονικά τα έργα που εκτελεί, να 

υλοποιεί έργα με ίδιους πόρους και να ενισχύει τον εξοπλισμό της. Σε αυτό το σημείο αξίζει 

να δώσουμε ορισμένα σημαντικά οικονομικά στοιχεία. Παραλάβαμε τον Σεπτέμβριο 2019 τη 

ΔΕΥΑΚ με ταμείο 6.170.331,94 € και ανείσπρακτες οφειλές προς την επιχείρηση ύψους 

8.667.249 €. Σε δύο χρόνια, τέλος Δεκεμβρίου 2021, το ταμείο της επιχείρησης ανήλθε σε 

4.785.460,78 € και οι ανείσπρακτες οφειλές σε 10.500.000 €.  

Ουσιαστικά αποτυπώθηκε το έργο που γίνεται, αφού: 

1. πληρώνονται κανονικά οι υποχρεώσεις μας,  

2. το οικονομικό κόστος που επωμίστηκε η ΔΕΥΑΚ από τα μέτρα ελάφρυνσης 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας (780.000€),  

3. η αγορά νέων μηχανημάτων (490.000€) αλλά και  

4. η αύξηση των οφειλών επιχειρήσεων και νοικοκυριών, λόγω της κρίσης από την 

πανδημία.  

Η ΔΕΥΑΚ αναγνωρίζοντας τις συνέπειες που προκάλεσε η πανδημία στην οικονομική 

δραστηριότητα και ειδικά στον τουρισμό, υλοποίησε πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων και 

των δημοτών, με:  

 μείωση του ειδικού τέλους κατά 50%,  

 αναστολή τόκων επί των οφειλών των καταναλωτών,  

 αναστολή των διακοπών υδροδότησης, και  

 μη απώλεια ενεργών διακανονισμών σε πιθανή καθυστέρηση πληρωμής.  
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Χαρακτηριστικά αξίζει να αναφέρω, ότι οι συνδημότες μας από τα μέτρα στήριξης της 

ΔΕΥΑΚ, για το 2020 και το 2021, ωφελήθηκαν περίπου 780.000 € (540.000 € από τη μείωση 

κατά 50% του ειδικού τέλους και 240.000 € από την μη επιβολή τόκων). 

Παράλληλα ενισχύσαμε τον εξοπλισμό της με 11 νέα οχήματα & μηχανήματα έργου 

συνολικής δαπάνης 375.419 €, που καλύφθηκε από ίδιους πόρους της επιχείρησης, ενώ 

αναμένουμε και την προσθήκη 3ων νέων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, φτάνοντας το 

συνολικό κόστος στις 490.000 € από ίδιους πόρους. 

Ουσιαστικά, για πρώτη φορά η ΔΕΥΑΚ μετά από πολλά χρόνια απόκτησε μηχανήματα 

έργου. Έναν φορτωτή εκσκαφέα με συμπληρωματικά εξαρτήματα για την εκτέλεση 

διαφορετικών εργασιών (όπως: σφυρί, δύο κουβάδες διαφορετικού διαμετρήματος, 

παλαιτοφόρο) και έναν υδροστατικό φορτωτή πλάγιας ολίσθησης BOBCAT ενώ περιμένουμε 

και ένα μικρό τσαπάκι. Παράλληλα, συμπλήρωσε τον στόλο αυτοκινήτων με έξι ημιφορτηγά, 

ένα κλειστό τύπου VAN και δύο ΙΧ, ενώ περιμένουμε και δύο μεγάλες κλούβες. 

Η ΔΕΥΑΚ βρίσκεται παντού 

Από την πρώτη στιγμή, έχουμε συντάξει ολοκληρωμένο σχεδιασμό και διεκδικούμε έργα 

για την ενίσχυση των υποδομών, ενώ ξεκινήσαμε και εκτελούμε σημαντικά έργα, από ίδιους 

πόρους της επιχείρησης, που τα προηγούμενα πέντε χρόνια δεν τα είχαν σκεφτεί καν παρότι 

υπήρχε η οικονομική δυνατότητα να εκτελεστούν. Έργα μεγάλης σημασίας για τους 

συνδημότες μας, όπως το δίκτυο ύδρευσης στη Μεσσαριά και το δίκτυο ομβρίων στην 

Μπουμπουλίνας. Η ΔΕΥΑΚ, μόλις στα δύο πρώτα χρόνια της θητείας μας, έχει σχεδιάσει, 

διεκδικήσει και εξελίξει τεράστιο πρόγραμμα ανάπτυξης. Ολοκλήρωση των δικτύων 

αποχέτευσης, υδροδότηση Αντιμάχειας και Καρδάμαινας, κατασκευή του φράγματος στο 

«Μία» ποταμό, νέα δίκτυα ύδρευσης, δεξαμενές, γεωτρήσεις, εκσυγχρονισμός και 

ψηφιοποίηση των λειτουργιών της για καλύτερη παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέτηση των 

πολιτών. Χαρακτηριστικά πρέπει να αναφέρουμε την καινοτόμα εφαρμογή που υλοποιεί η 

ΔΕΥΑΚ Smart Ville App για την εξυπηρέτηση των δημοτών.  

Μετά από χρόνια η ΔΕΥΑΚ πραγματικά βρίσκεται παντού. Με έργα ποιότητας και αξίας, με 

χρηματοδότηση από πόρους της επιχείρησης. Εκτός από την ενίσχυση του εξοπλισμού και 

την αύξηση παραγωγικότητας των συνεργείων της, η ΔΕΥΑΚ υλοποιεί έργα που δίνουν λύση 

σε χρόνια προβλήματα των συνδημοτών μας. Στην περιοχή της Μεσαριάς, στα όρια των 

Δημοτικών Ενοτήτων Κω και Δικαίου, κατασκεύασε σύγχρονο δίκτυο υδροδότησης, μήκους 

3900 μέτρων και κόστους 200.000 € από ίδιους πόρους της επιχείρησης.  
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Στην πόλη της Κω, για τη ριζική αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή 

της οδού Μπουμπουλίνας και παρακείμενων οδών, νέο δίκτυο όμβριων, συνολικού μήκους 

1572 μέτρων, κατά μήκος της οδού Μπουμπουλίνας, από την Εθνικής Αντιστάσεως έως το 

λιμάνι, κόστους 173.000 €. Στο ίδιο πλαίσιο υλοποιήθηκαν τεχνικά έργα που έλυσαν 

προβλήματα πλημμύρας στην οδό Αβέρωφ.  

Σχεδιάζουμε και διεκδικούμε 

Η ΔΕΥΑΚ σε αυτό το διάστημα σχεδιάζει ολοκληρωμένα για όλο το νησί, με επίκεντρο την 

οριστική επίλυση των προβλημάτων υδροδότησης της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών και 

την αναβάθμιση των δικτύων και συστημάτων ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Δικαίου & 

Ηρακλειδών. Σε διάστημα μικρότερο του ενάμιση έτους, σχεδιάσαμε και μελετήσαμε έργα 

ύδρευσης εκατομμυρίων που διεκδικούμε την ένταξή τους και θα υλοποιηθούν τα επόμενα 

χρόνια, για την επίλυση του προβλήματος ύδρευσης σε Κέφαλο, Αντιμάχεια και Καρδάμαινα. 

Από τις αρχές του 2021 έχουμε συγκροτημένη πρόταση, συνολικού ύψους 9.607.140 €, η 

οποία συντάχθηκε από τα στελέχη της Επιχείρησης, με στόχευση τη χρηματοδότηση 

σημαντικών έργων. Η πρόταση της ΔΕΥΑΚ αφορά σε τρείς ενότητες έργων ύδρευσης και την 

μελέτη για την κατασκευή ταμιευτήρα στον «Μια» ποταμό.  

Αναλυτικά, περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των 

δικτύων ύδρευσης:  

1. «Αναβάθμιση δικτύου διανομής ύδρευσης πόλης Κω», με προϋπολογισμό 

2.047.500€. Το προτεινόμενο έργο αφορά την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων τμημάτων των 

κεντρικών αγωγών του δικτύου ύδρευσης πόλης Κω, σε μήκος 6.250 μέτρων, στις οδούς 

Εθνικής Αντιστάσεως & Αρτεμησίας, όπως επίσης και στην περιοχή Ψαλιδίου.  

2. «Ενίσχυση εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού από γεωτρήσεις Δ.Ε. 

Ηρακλειδών», με προϋπολογισμό 2.515.500 €. Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου 

περίπου 22 χιλιομέτρων, στις Κοινότητες Αντιμάχειας (5.000μ.), Καρδάμαινας (4.400μ.) και 

Κεφάλου (12.400μ.).  

3. «Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης καταναλώσεων, κρίσιμων 

παραμέτρων λειτουργίας και ποιότητας σε δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑΚ στις Δ.Ε. Δικαίου & 

Ηρακλειδών», με προϋπολογισμό 3.474.900 €. Το έργο περιλαμβάνει προμήθεια και 

εγκατάσταση Σταθμών Διαχείρισης Πίεσης (Σ.Δ.Π.), Τοπικών Σταθμών Μέτρησης 

Παροχής/Πίεσης/Ποιότητας (Τ.Σ.Μ.Π.), Τοπικών Σταθμών Διακοπής (Τ.Σ.Δ.), λογισμικών 
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επέκτασης του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) και Τηλεμετρικών Σταθμών Μέτρησης 

Κατανάλωσης (Τ.Σ.Μ.Κ.) με χρήση ψηφιακών υδρομετρητών.  

4. «Λοιπές Βοηθητικές Δαπάνες», με προϋπολογισμό 188.877 €, για τη χρηματοδότηση 

αρχαιολογικών εργασιών στην κατασκευή των έργων.  

Συνολικά τα τέσσερα προαναφερόμενα έργα φτάνουν στο ύψος των 8.226.777 €. 

Στον ίδιο σχεδιασμό περιλαμβάνεται πρόταση για την χρηματοδότηση μελέτης 

κατασκευής ενός οραματικού έργου, του ταμιευτήρα στο «Μια» ποταμό, με προϋπολογισμό 

1.380.363 €. Η πράξη αφορά την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή 

φράγματος στη θέση «Μια» Καρδάμαινας και όλων των απαραίτητων έργων (εγκατάσταση 

επεξεργασίας νερού, δεξαμενή αποθήκευσης, αγωγού μεταφοράς) για την αξιοποίηση του 

φράγματος. Με την ολοκλήρωση της μελέτης προτείνεται η κατασκευή των έργων: 

- Ταμιευτήρας «Μια» ωφέλιμης χωρητικότητας 1.240.000 μ3, 

- Διϋλιστήριο 5000μ3/ημ κοντά στο φράγμα (σε χαμηλότερο υψόμετρο), 

- Αντλιοστάσιο διϋλισμένου νερού 250m3/h, 

- Δεξαμενή αποθήκευσης διϋλισμένου νερού σε περιοχή κοντά στο Διϋλιστήριο 

(χωρητικότητας 1500-2000μ3) και  

- Αγωγοί αδιύλιστου, διϋλισμένου μέχρι τη δεξαμενή Καρδάμαινας και διανομής στο 

σύνολο της ΔΕ Ηρακλειδών, Φ400, σε συνολικό μήκος 5 χλμ 

Επιπλέον αυτών, διεκδικούμε την ένταξη ενός πολύ σημαντικού έργου που αφορά στην 

“Ενεργειακή αναβάθμιση αντλιοστασίων ύδρευσης ΔΕΥΑ Κω” με προϋπολογισμό 

4.317.206,40 €. 

Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών 

Εκτός από τον σχεδιασμό και τη διεκδίκηση έργων, στη Δ.Ε. Ηρακλειδών υλοποιούμε 

σημαντικό έργο, όπως το έργο μεταφοράς νερού, για την ενίσχυση υδροδότησης της 

Αντιμάχειας, από την περιοχή Άγιος Πέτρος Πυλίου έως τη δεξαμενή «ΜΑΥΡΙΚΕΣ» στον 

κάμπο Μαστιχαρίου, από όπου διοχετεύεται στην Αντιμάχεια. 

Για την υδροδότηση της Καρδάμαινας, προετοιμάσαμε την κατασκευή νέας μεγαλύτερης 

δεξαμενής, από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ, προϋπολογισμού 1.000.000 €, που θα 

αντικαταστήσει την απαρχαιωμένη, προβληματική δεξαμενή από την οποία υδρεύεται η 

Κοινότητα, δίνοντας λύση και στο πρόβλημα πίεσης του δικτύου.  

Στην Κέφαλο, στη διετία 2020 – 2021 υλοποιήσαμε έργα 215.000 €, από ίδιους πόρους της 

ΔΕΥΑΚ: κατασκευή δεξαμενής χωρητικότητας 330 κυβικών, δημιουργία νέων δικτύων 
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μεταφοράς νερού από γεωτρήσεις καθώς και κατασκευή δύο νέων γεωτρήσεων στην περιοχή 

Φαούλι και Πασκαίνου. 

Δημοτική Ενότητα Δικαίου 

Στο Πυλί κατασκευάσαμε δύο νέες σύγχρονες δεξαμενές επεξεργασίας και διανομής 

πόσιμου νερού και στο Αμανιού νέα δεξαμενή 200ων κυβικών.  

Παράλληλα ανακατασκευάζουμε τις δύο υφιστάμενες δεξαμενές σε Πυλί και Αμανιού, 

ώστε να συνδεθούν παλιές και νέες δεξαμενές σε ενιαίο δίκτυο αυξάνοντας την παρεχόμενη 

ποσότητα νερού.  

Η παραγωγικότητα της ΔΕΥΑΚ δε σταματά σε αυτά. 

Συνεχίζει την κατασκευή των δικτύων ακαθάρτων Αντιμάχειας – Κεφάλου – Μαστιχαρίου, 

παρά τα όσα προβλήματα προκύπτουν από λάθη στον σχεδιασμό ή από την εύρεση 

αρχαιοτήτων. Ξεκίνησε το έργο κατασκευής της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην 

Κέφαλο και το έργο αναβάθμισης και επέκτασης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 

στην Κω. Ολοκληρώνει το έργο αντικατάστασης του δικτύου μεταφοράς νερού από τη 

δεξαμενή στο παλιό σφαγείο της Κω. Η ΔΕΥΑΚ αποτελεί στήριγμα της ανάπτυξης του νησιού 

μας και θα συνεχίσει στην ίδια πορεία με γνώμονα το κοινωνικό όφελος. 

ΜΑΡΙΝΑ 

Στη Μαρίνα, κυριολεκτικά από την πρώτη μέρα, ανασυντάξαμε δυνάμεις. Δημιουργήσαμε, 

σε μόλις δύο χρόνια, μια εντελώς διαφορετική, σύγχρονη εικόνα. Καταφέραμε, με μεγάλη 

προσπάθεια, μέσα σε μια αρνητική συγκυρία 2 ετών λόγω της πανδημίας, να εξυγιάνουμε τα 

οικονομικά της, να εκσυγχρονίσουμε τη λειτουργία της, να βελτιώσουμε την εικόνα της και 

να προγραμματίσουμε την αναπτυξιακή πορεία της. Παραλάβαμε μια επιχείρηση σε 

λήθαργο, δίχως όραμα για το παρόν, δίχως σχεδιασμό για το μέλλον. Αρκεί να αναφέρω ότι 

όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, η μαρίνα στις 31 Αυγούστου 2019 είχε στο ταμείο 

της 760.478,44 €, με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της, έως την ίδια ημερομηνία, να 

φτάνουν στις 500.390,82 €. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 είχε στο ταμείο 728.989,19 € με ανειλημμένες υποχρεώσεις 

827.866,45 €, ενώ σε μόλις δύο χρόνια, καταφέραμε με χρηστή διαχείριση και 

αναπροσαρμογές στην πολιτική της επιχείρησης, να φτάσει να έχει ταμείο στις 31 

Δεκεμβρίου 2021, ύψους 1.331.151,88 € με ανειλημμένες υποχρεώσεις μόλις 539.983,90 €. 

Αυτό βέβαια δεν έγινε τυχαία αλλά με σχέδιο. Μπήκε τάξη σε θέματα διαχείρισης, όπως 

στη διακοπή χορηγιών που δεν αφορούσαν την επιχείρηση, επεκτάθηκε η ζώνη 
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εκμετάλλευσης στο Μανδράκι για φιλοξενία mega yachts, με προοπτική περαιτέρω 

αξιοποίησης με την τοποθέτηση ρεμέντζων και συνεχίζουμε.  

Χρηστή διαχείριση από τη μία, με μείωση των ελαστικών λειτουργικών εξόδων, με 

εξορθολογισμό κόστους υπηρεσιών φύλαξης, είσπραξης τελών ελλιμενισμού, υδραυλικών 

υπηρεσιών και υπηρεσίας καθαριότητας.  

Ταυτόχρονα, αύξηση εσόδων σε τομείς που υπήρχε τέτοια δυνατότητα και δεν είχαν 

αξιοποιηθεί (π.χ. αύξηση θέσεων ελλιμενισμού στο Μανδράκι, αύξηση 80% στην τιμολόγηση 

πλαγιοδέτησης επαγγελματικών σκαφών, διαχείριση διαφημίσεων κλπ) αλλά και 

ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αυξημένη αποζημίωση της επιχείρησης από τις ζημιές 

του σεισμού το 2017. 

Στη Μαρίνα, σε αυτή την περίοδο, υλοποιήθηκαν ουσιαστικές δράσεις εκσυγχρονισμού, 

όπως η αυτοματοποίηση πυλών εισόδου, τοποθέτηση ασανσέρ, χρωματισμοί κτιρίων και 

πολλά άλλα. Δεν μείναμε όμως μόνο σε αυτά. Θεωρώ ότι σημαντικό κεφάλαιο στη 

λειτουργία της Μαρίνας αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της και η καθημερινή προσφορά 

του. Έτσι, καταφέραμε και ενισχύσαμε τις δυνάμεις της, μέσα από το κοινωφελές πρόγραμμα 

του ΟΑΕΔ για ανέργους 55-67 ετών, δημιουργώντας επτά θέσεις εργασίας και δίνοντας με 

αυτόν τον τρόπο επαγγελματική διέξοδο σε συμπολίτες μας που είχαν ανάγκη. 

Θεωρώ ότι πέρα από την στρατηγική και διαχειριστική ικανότητα που επέδειξε η Διοίκηση 

σε αυτό το διάστημα, το σημαντικότερο όλων είναι ότι λειτούργησε με όραμα και σχεδιασμό, 

για την έναρξη των διαδικασιών ολοκλήρωσης των έργων της Α΄ φάσης ώστε να μπορούμε να 

μιλάμε σύντομα για την επέκταση της Μαρίνας, που είναι ο μεγάλος στόχος, αν και με 

καθυστέρηση 20 χρόνων. 

ΑΝΕΜ 

Η Κως γίνεται επίκεντρο ανάπτυξης για τα Βόρεια Δωδεκάνησα, με νέες δυνατότητες για 

όλα τα νησιά. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες στον τουρισμό και απλώνουμε τα φτερά μας σε όλη 

την περιοχή. Για να το πετύχουμε, ήδη έχουμε ξεκινήσει τη ναυπήγηση ενός νεότευκτου 

σύγχρονου πλοίου, με μεγάλες δυνατότητες, αξίας τριών εκατομμυρίων ευρώ, για 

λογαριασμό της ΑΝΕΜ και διερευνούμε την επέκταση της ακτίνας δράσης της, μέσα από νέες 

ακτοπλοϊκές γραμμές. Δεν μένουμε μόνο σε αυτό. Συνεργαζόμαστε παράλληλα με την 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για να πετύχουμε τον ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο της λειτουργίας 

2 υδατοδρομίων στο νησί μας. Σύγχρονο αεροδρόμιο, πυκνή ακτοπλοϊκή σύνδεση και 
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υδροπλάνα, δημιουργούν καλύτερες συνθήκες μετακίνησης και δίνουν προοπτική επέκτασης 

της τουριστικής περιόδου. 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Το Λιμενικό Ταμείο είναι από τους τομείς του Δήμου που η πανδημία έχει πλήξει ριζικά. 

Αξίζει βέβαια να σημειώσουμε ότι, ήδη από την καλή χρονιά του 2019 τα ετήσια έξοδα του 

Λιμενικού Ταμείου (1.957.145,88 €) είχαν ξεπεράσει τα εισπραχθέντα έσοδα (1.455.040,70 €) 

και το αποθεματικό που είχε δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια είχε αρχίσει να 

συρρικνώνεται, παρότι το 2019 ήταν η καλύτερη τουριστική χρονιά στην ιστορία του τόπου 

μας. Για αυτό από την πρώτη στιγμή θέσαμε στόχο να μειώσουμε τα έξοδα, με χρηστή και 

λελογισμένη διαχείριση. Το καταφέραμε μειώνοντας τα έξοδα το 2020, κατά 568.883,89 € σε 

σχέση με το 2019 και το 2021 κατά 530.357,98 € σε σχέση πάντα με το 2019.  

Η διετία της πανδημίας μείωσε δραματικά τα έσοδα του Λιμενικού Ταμείου, αφού έκλεισε 

η γραμμή Κω – Τουρκίας ενώ μειώθηκαν και τα έσοδα από το ενοίκιο του καταστήματος Duty 

Free. Τα πάγια έξοδα όμως είναι σημαντικά (ετήσιο κόστος λειτουργίας, μισθοδοσία, κόστος 

ISPS, συντηρήσεις κ.α.) και απορρόφησαν μεγάλο μέρος των διαθεσίμων μας, παρά την 

μείωση εξόδων που επιβάλλαμε. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της απώλειας εσόδων 

αρκεί να παραθέσουμε τα παρακάτω στοιχεία. 

Το 2019 τα εισπραχθέντα έσοδα του Λιμενικού Ταμείου ανήλθαν σε 1.455.040,70 €. 

Το 2020 μειώθηκαν σε 752.407,60 €, δηλαδή μείον 702.633,10 €, σχεδόν -48%.  

Το 2021 είχαμε μια μικρή αύξηση σε σχέση με το 2020, τα εισπραχθέντα έσοδα έφτασαν 

στα 815.313,47 € αλλά πάντα μεγάλη μείωση σε σχέση με το 2019 δηλ. 639.727,33 € 

λιγότερα, σχεδόν -44%. 

Όλη αυτή η σωρευτική μείωση εσόδων, παρά την μείωση και στα έξοδα που επιβάλλαμε, 

έχει αποβεί σε βάρος του αποθεματικού του Λιμενικού Ταμείου, το οποίο από 2.114.755,66 € 

το 2019 περιορίστηκε σε 867.426,84 € το 2021. 

Εκτός αυτών, η πανδημία εμπόδισε τον σχεδιασμό μας και την προσπάθεια που 

καταβάλλουμε να ξεπεράσουμε καθυστερήσεις πολλών χρόνων και να επιλύσουμε 

προβλήματα νομιμοποίησης των λιμενικών εγκαταστάσεων. Παρόλα αυτά θα τα 

καταφέρουμε. Όπως καταφέραμε και εντάξαμε στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ μελέτες που πλησιάζουν 

το 1.000.000 € στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η χρηματοδότηση του master plan για το 

λιμάνι της Κω. Στόχος μας είναι το καλοκαίρι του 2023 όλα τα λιμάνια του νησιού μας να 
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λειτουργούν νόμιμα, με καθορισμένη ζώνη αιγιαλού, χερσαία ζώνη και θαλάσσιο χώρο 

εκμετάλλευσης.  

Η αδράνεια της προηγούμενης δημοτικής περιόδου έχει οδηγήσει σε σημαντικά 

προβλήματα, όπως πχ στο λιμάνι της Κω, η έλλειψη καθορισμού χερσαίας ζώνης δεν 

επιτρέπει την έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή του, κατεστραμμένου από το 

σεισμό του 2017, κτιρίου που φιλοξενούσε το σταθμό επιβατών και πολλές άλλες 

λειτουργίες. Τώρα τα καταφέραμε, αναμένουμε το ΦΕΚ με τον καθορισμό χερσαίας ζώνης 

για το λιμάνι της Κω, όπως και τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της χερσαίας ζώνης στο λιμάνι 

Μαστιχαρίου.  

Παράλληλα, η προσαρμογή στις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας Shengen 3, 

επιβάλλει επενδύσεις, για αυτό σχεδιάζουμε την κατασκευή κτιρίου 1000 τ.μ. περίπου στην 

περιοχή της ΔΕΗ, ώστε να εκπληρωθούν οι όροι λειτουργίας. Ολοκληρώνουμε επίσης τις 

διαδικασίες που οδηγούν στην επέκταση των λιμένων Καρδάμαινας και Κεφάλου. Για το 

λιμάνι Κεφάλου ήδη έχουμε πάρει τη θετική γνωμοδότηση της ΕΣΑΛ (Επιτροπή Σχεδιασμού 

και Ανάπτυξης Λιμένων) και βρίσκεται στην τελική διαδικασία η έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων, ώστε να προχωρήσουμε στη διερεύνηση ένταξης του έργου για χρηματοδότηση. Για 

την επέκταση του λιμανιού Καρδάμαινας αναμένουμε τη θετική γνωμοδότηση της ΕΣΑΛ. 

Παρά τις μεγάλες δυσκολίες αυτής της περιόδου προχωρήσαμε σε σημαντικές 

συντηρήσεις και βελτιώσεις στη λειτουργία των λιμένων μας. Με ολοκλήρωση της 

ανάπλασης στο εσωτερικό λιμάνι της Κω, όπου αναλάβαμε κόστη για νέα παγκάκια, αλλαγή 

ηλεκτρολογικών πινάκων, φύτευση, αλλά και την τοποθέτηση σύγχρονων ομοιόμορφων 

ανοξείδωτων πάγκων για τους αλιείς του λιμανιού.  

Παράλληλα ενισχύσαμε τις υποδομές υδροδότησης, ρευματοδότησης και τοποθετήσαμε 

pillars στο λιμάνι, έως την πλωτή προβλήτα. Στη σκάλα του πολεμικού, προστατέψαμε την 

πλατεία με μικρής κλίμακας τεχνικό έργο, ανακατασκευάσαμε το πάτωμα της σκάλας και 

τοποθετήσαμε φωτισμό με λαμπτήρες led. 

Στο λιμένα Μαστιχαρίου αποκαταστήσαμε το δίκτυο φωτισμού, τοποθετήσαμε νέο 

ηλεκτρολογικό πίνακα και προχωρήσαμε σε καθαρισμό του βυθού. 

Στο λιμένα Κεφάλου τοποθετήσαμε νέα φώτα τεχνολογίας led. 

Στο λιμάνι Καρδάμαινας εκτός από τον καθαρισμό του βυθού αποκαταστήσαμε την 

καθίζηση που είχε υποστεί τμήμα του ανατολικού προβλήτα. 
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Αντίστοιχες εργασίες έγιναν και στα λιμάνια των άλλων νησιών που συμμετέχουν στο 

Λιμενικό Ταμείο.  

ΔΟΠΑΒΣ 

Ο ΔΟΠΑΒΣ για το σύνολο των λειτουργιών του ενισχύεται ετησίως, τα 2 τελευταία χρόνια, 

με 1.111.000 € από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Επιπλέον, για τους βρεφονηπιακούς 

σταθμούς ενισχύθηκε το 2021 από τους ΚΑΠ με 270.575 € και για τη συντήρηση των 

αθλητικών εγκαταστάσεων με 117.641 €. Παράλληλα στον τομέα των βρεφονηπιακών 

σταθμών είχε το 2021 έσοδα από τη φιλοξενία παιδιών 21.734 € ενώ για την τρέχουσα 

περίοδο υπολογίζεται να εισπράξει μέσω της ΕΕΤΑΑ περίπου 556.000 €. 

Αθλητικοί χώροι-γήπεδα  

Αυτή η δημοτική αρχή δεν επιτρέπει να συνεχιστεί η εγκατάλειψη στις αθλητικές 

υποδομές. Η προτεραιότητα που δίνουμε στην άθληση και στους νέους του νησιού μας θα 

συνεχιστεί. Η πρόνοια του Δήμου για τις αθλητικές εγκαταστάσεις έχει απλωθεί σε ολόκληρο 

το νησί. Από την πρώτη στιγμή δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή και ήδη πετύχαμε πολλά. 

“Πρασινίσαμε” το ιστορικό γήπεδο «Ανταγόρας» και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το ιδιαίτερα 

φιλόδοξο σχέδιο εκσυγχρονισμού και εμπλουτισμού των αθλητικών υποδομών. 

Αντικαταστήσαμε το παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο.  

Εντάξαμε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης την κατασκευή ποδηλατοδρόμιου στο 

«ΦΙΛΙΝΟΣ» και την τοποθέτηση νέου συνθετικού τάπητα, με 970.000 €. Προγραμματίσαμε 

χλοοτάπητα νέας γενιάς και ανακατασκευή του γηπέδου Ζηπαρίου. Ανανεώσαμε τον 

ηλεκτροφωτισμό και συντηρήσαμε το ανοικτό γήπεδο μπάσκετ Ζηπαρίου. 

Ανακατασκευάσαμε το 5Χ5 γήπεδο ποδοσφαίρου στην Καρδάμαινα. Δημοπρατήσαμε την 

προμήθεια υλικών και φωτίζουμε το γήπεδο ποδοσφαίρου της Καρδάμαινας. 

Παράλληλα, αποκαταστήσαμε το φυσικό χλοοτάπητα στο γήπεδο Πυλίου και 

προμηθεύσαμε την εγκατάσταση με σύγχρονο εξοπλισμό για την συντήρηση των 

εγκαταστάσεων.  

Υλοποιήσαμε εργασίες ανακαίνισης των γηπέδων Αντιμάχειας και Κεφάλου, ενώ 

προχωράμε και στην ανακατασκευή του γηπέδου Κεφάλου, με σύγχρονο χλοοτάπητα. Μέσα 

σε όλη αυτή την τεράστια δραστηριότητα πετύχαμε να ανακαινίσουμε και το Δημοτικό 

Γυμναστήριο Κεφάλου. 

Παράλληλα για πρώτη φορά στο νησί μας τοποθετήθηκαν όργανα γυμναστικής 

εξωτερικού χώρου στην περιοχή Τσιγκούρα στην Κέφαλο και ποδηλατοστάτες στο Γυμνάσιο 
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και Δημοτικό Κεφάλου. Δεν σταματάμε όμως, συνεχίσουμε με έργα παντού. 

Ανακατασκευάζουμε το γήπεδο μπάσκετ Αντιμάχειας με νέο τάπητα και φωτισμό. 

Παράλληλα στην Αντιμάχεια τοποθετούμε σε γειτονικό χώρο, όργανα γυμναστικής 

εξωτερικού χώρου. Σε ανακατασκευή του γηπέδου μπάσκετ, με νέο τάπητα και φωτισμό, 

προχωράμε και στο Μαστιχάρι. Πρόκειται πραγματικά για παραγωγή τεράστιου έργου, σε 

μόλις δύο χρόνια. Το πετύχαμε με σωστό σχεδιασμό, στηρίζοντας παράλληλα μεγάλες 

διοργανώσεις, την παρουσία των συλλόγων μας σε εθνικές διοργανώσεις και τις δράσεις των 

αθλητικών συλλόγων μας στο ποδήλατο, στο μπάσκετ και σε κάθε άθλημα.  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – δράσεις και προτεραιότητες 

Πολιτιστική δημιουργία & πανδημία  

Η πανδημία, εκτός από την οικονομία, πλήγωσε δραματικά τον τομέα του πολιτισμού. 

Όπως σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, δημιούργησε μεγάλα εμπόδια στην διοργάνωση 

των καθιερωμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας. Παρόλα αυτά έγινε μεγάλη 

προσπάθεια και καταφέραμε να διατηρήσουμε ενεργό και αυτό τον τομέα των δράσεων μας, 

στηριζόμενοι σε σημαντικό βαθμό στις δημιουργικές δυνατότητες των συμπατριωτών μας. 

Έτσι στηρίξαμε τις δύο Φιλαρμονικές, με νέα όργανα και στολές, αλλά και την τοπική 

πολιτιστική δημιουργία, με τη διοργάνωση συναυλιών από συμπατριώτες μας καλλιτέχνες 

και την προβολή τους στη Δημοτική Τηλεόραση.  

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, από τα Χριστούγεννα του 2019 έως και το τέλος του 2021 ο 

τομέας πολιτισμού του Δήμου μας διοργάνωσε περισσότερες από 115 θερινές και 110 

χειμερινές εκδηλώσεις, 25 διαδικτυακές και 8 σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νότιου 

Αιγαίου. Ποικίλες εκδηλώσεις, από τις επετειακές για τα «200 χρόνια από την επανάσταση 

του 1821» και κάθε είδους. Αυτό όμως που έχει επίσης μεγάλη αξία είναι η στήριξη 

σημαντικών εκδόσεων συμπατριωτών μας. 

Στηρίξαμε την έκδοση τεσσάρων βιβλίων συμπατριωτών μας, ενός Λευκώματος για την 

ειρήνη και την επικείμενη μεγάλη έκδοση για τη «Μουσικοχορευτική Παράδοση των 

Οικισμών της Κω» σε συνεργασία με το Κέντρο Ερεύνης & Προβολής της Εθνικής Μουσικής, 

μια πραγματική παρακαταθήκη για τους νέους και τις νέες του νησιού μας.  

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 

Οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου μας, όπως και όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, 

βίωσαν δύσκολες περιόδους λόγω της πανδημίας. Παρά τις αντιξοότητες πετύχαμε να 
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διατηρήσουμε τη λειτουργία τους σε υψηλό επίπεδο. Επιπλέον αδειοδοτήσαμε και θέσαμε 

σε λειτουργία έναν νέο παιδικό σταθμό, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας.  

Την τρέχουσα περίοδο φιλοξενούμε, με υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και 

στους 8 βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας, συνολικά 340 παιδιά, εκ των οποίων τα 

242 είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕΤΑΑ, μέσω ΕΣΠΑ, και τα 98 με 

την καταβολή τροφείων. 

Μεγάλη κατάκτηση αυτής της περιόδου είναι η πρόσληψη επτά νέων εργαζομένων μέσω 

ΑΣΕΠ για την κάλυψη αναγκών των παιδικών σταθμών Πυλίου, Αντιμάχειας, Καρδάμαινας 

και Κεφάλου. Το ίδιο θα προσπαθήσουμε και στη συνέχεια, εφόσον παρουσιαστούν κενά. 

Οι στόχοι της Διοίκησης συμβαδίζουν με την ποιότητα των εργαζομένων και αυτό 

αποδίδει τόσο στην καθημερινή λειτουργία αυτού του ευαίσθητου τομέα όσο και στην 

επιμόρφωση των εργαζομένων μέσω σεμιναρίων που έχουν διεξαχθεί, με στόχο την ποιοτική 

αναβάθμιση των δυνατοτήτων τους.  

Εν τω μεταξύ έχουμε εντάξει στο ΠΔΕ του ΥΠΕΣ με προϋπολογισμό 239.000 € την μελέτη 

προσαρμογής λειτουργούντων δημοτικών Βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 

στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου ΠΔ99/2017. Παράλληλα, έχουμε προωθήσει 

τις διαδικασίες για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην Κέφαλο, για την 

κατασκευή νέου παιδικού σταθμού. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΣΧΟΛΕΙΑ 

Ως δημοτική αρχή, εξαρχής αντιμετωπίσαμε την σχολική κοινότητα με αυξημένη 

φροντίδα, ειδικά στις δύσκολες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία. Έχουμε πετύχει, 

χρόνια ζητήματα να επιλύονται ή να δρομολογούνται λύσεις και τα καθημερινά προβλήματα 

να αντιμετωπίζονται άμεσα. Τα καταφέρνουμε διότι υπάρχει η ισχυρή βούληση της 

δημοτικής αρχής, διάθεση από όλους τους εμπλεκόμενους, σχέδιο και οργάνωση. Οι 

παρεμβάσεις βελτίωσης σε όλες τις σχολικές μονάδες είναι συνεχείς, πολλαπλές και δεν 

μπορούν να απεικονισθούν με απλούς αριθμούς. 

Για παράδειγμα, έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ την κατασκευή ραμπών 

και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του 

Δήμου Κω, όπως επίσης την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 

πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας. 

Αξίζει όμως να σημειώσουμε ότι εκτός από την καθημερινή φροντίδα για τη συντήρηση 

των κτιρίων και την καλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, υλοποιούμε γενναίο 
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πρόγραμμα συντήρησης και βελτίωσης 22 σχολικών κτιρίων, ύψους 700ων χιλιάδων ευρώ. Για 

να γίνει κατανοητή η σημασία όλων αυτών αξίζει να δώσουμε ορισμένα στοιχεία. 

Ο Δήμος μας έχει την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας 45 σχολικών μονάδων που 

φιλοξενούν περίπου 6.500 μαθητές (19 Νηπιαγωγεία & 1 παράρτημα, 13 Δημοτικά Σχολεία, 6 

Γυμνάσια, 5 Λύκεια, 1 Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο, 1 ΕΕΕΕ Κω). Αναλάβαμε την ευθύνη των 

σχολικών επιτροπών τον Σεπτέμβριο 2019 με την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή χωρίς 

καθόλου χρήματα αλλά με πολλές υποχρεώσεις και τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή σε 

λίγο καλύτερη κατάσταση. Χαρακτηριστικά να αναφέρω, για το 2020 και το 2021 τα έσοδα 

των δύο σχολικών επιτροπών έφτασαν στο 1.004.385 € ενώ τα έξοδα στο 1.173.055 €.  

Επιπλέον αυτών, ο Δήμος μας, προκειμένου να διαφυλάξει την υγεία των μαθητών, του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και των οικογενειών τους, ανάλαβε εξ ολοκλήρου το κόστος της 

αύξησης των ωρών στις σχολικές καθαρίστριες κόστους 270.000 € από ίδιους πόρους. 

Παράλληλα, στηρίξαμε την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής με αντιμετώπιση 

του στεγαστικού προβλήματος, όπως για την επαναλειτουργία του Νηπιαγωγείου στο 

Αμανιού, την λειτουργία του νεοϊδρυθέντος 3ου Γυμνασίου Κω και τη μεταστέγαση του 

Εσπερινού Γυμνασίου – Λυκείου. 

Το τέλος αυτής της δημοτικής περιόδου ευελπιστούμε θα βρει το νησί μας ενισχυμένο σε 

δομές εκπαίδευσης που δεν υπάρχουν σήμερα. Διεκδικούμε μαζί με τη σχολική κοινότητα 

και στηρίζουμε, την ίδρυση: Εσπερινού ΕΠΑΛ, Μουσικού Σχολείου και Ενιαίου Ειδικού 

Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ). Επίσης, την επανίδρυση του Τομέα 

Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος, με ειδικότητα Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής στο 

ΕΠΑΛ Κω. 

Το πρόβλημα έλλειψης σχολικής στέγης έχει μεγεθυνθεί τα τελευταία χρόνια αφού δεν 

υπήρξε την προηγούμενη περίοδο κανένας σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του. Σε αυτό το 

πλαίσιο, ξεκινήσαμε και ολοκληρώνουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανεύρεση και 

εξαγορά κατάλληλων εκτάσεων, προκειμένου να ανεγερθούν σχολικά κτίρια που έχει ανάγκη 

το νησί μας, καθώς επίσης και εξεύρεσης κτιρίων προς μίσθωση για τη στέγαση σχολείων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Τέτοιας έκτασης πρόγραμμα σχολικής στέγης πρώτη φορά συμβαίνει στα χρονικά του 

Δήμου μας. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις φτάνουν σε μεγάλο ύψος, για αυτό και διερευνούμε 

τρόπο χρηματοδότησής του. Η ανέγερση νέων κτιρίων αφορά τις παρακάτω περιοχές: Κως 
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(3ο Γυμνάσιο), Ζηπάρι (2ο Νηπιαγωγείο, 2ο Δημοτικό Σχολείο, Γ.Ε.Λ.), Αντιμάχεια (Δημοτικό 

Σχολείο, Γυμνάσιο, Λύκειο).  

Επιπλέον με αποφάσεις του Δ.Σ. αποφασίσαμε να προβούμε σε μίσθωση κτιρίων για τη 

στέγαση των παρακάτω σχολικών μονάδων: 4ο & 7ο Νηπιαγωγεία Κω, Ειδικό Δημοτικό 

Σχολείο, Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), 2ο 

Νηπιαγωγείο Ζηπαρίου. Στεκόμαστε δίπλα στους νέους και στις νέες του νησιού μας, με 

αίσθημα ευθύνης. Αυτό κάνουμε μέχρι σήμερα, έτσι θα συνεχίσουμε. 

ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ 

Όπως όλοι γνωρίζουμε η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, 

Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας ήταν πάντοτε οικονομικά αυτάρκης και δε 

χρειαζόταν τη στήριξη του Δήμου. Όμως είναι η επιχείρηση του Δήμου που δέχθηκε το 

μεγαλύτερο πλήγμα της πανδημίας, αφού τα έσοδα της εξαρτώνται σε απόλυτο βαθμό από 

την πορεία του τουρισμού. 

Παρόλα αυτά, ως δημοτική αρχή επιλέξαμε, το 2020 και το 2021, να διατηρήσουμε 

κανονικά τα δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας και το αναγκαίο προσωπικό, προκειμένου 

να μη πληγεί περαιτέρω η τοπική αγορά, εξαιτίας αδυναμίας μετακίνησης των επισκεπτών. 

Μεταφέραμε το κόστος στο Δήμο, όπως μας δίνει το δικαίωμα η νομοθεσία, και ενισχύσαμε 

εκτάκτως την ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ με τρείς αναγκαίες οικονομικές ενέσεις μέχρι το τέλος του 2021, 

συνολικά με 900.000 €. Για να έχουμε όμως εικόνα του πόσο επλήγησαν τα έσοδά της αρκεί 

να δούμε ότι το 2019 είχε έσοδα 1.058.428,57 €. 

Το 2020 είχε τεράστια μείωση, με μόλις 227.738,27 € έσοδα, σχεδόν 80% μείον δηλαδή. 

Το 2021 τα έσοδα της βελτιώθηκαν σε σχέση με το 2020 αλλά υπολείπονταν κατά πολύ 

των εσόδων του 2019 που αποτελούν και το μέτρο σύγκρισης, 477.447 € έσοδα το 2021, 

δηλαδή μείον 55% περίπου από το 2019. 

Από την εξέλιξη των πραγμάτων και τη σημασία της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ για την τοπική αγορά 

θεωρούμε ότι ήταν μια άκρως επιβεβλημένη όσο και αναγκαία η επιλογή οικονομικής 

στήριξής της. Έτσι η ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ εμφανίζει μια καλή εικόνα σήμερα, με αποπληρωμένες τις 

οφειλές της (προς προμηθευτές, μισθοδοσία, ΔΕΚΟ, φόρους, τέλη) και ταμειακά διαθέσιμα 

στις 31 Δεκεμβρίου 2021 να φτάνουν στις 192.382 €. 

Παρά την οικονομική δυσπραγία όμως η διοίκηση δεν ανέστειλε ειλημμένες υποχρεώσεις. 

Αποπλήρωσε την παραλαβή 2 νέων λεωφορείων το 2020 ενώ στήριξε τον εκσυγχρονισμό της 
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αστικής συγκοινωνίας με την τοποθέτηση έξυπνων στάσεων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των επιβατών. 

ΔΗΡΑΣ 

Δυστυχώς στο ΔΗΡΑΣ από την προηγούμενη δημοτική αρχή παραλάβαμε μόνο 

προβλήματα και κατεστραμμένες λειτουργίες. Μια νάιλον σακούλα με κάτι αποδείξεις.  

Μετά τη μεγάλη περιπέτεια της περιόδου 2015 – 2019, που οδήγησε στην επικοινωνιακή 

και λειτουργική χρεωκοπία του, εξυγιάναμε τα οικονομικά του και στήσαμε ξανά το ΔΗΡΑΣ 

στα πόδια του. Από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως στόχο την ποιοτική ενημέρωση των 

συμπατριωτών μας και την στήριξη εξωστρέφειας της Κω. Για να το πετύχουμε έπρεπε να 

επαναλειτουργήσουμε και να βελτιώσουμε τη Δημοτική Τηλεόραση, να αναβαθμίσουμε την 

ιστοσελίδα, να ρυθμίσουμε τα χρέη και να αποκαταστήσουμε τις εργασιακές σχέσεις, να 

εκσυγχρονίσουμε τον εξοπλισμό και να στηρίξουμε την επιχείρηση με νέους εργαζόμενους. 

Ήταν δύσκολο στοίχημα αλλά το κερδίσαμε, μέσα στα πρώτα δύο χρόνια της δημοτικής 

περιόδου. 

Η τηλεόραση με το νέο λογότυπο kos tv προβάλλει συνεχώς το νησί μας. Ο ΔΗΡΑΣ είναι 

όπλο για την κοινωνία μας και χρήσιμο εργαλείο για την ενημέρωση των συνδημοτών μας. Το 

νέο σήμα, η βελτίωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, η ενίσχυση του 

προγράμματος με τρόπο που δεν επιβαρύνει την επιχείρηση, αλλά πρώτα από όλα οι 

συνθήκες συνεργασίας και κατανόησης, μας επιτρέπουν να βάζουμε νέους στόχους. Από την 

επαναλειτουργία του ραδιοφώνου έως την εκπομπή του σήματος μας σε Βόρεια και Νότια 

Αμερική μέσω συνδρομητικής πλατφόρμας (BCI media inc). Η κοινωνία μας χρειάζεται την 

ενημέρωση, το νησί μας έχει ανάγκη την εξωστρέφεια. Είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια. 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Οι δυσκολίες της εποχής μας, έχουν δημιουργήσει πολλά κοινωνικά προβλήματα και νέες 

ανάγκες. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έρχεται αντιμέτωπη με πολλά από αυτά και προσπαθεί να 

ανακουφίσει τους πολίτες που έχουν ανάγκη, με τις λίγες δυνάμεις της. Σε αυτές τις 

δύσκολες στιγμές το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του 

Δήμου μας σήκωσε μεγάλο βάρος για την ανακούφιση συμπολιτών μας που είχαν ανάγκη.  

Υλοποίησε προγράμματα επισιτιστικής συνδρομής (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους – ΤΕΒΑ), συμβουλευτικής υποστήριξης, ψυχολογικής στήριξης και 

καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, που αντιμετωπίζουν άτομα και ευπαθείς 

ομάδες. Την ίδια περίοδο ήρθαμε αντιμέτωποι με την πανδημία. Πετύχαμε από την πρώτη 
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στιγμή να δείξουμε ανακλαστικά και να σταθούμε δίπλα στους συνδημότες μας, με την 

στήριξη ιδρυμάτων αλλά πρώτα από όλα συμπατριωτών μας και τοπικών επιχειρήσεων, που 

στήριξαν την προσπάθεια του Δήμου. 

Με την οργάνωση συσσιτίου την άνοιξη 2020, τη λειτουργία του τηλεφωνικού αριθμού 

15695 για την υποστήριξη ευπαθών συμπολιτών μας που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν 

λόγω του τότε lockdown και με κάθε πρόσφορο τρόπο. Επιπλέον, τολμήσαμε και πετύχαμε 

να ενισχύσουμε οικονομικά 51 συνδημότες με επίδομα 534 € και 17 οικογένειες με 1068 € 

που δεν έτυχαν καμίας κρατικής βοήθειας λόγω της πανδημίας. 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου εντάσσεται και η μεγάλη αύξηση 

χρηματοδότησης από το Δήμο μας του συσσιτίου της Ιεράς Μητρόπολης, που έφτασε πλέον 

ετησίως έως 121.000 €.  

Επιπλέον, διεκδικήσαμε και έχουμε κερδίσει την ίδρυση μιας νέας κοινωνικής δομής, του 

Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων, την ίδρυση του οποίου δρομολογούμε εντός του έτους. 

Εκτός όλων αυτών στηρίζουμε τη λειτουργία δομών που έχει ανάγκη η κοινωνία μας, όπως  

- Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας, που συνεχίζει την 

επιτυχημένη λειτουργία του παρέχοντας υποστήριξη κάθε είδους σε γυναίκες που 

έχουν ανάγκη (σε 52 άτομα το 2020 και σε 56 το 2021) και  

- Το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά, το οποίο ενισχύθηκε το 2020 με 

προσθήκη τριών νέων στελεχών.  

Στο Κέντρο Κοινότητας, από το 2020, προστέθηκαν επίσης και λειτουργούν δύο νέες 

υπηρεσίες: α) το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟ) και β) το Κέντρο Ολοκληρωμένης 

Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ).  

Ιδιαίτερη σημασία έχει, εκτός από τις σταθερές δράσεις του Κέντρου, η συνεργασία που 

ξεκίνησε το 2020 με το πρόγραμμα «Υγεία για Όλους», για δράσεις προάσπισης της υγείας σε 

ευάλωτες ομάδες αλλά και στο γενικό πληθυσμό. Ουσιαστικά, μέσα από όλες τις δράσεις, 

αναδεικνύεται η αξία και η σημασία οργανωμένης κοινωνικής παρέμβασης του Δήμου.  

Αρκεί να αναφέρουμε ότι το 2019 ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων συμπολιτών από τις 

δράσεις του Κέντρου Κοινότητας έφτασε στα 960 άτομα, το 2020 αυξήθηκε στα 1128 ενώ 

μέχρι το Νοέμβριο του 2021 έφτασε στα 750 άτομα.  

Στις κοινωνικές δομές του Δήμου μας εντάσσονται βεβαίως το «Βοήθεια στο Σπίτι» με 

μεγάλη κοινωνική προσφορά και οι Λέσχες Φιλίας, που δυστυχώς αδρανοποιήθηκαν αυτή τη 

διετία εξαιτίας της πανδημίας.  
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Με λίγα λόγια, οι κοινωνικές δομές του Δήμου μας είναι οι αισθητήρες για τις ανάγκες της 

κοινωνίας μας και τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας που χρειάζονται οι συμπολίτες μας. 

Στην ίδια κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε.  

Εκτός όμως από τις πολυποίκιλες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα που αναπτύσσουμε, 

δημιουργούμε και υποδομές, για να διευκολύνουμε την πρόσβαση στη θάλασσα σε 

συνανθρώπους μας που δυσκολεύονται, με την τοποθέτηση ειδικών κατασκευών στην Κω, 

στην Καρδάμαινα και στην Κέφαλο. 

Νέοι ορίζοντες για την Κω 

Συνεχίζουμε με δράσεις, σχέδιο και στόχους 12ετίας. 

Χαράζουμε πολιτικές ανάπτυξης. 

Δίνουμε προοπτική στον τόπο μας, σε κοινή κατεύθυνση με τους συμπατριώτες μας. 

Διεκδικούμε λύσεις στα προβλήματα του νησιού μας. 

Αγωνιζόμαστε σε όλα τα επίπεδα, σε όφελος των συνδημοτών μας. 

Με καθημερινή δουλειά ξεπερνούμε τις δυσκολίες. 

Δεν αφήνουμε καμία αναξιοποίητη δυνατότητα. 

Μέλημα και στόχος μας η Κως να μείνει όρθια, να αντέξει τις πιέσεις. 

Να είναι πρωταγωνιστής, στο παρόν και το μέλλον. 

Πιο συνεκτική ως κοινωνία. 

Πιο ανθεκτική ως οικονομία. 

Με στόχο τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας. 

Έτσι γινόμαστε νικητές, έτσι τα καταφέρνουμε». 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, 

προκειμένου να κάνουν τοποθέτηση. 

Τον λόγο πήρε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, κ. Κυρίτσης Γεώργιος, ο οποίος 

κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες, μετά από 3 ολόκληρα χρόνια καταφέραμε απόψε να 

συζητούμε τον πρώτο απολογισμό αυτής της δημοτικής περιόδου. Τώρα το αν ήταν 

απολογισμός ή αν ήταν η εξαγγελία έργων που θα κάνουμε, είναι άλλη δουλειά. Όμως και 

αυτό που κάνουμε απόψε είναι μία κατάθεση. Και βεβαίως, η δικαιολογία του πολέμου ή της 

πανδημίας, κυρίως της πανδημίας, δεν μπορεί να υπάρξει, αφού δεκάδες δήμοι ανά την 

Ελλάδα έκαναν απολογισμούς συζητώντας το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως οφείλει και 

βεβαίως συμμετέχοντας στη διαδικασία και πολίτες και φορείς. Ειλικρινά θα πω, 
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καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι κανείς να κάνει απολογισμό όταν έχει μηδενικό έργο. Είναι 

όμως υποχρέωσή σου να το κάνεις, όχι μόνο λόγω της νομοθεσίας. Είναι υποχρέωσή σου, αν 

αισθάνεσαι στοιχειωδώς το δημοκρατικό καθήκον της λογοδοσίας και σέβεσαι πραγματικά 

τον πολίτη, στον οποίο πρέπει να δίνεις λόγο για όσα έκανες ή δεν έκανες. 

Και βέβαια ο απολογισμός είναι και μία ευκαιρία να αναγνωρίσεις λάθη, να καθορίσεις τα 

διορθωτικά βήματα που πρέπει να κάνεις και να καταθέσεις ένα στοιχειώδη σχεδιασμό. Πώς 

όμως να το κάνεις; Αυτά απαιτούν περίσσευμα ψυχής, σχέδιο και όρεξη για ουσιαστική 

δουλειά. 

Φαίνεται όμως ότι κανένα από τα τρία δεν υπάρχει. Ο μηδενισμός των προηγούμενων 

χρόνων, για το τί έγινε δηλαδή στα προηγούμενα χρόνια, όχι τα χρόνια κατά τα οποία είχε 

την ευθύνη της διοίκησης ο ομιλών και η παράταξη την οποία εκπροσωπεί, αλλά γενικώς των 

προηγούμενων χρόνων, όλων των δημοτικών αρχών, είναι καταπληκτικός. 

Δεν έγινε τίποτα στα Θερμά, δεν έγινε τίποτα στο Κτηματολόγιο, δεν έχει τίποτα στο κτίριο 

ΩΡΛ, δεν έγινε τίποτα από εδώ, δεν έγινε τίποτα από εκεί. Και καλά εγώ, αλλά υπάρχουν και 

κάποιοι άνθρωποι πριν από μένα, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για την τοπική 

αυτοδιοίκηση. 

Οι παρατάξεις φταίνε, για παράδειγμα, για το ιδιοκτησιακό του νέου γηπέδου 

«Ανταγόρας». Ξεχνούν όμως ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε από το 1998. Το έργο έγινε, 

έγινε το γήπεδο και το απολαμβάνουμε. Ναι έγινε το γήπεδο, φορτώνοντας διαχρονικά στην 

τοπική αυτοδιοίκηση του τότε Δήμου της Κω και του νέου Δήμου, το πρόβλημα για το οποίο 

ξεχνούν τι έγινε το 2007 έως το 2010 για να αντιμετωπιστεί. 

Ξεχνούν επίσης ότι το 2011-2014 ήταν οι ίδιοι, με επικεφαλής τον κύριο Καΐσερλη που 

δημιούργησε το πρόβλημα και δεν έκαναν τίποτα, ούτε καν το ακούμπησαν. Βέβαια αυτή τη 

θλιβερή περίοδο 2011-2014 την έχουν ξεχάσει και οι ίδιοι οι πολίτες, όπως ήδη προσπαθούν 

να ξεχάσουν αυτήν που περνάμε τώρα και σίγουρα θα την ξεχάσουν, παρά τις πληγές που θα 

αφήσει. 

Ξεχνούν τι κάναμε από το 2014 μέχρι το 2019 και έρχονται να το λύσουν, λένε, τώρα 

χρυσοπληρώνοντας τους ιδιώτες. Πού να βρεθεί λοιπόν το περίσσευμα ψυχής; Πώς να 

παραδεχτείς ότι πρέπει να συγκρίνεσαι συνέχεια με τα έργα της περιόδου 2014-2019 και 

συνεχώς να διαπιστώνεις τη διαφορά των δύο περιόδων; 

Τα χρησιμοποιείς όμως για να τα παρουσιάσεις τάχα μου δικά σου, μήπως διασωθείς από 

το απόλυτο μηδέν. Πρασινίσαμε λέει το γήπεδο «Ανταγόρας» και βλέπω και τα παιδιά βλέπω 
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και τους παλαιότερους. Μα, εσύ δεν έθαψες το έργο που βρήκες έτοιμο το 2011 

συμβασιοποιημένο με υπογραφή για να ξεκινήσει; Το παρατήσατε και αναγκάστηκε ο Δήμος 

από το 2014 μέχρι το 2019, όχι μόνο να ξανακάνει από την αρχή τις διαδικασίες για να τις 

βρεις έτοιμες, αλλά και να πληρώσει πρόστιμο στον εργολάβο γιατί απεγκαταστάθηκε. Και 

εγκαταστήσατε τον ίδιο εργολάβο στο ίδιο έργο που σας παραδώσαμε να κάνετε.  

Αντικαταστήσαμε το παρκέ στο Κλειστό. Μα, το λέτε και δεν κοκκινίζετε παιδιά; Σαν τί 

κάνατε ας πούμε γι αυτό το έργο; Δεν ήταν ο ομιλών που παρουσία του βουλευτή κ. 

Καματερού, του κυρίου Σαντορινιού και του κυρίου Γάκη, υπέγραψε τη σύμβαση με τον 

υφυπουργό Αθλητισμού τότε, για να γίνει αυτό το έργο; 

Κάναμε τοπόσημο τη Λεωφόρο Φοινίκων. Σε ποιον ακριβώς δρόμο αναφέρεστε για να 

καταλάβω; Σε αυτόν που έφτιαξε ο Κυρίτσης και ευτυχώς το 2011 με το 2014 δεν το 

καταστρέψατε όπως θέλατε κι όπως καταστρέψατε και δεν κάνατε τον κόμβο στα φανάρια 

και τα φανάρια στην πιάτσα των ταξί; Ή, όπως δεν κάνατε τα φανάρια, δεν τοποθετήσατε τα 

φανάρια τα συμβασιοποιημένα στη Μαρίνα και είχαμε και θανάτους εκεί; Και πώς έγινε 

δηλαδή η αναβάθμιση; Με τα λουλουδάκια και τα ταμπελάκια των χορηγών;  

Αναδείξαμε την είσοδο της πόλης. Ποιαν εννοείτε; Στον κόμβο της Ευρώπης που βάλατε 

λουλούδια και μία ελιά; Ή στην πιάτσα Ροτόντα που έφτιαξε ο Κυρίτσης και βάλατε άλλη μία 

ελιά και γκαζόν; Και καλά κάνατε. Ή μήπως εννοείτε την περίφραξη που κάνατε στο πάρκινγκ 

της εισόδου που έφτιαξε ο κύριος Κυρίτσης; 

Θέλει ψυχή να πεις, ναι προχωράμε και βελτιώνουμε ότι βρήκαμε και κάνουμε και κάτι 

παραπάνω. Δυστυχώς όμως, η μικροψυχία περισσεύει. Ίσως να τα προσπερνούσε κανείς 

αυτά, αν έβλεπε ένα στοιχειώδη σχεδιασμό. Τον φέρατε πριν από 15-20 μέρες, ένα χρόνο 

πριν φύγετε και φροντίσατε να τον φέρετε τέτοια ώρα και να τον ψηφίσετε μόνοι σας, για να 

μην πάρουν είδηση οι πολίτες τί ψηφίζατε. Όμως και σε αυτό ακόμη, είστε ακόμα στην 

προεκλογική περίοδο. 

Ο σχεδιασμός όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες, απαιτεί γνώση, συνεχή 

και μεθοδική δουλειά. Δυστυχώς ούτε αυτά δεν τα έχετε. Ίσως πείτε, υπερβολικός και 

αγενής. Να το δεχτώ. 

Και τα περισσότερα, αν όχι όλα τα μηχανήματα του Δήμου είναι σε ακινησία γιατί τα 

αφήσατε ανασφάλιστα. Ανασφάλιστα και με ευθύνη των οδηγών και μετά από πίεση 

βγήκανε έξω όσα βγήκαν. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία της ομάδος των αρίστων, αυτά 
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καταφέρατε από το 2019 μέχρι σήμερα στο διαλυμένο και απαξιωμένο Δήμο, με τους 

απογοητευμένους εργαζόμενους που βρήκατε; 

Φυλλορροεί ο Δήμος, φεύγουν οι εργαζόμενοι, φεύγουν γιατί δεν αντέχουν σε αυτό που 

ζουν και γιατί δεν μπορούν να αναλάβουν ευθύνες που ανήκουν σε άλλους. Αλήθεια, έχω 

μία απορία εδώ που το συζητάμε. Καύσιμα έχετε για να κυκλοφορήσουν τα οχήματα του 

Δήμου ή τα ρούφηξαν όλα τα υπηρεσιακά οχήματα που χρησιμοποιείτε σαν ΙΧ;  

Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία, αξίζει κανείς να σας αναγνωρίσει ότι κάνατε μία μεγάλη 

προσπάθεια, μία μεγάλη προσπάθεια να παρουσιάσετε το μαύρο άσπρο, με υποκλοπές 

έργων και μεγαλοστομίες για όσα πιστεύετε ότι θα κάνετε από δω και πέρα. Γιατί δεν 

ακούσαμε απολογισμό. 

Ακούσαμε όλα αυτά που θα κάνετε, έχοντας τα στο μυαλό σας και πιστεύοντας ότι μέσα 

στους επόμενους 12 μήνες που μένουν, θα τα κάνετε. Γιατί κι αυτό το καταπληκτικό το 

βλέπουμε, να παρουσιάζετε αυτά που θα κάνετε ή αυτά που έχετε στο μυαλό σας, σαν έργο, 

σαν απολογισμό. Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, συμπολίτες, συμπολίτισσες που 

παρακολουθείτε, θα προσπαθήσω να αποκωδικοποιήσω κάποια από τα μεγάλα επιτεύγματα 

σας.  

Από το ξεκίνημα του απολογισμού, από τις πρώτες λέξεις, διατυπώνεται σαφώς η 

ανυπαρξία έργου, αφού στους μεγάλους στόχους αυτής της περιόδου δεν αναφέρονται 

πουθενά συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα, ενώ αντιθέτως γίνονται αναφορές στη βελτίωση 

της καθημερινότητας και στον δήθεν αναπτυξιακό σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο.  

Για ποια καθημερινότητα μιλάτε; Γι’ αυτή που ζούμε τώρα; Όταν είναι η πρώτη φορά που 

ξεκινάς στοιχειωδώς μία τουριστική περίοδο -στην ώρα της και καλά- και αποτυγχάνετε 

πλήρως; Αποτύχατε πλήρως στην καθαριότητα γιατί τώρα δεν έχετε τους 300 υπαλλήλους 

που σας έδωσε η κυβέρνηση λόγω covid και μη έχοντάς τους, έχετε χάσει και τα αυγά και τα 

πασχάλια, γιατί δεν μπορείτε να κάνετε προγραμματισμό, γιατί δεν έχετε ασφαλισμένα τα 

οχήματα να βγουν έξω, γιατί όχι μόνο στην πόλη, αλλά σε όλο το μήκος και το πλάτος του 

νησιού, όλοι μιλούν για την κατάσταση που βρίσκεται η καθαριότητα. Πότε; Τώρα. 

Δεν είναι μαγκιά πέρσι που δεν είχαμε τουρισμό ή πρόπερσι που δεν είχαμε τουρισμό κι 

είχατε 300 υπαλλήλους να κλαδεύουν κάθε μέρα τα λουλουδάκια στην Ιπποκράτους. Γιατί 

μέχρι εκεί πηγαίνατε. Αν πηγαίνατε και λίγο παραέξω ζήτημα αν το έπαιρνε είδηση κανείς ή 

αν πήγαιναν ποτέ. 
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Πού αντιμετωπίσατε την καθημερινότητα στο φωτισμό; Με τις 210 λάμπες που βάλατε 

στην Κέφαλο; Αντικαταστήσατε τις λάμπες. Και όλο το Καμάρι αν πάτε τώρα δεν έχει φως. Ή 

αν πάτε σε άλλες γειτονιές, στην παραλία της Καρδάμαινας που αναφέρατε. 

Στις διανοίξεις και στα σχέδια πόλεως που εγκαταλείψατε; Ή στο νερό της Κεφάλου που 

από πολύ νωρίς φέτος δεν υπάρχει, όταν λέγατε ότι σε πέντε μήνες, σε τρεις μήνες, ένα 

χρόνο θα το αντιμετωπίσετε; Ναι, εμείς το λέμε, δεν το λύσαμε. Εσείς; Οι άριστοι; Οι 

άνθρωποι που δουλεύουν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο όταν εμείς κάνουμε διακοπές; Τι 

κάνετε;  Δεν τολμάτε να περάσετε από τις κοινότητες που τους έχετε εγκαταλείψει. 

Και δεν εννοώ μόνο όσους έχουν προέδρους που προέρχονται από τη «Δύναμη Αλλαγής». 

Εννοώ και την Αντιμάχεια. Εννοώ και το Ασφενδιού που μέχρι πρότινος ο Πρόεδρος ήταν 

δικός σας, εννοώ και την πόλη της Κω. 

Τι έχετε κάνει για τις Κοινότητες; Θέλετε να σας πω ενδεικτικά; Δεν θα σας πω για το 

χωριό μου για να μη λέτε ότι λέω για το χωριό μου. Δεν θα πω καν για την Αντιμάχεια για να 

μη θεωρηθεί ότι κάνω προβοκάτσια στον Πρόεδρο της Αντιμάχειας, ο οποίος είναι εδώ και 

χαίρομαι που είναι εδώ. 

Προτάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Κεφάλου, έχω και της Αντιμάχειας εδώ, όπως έχω 

και του Πυλίου, όπως έχω και της Κω. Θα πω μόνο για την Κέφαλο για να μην τρώω το χρόνο 

και μιλώ μιάμιση ώρα και ξεπεράσω τα 20 λεπτά που φαντάζομαι ότι θα μου δώσει το 

προεδρείο. 2019, προτάσεις για το 2020, δεν μιλώ για τα συνεχιζόμενα. Τέσσερις νέες 

μελέτες, 14 έργα και παρεμβάσεις ήταν οι προτάσεις της Κοινότητας. Υλοποίηση; Μηδέν. 

Προτάσεις του 2020 για το 2021. Απογοητεύτηκαν οι άνθρωποι και περιορίστηκαν σε οκτώ 

προτάσεις. Υλοποίηση; Μηδέν. Ξέρετε τι έγινε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το 2021 για το 

2022; Εδώ είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι που είναι από την Κέφαλο. Σε συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της 

ομάδας που διοικεί τον Δήμο, είπαν, τί να προτείνουμε; Αφού δυο φορές προτείναμε και δεν 

έκαναν τίποτα, μην προτείνετε τίποτα και δεν κατέθεσαν καμία πρόταση. Η ίδια εικόνα σε 

όλες τις Κοινότητες.  

Η αλήθεια; Ναι, βελτιώθηκε η καθημερινότητα στην πόλη με την εγκατάσταση της 

μεγαφωνικής, η οποία στοίχισε 300 χιλιάρικα κοντά και το μόνο που πέτυχε, τώρα τελευταία 

δεν ακούγεται κιόλας, είναι να αγανακτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις του κέντρου. 

Έχουμε όμως και το θράσος να αναφερόμαστε στο Open Mall βάζοντάς το μετά μαζί με τη 

μεγαφωνική. Δεν τόλμησαν να ψελλίσουν ότι είναι έργο Κυρίτση.  
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Μιλάνε για τα σχολεία και τους νέους και τη σχολική στέγη. Ερχόμενος, πέρασα από την 

Ιπποκράτους και είδα το 1ο Λύκειο. Την ίδια περίοδο που φτιάχτηκε ξανά το 1ο Λύκειο και 

έχει γίνει ένα σύγχρονο, όσο μπορούσε να γίνει, κτίριο και ασφαλές, φτιάχτηκε και το 2ο 

Λύκειο και το 1ο Γυμνάσιο από τις ζημιές που είχαν στο σεισμό και σε ένα χρόνο αποδόθηκαν 

στην κοινωνία. Δεν κάναμε τίποτα στη σχολική στέγη παρόλα αυτά, την περίοδο που 

καθόμασταν. 

Ποιος έφτιαξε το Λύκειο στο Ζηπάρι; Το Ζηπάρι, ναι αυτό το χαμάμ που λέει ένας 

λαλίστατος αντιδήμαρχος. Σήμερα φιλοξενεί με αξιοπρέπεια το Λύκειο Ζηπαρίου και δε 

στεγάζονται τα παιδιά ούτε σε προκάτ ούτε σε ενοικιαζόμενες αίθουσες καταστημάτων, που 

γυρίζαν δεξιά και αριστερά. Δεν στεγάζονται όπως στεγάσατε τα παιδιά του νεοϊδρυθέντος 

3ου Γυμνασίου σε προκάτ αίθουσες και περιορίζοντας τα σε κάποιες αίθουσες στο υπάρχον 

κτίριο. Αυτά για τα σχολεία και την πολυδιαφημιζόμενη από σας, μεγάλη προσπάθεια 

αναβάθμισης της σχολικής στέγης με τα οικόπεδα που θα αγοράσουμε. 

Το μόνο που έχετε καταφέρει μέχρι σήμερα ξέρετε ποιο είναι; Να αφήσετε χωρίς 

συμβόλαια ενοικίασης 2 νηπιαγωγεία. Ένα στην πόλη κι ένα στο Ζηπάρι, καθώς και χωρίς 

συμβόλαιο τα σχολεία ειδικής αγωγής και το ειδικό σχολείο και το ΕΕΕΕΚ. Δεν ξέρω αν είναι 

ακόμα εδώ η πρόεδρος του ΒΑΚΟΥΦ; Ούτε αυτό έχει συμβόλαιο ακόμα. 

Αποτέλεσμα αυτής της λαμπράς διαχειρίσεως είναι οι δικαστικές αγωγές των σχολείων 

του Δήμου από τους ιδιοκτήτες, που σημαίνει κόστος στην τσέπη των πολιτών, αναξιοπιστία 

για το Δήμο και οι δομές στον αέρα. 

Για τα ταμιακά διαθέσιμα των σχολικών επιτροπών που παραλάβατε, να σας πω ότι τα 

έργα, μέχρι και την τελευταία μέρα που παραδίδαμε, δηλαδή στις 30 Αυγούστου, το 

γνωρίζουν και οι εκπαιδευτικοί και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις σχολικές επιτροπές 

και την αυτοδιοίκηση στη συνέχεια, ότι μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Αυγούστου 

τρέχαμε για να παραδώσουμε τα σχολεία την 1η του Σεπτέμβρη που άνοιγαν. Τακτοποιημένα 

οικονομικά όλα, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων που είχαν αδυναμία είσπραξης οι ίδιοι οι 

επιχειρηματίες. Όταν παραλάβαμε τον Σεπτέμβριο του 2014 μόνο σε ένα βιβλιοπωλείο της 

πόλης της Κω ο ενιαίος Δήμος της Κω χρωστούσε 35.000 ευρώ. 

Καμαρώνουμε για τους παιδικούς σταθμούς, 340 παιδιά λέει εξυπηρετούμε, τη στιγμή 

που την προηγούμενη περίοδο εξυπηρετούσαν οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου 550 παιδιά, 

χωρίς το νέο παιδικό σταθμό της Αγίας Μαρίνας, ο οποίος έπρεπε να τελειώσει από το 2011, 

γιατί το είχε φτιάξει ο Κυρίτσης το 2008 και από το 2011 μέχρι το 2014 δεν έκαναν τίποτα, για 
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να ΄ρθουν το 2019- 2020-2021 και να το τελειώσουν και ταυτόχρονα να κλείσουμε και την 

Ιερού Λόχου, η οποία είχε προβλήματα. Ναι, είχε προβλήματα, χρόνια τα είχε τα 

προβλήματα. 

Και μη μου πείτε για την προσχολική αγωγή. Προσχολική αγωγή έγινε για να πάρουν οι 

παιδικοί σταθμοί του Δήμου όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Οι 

προσλήψεις που αναφέρατε κι οι επτά που βρήκαν δουλειά. Και καλά κάνατε, θα ήταν πολύ 

περισσότερες αν υπήρχε και μεγαλύτερος αριθμός παιδιών. Γιατί κριτήριο για τις 

προσλήψεις είναι ο αριθμός των παιδιών που εξυπηρετούν. 

Πριν λίγες μέρες έμαθα ότι κλείσατε και τις παιδικές χαρές. Μα τι κάνετε τρία χρόνια; Δεν 

τις φτιάχνατε; Έφταιγε ο κορωνοϊός που δεν μπορούσαν να πάνε τα συνεργεία του Δήμου και 

να κάνουμε προμήθειες για να τα φτιάξουμε; Έκλεισαν δηλαδή οι εταιρίες που μας 

προμηθεύουν; Δεν έδιναν σε άλλους Δήμους τέτοια πράγματα; Δεν υπήρχε διαδικασία 

νομιμοποίησης; 

Το 2018 φτιάξαμε από την αρχή και πιστοποιήσαμε και την ασφάλειά τους, εννέα παιδικές 

χαρές σε όλη την Κω. Και το μόνο που βρήκαν τότε κάποιοι να πουν ότι, αναθέσαμε σε μη 

Κώο μελετητή τη διαδικασία της πιστοποίησης κι αυτός ήταν ο καημός, όταν στην Κω δεν 

υπήρχε κανένας. 

Είναι έργα που κάναμε τότε, την περίοδο της τεμπελιάς και του τουρισμού, που 

περνάγαμε όμορφα ως δημοτική αρχή. Είναι τότε που έγινε η μελέτη για την προστασία στο 

κομμάτι από το Κως Ακτής στην παραλία της Βασιλέως Γεωργίου και το οποίο δεν έχει 

ξεκινήσει ακόμα. 

Είναι τότε, την περίοδο των διακοπών μας και της τεμπελιάς και της ανεμελιάς και του 

τουρισμού, που φτιάχτηκε το τοιχίο στην ίδια περιοχή, που φτιάχτηκε η ανάπλαση της 

πλατείας του Κως, που φτιάχτηκε η Πιάτσα Ροτόντα, στην οποία βάλαμε τα γκαζόν και τα 

δεντράκια, που φτιάχτηκαν τα φανάρια στη Μαρίνα και στα ταξί, που φτιάχτηκαν οι κόμβοι 

της Πειραιώς, που έχουν ξεπεραστεί σήμερα και θα έπρεπε να γίνει μία μελέτη.  

Είναι την περίοδο εκείνη που οι αναπλάσεις σε δρόμους, πλατείες, οι διανοίξεις δρόμων 

στη Λάμπη, στο πλατάνι, στον Αμπάβρη ξεκίνησαν και δεν καταφέρατε να τις ολοκληρώσετε 

μέχρι τώρα. 

Είναι η ίδια περίοδος που φτιάχτηκε και η δεύτερη φάση της περιμετρικής του Σχεδίου 

Πόλεως από τα Εβραϊκά προς τον Αμπάβρη κι είναι η ίδια περίοδος που μελετήθηκε ο 

φωτισμός και το έργο στον Αμπάβρη που κάνετε τώρα, όπως και οι δρόμοι και οι 
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ηλεκτροφωτισμοί στην Αντιμάχεια και η διάνοιξη στο Σχέδιο Πόλεως του Μαστιχαρίου, που 

έχουνε μείνει εκεί και δεν συνεχίζει τίποτα, οι αναπλάσεις και οι ηλεκτροφωτισμοί και οι 

υπογειώσεις του Σχεδίου της Καρδάμαινας, οι αναπλάσεις κι οι ηλεκτροφωτισμοί στην 

Κέφαλο που δεν κάναμε τίποτα. 

Και μας λένε για πέντε ή λιγότερα μηχανήματα άθλησης υπαίθριου χώρου. Κάναμε μία 

προσπάθεια και μας τα έστειλε μία καλή συμπατριώτισσά μας, που ήταν σε αρμόδιο και σε 

κατάλληλο φορέα και τα διεκδικήσαμε και τα εγκαταστήσαμε στην πλατεία και κάναμε 

ανοιχτό το γυμναστήριο στη Τσιγκούρα. 

Ναι, τότε ήταν που κάναμε εκατοντάδες έργα στο νησί και αφήσαμε και 20 εκατομμύρια 

ταμείο για να μην κάνετε τίποτα σήμερα εσείς, για να αναρωτιέται ο κόσμος, μα τί κάνει τρία 

χρόνια αυτή η δημοτική αρχή; 

Σωστά αναφέρεστε στη ΔΕΥΑΚ. Το 2014 όμως παραλάβαμε μία ζημιογόνο επιχείρηση με 

ζημιές της τάξης των 450.000 ευρώ και ταμείο 1,9 εκ. 

Από το 16 -τότε που καθόμασταν- την κάναμε κερδοφόρα με 340.000 ευρώ στον 

ισολογισμό του 2018 και την παραδώσαμε με ταμειακά διαθέσιμα 6,2 εκατομμύρια ευρώ 

ισχυρή και βιώσιμη, με 17 νέους υπαλλήλους και ενταγμένα έργα ύψους 35,5 εκατομμυρίων 

ευρώ. 

Από όλα αυτά τα έργα, ναι υπήρχε προεργασία. Μόνο για τα αποχετευτικά της 

Καρδάμαινας και της Αντιμάχειας και της Κεφάλου, για τα οποία παραλάβαμε το 2014 τις 

μελέτες, αφού τα έργα ως φυσικό αντικείμενο, είχαν απενταχθεί στις 22/4/2013 λόγω του ότι 

δεν προχώρησαν την περίοδο 2011-2014. Λέτε όμως και εν γνώση σας στον απολογισμό 

ψέματα, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της επιχείρησης τον Αύγουστο του 2019, όταν ξέρετε 

ότι στα 8,6 εκατομμύρια που αθροίζετε και λέτε ότι αφήσαμε υποχρεώσεις στις 31 

Αυγούστου, ήταν και περίπου 1,6 εκατομμύρια ευρώ που αφορούσαν στους λογαριασμούς 

του τέταρτου διμήνου της Κω και του δεύτερου τετραμήνου Δικαίου και Ηρακλειδών που 

έμπαινε στο ταμείο το Σεπτέμβρη. 

Παραδώσαμε όντως οφειλές 7 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 1,5 εκατομμύριο είναι 

ρυθμισμένο και εξυπηρετούνταν κανονικά. Δεν ντρεπόμαστε να το πούμε, δεν κάναμε κάτι 

κακό. Παραδώσαμε ως ληξιπρόθεσμες περίπου αυτές που παραλάβαμε και το έργο που 

γινόταν. Πάντα υπάρχουν αυτά. Αυτό όμως που κρύβετε επιμελώς, είναι ότι ο ισολογισμός 

του 2020 παρουσιάζει ζημιές περίπου 900.000 €, με ληξιπρόθεσμες οφειλές τρίτων, δηλαδή 
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που οφείλουν στον Δήμο, περίπου στα 11 εκατομμύρια €. Κι εάν κάποιος δεν ασχοληθεί 

σοβαρά, η επιχείρηση θα καταρρεύσει. 

Έχουν βαλτώσει τα έργα στην Αντιμάχεια, στην Κέφαλο και στο Μαστιχάρι, ενώ 

αναφέρετε ότι προχωράνε για να τελειώσουν. Να τελειώσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. 

Πρέπει να αποδοθούν στους πολίτες. Όμως, κάποια από αυτά τα ενταγμένα, όπως για 

παράδειγμα ο αγωγός μεταφοράς από γεωτρήσεις από το Τιγκάκι προς τη δεξαμενή στο 

Ζηπάρι, δεν έχουν ξεκινήσει καν και κινδυνεύουν να χαθούν, αν δεν έχουν χαθεί. 

Πέρυσι δεν είχαμε τουρισμό κι έκλεινε το νερό. Φέτος έχει τουρισμό και ξεκίνησε πιο 

νωρίς να έχει διακοπές. Και βεβαίως, έχουμε και τα περιβόητα 28 εκατομμύρια € για τα 

οποία θα πρέπει να σας πω και το έχετε βρει άλλωστε ότι στις 23/1/2019 και οφείλω να το 

πω ήταν μια μεγάλη βοήθεια τότε του Ηλία του Καματερού και του υπουργού του κ. Χαρίτση 

για να ενταχθούν τα έργα αυτά σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

Και τί αφορούσαν; Το φράγμα στον Μία ποταμό, τις λιμνοδεξαμενές, μαζί με τα 

διυλιστήρια και τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής. Αντί αυτού, έρχεστε και λέτε, ότι εμείς 

δεν θέλουμε τη δεξαμενή στην Καρδάμαινα. Δεν είπαμε ότι δεν θέλουμε τη δεξαμενή στην 

Καρδάμαινα, είπαμε ότι κάντε τη αφού τη θέλετε, αλλά η πρότασή μας είναι άλλη. 

Δεν απαγορεύεται σε κανέναν να καταθέτει την άποψή που εν τέλει είναι και σωστή για 

το πώς θα λυθεί το πρόβλημα στην περιοχή και τί θα γίνει για παράδειγμα, όταν γίνει το 

φράγμα στον Μία ποταμό και θα πρέπει γύρω να εγκατασταθούν και οι διυλίσεις κι οι 

δεξαμενές και θα παίρνουμε το νερό από τη μία και θα πηγαίνει στην άλλη κι οι δεξαμενές 

θα πάνε περίπατο. 

Κι όλα αυτά με τις ανακοινώσεις και τα 28 εκατομμύρια, αν τα αθροίσει κανείς, από αυτά 

που είδαν το φως της δημοσιότητας, 9,6 είναι. Δεν είναι 28 εκατομμύρια. 

Πώς θα γίνει όμως; Κατακερματίστηκαν. Αν μπουν σε κάποια εργαλεία χρηματοδοτικά 

όταν βρεθούν, είναι μία υπόσχεση κι αυτή. Και το μόνο που είναι σίγουρο ότι μπορεί να 

προχωρήσει, είναι η μελέτη στο Μία ποταμό, η οποία κάνει 1,3 εκ περίπου, 650 θα βάλει 

επιχείρηση και θα μας δώσουν και 650. Ούτε καν ολόκληρη τη χρηματοδότηση εκεί. 

Κλείνω με τη ΔΕΥΑΚ. Παραλάβατε μία σύγχρονη επιχείρηση και ισχυρή με 35 εκατομμύρια 

ευρώ ενταγμένα έργα, με τεράστιες δυνατότητες και φοβάμαι ότι την οδηγείτε στην 

απαξίωση και στους αγαπημένους σας ιδιώτες, όπως στην καθαριότητα που δώσατε ήδη με 

πολύ, πάρα πολύ χρήμα. 
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Μιλάτε για τη Μαρίνα. Δύο παρεμβάσεις κάνατε τρία χρόνια. Το βάψιμο και καλά κάνατε. 

Κάποιος θα πει ότι μπορεί να μη χρειαζόταν κιόλας. Θα πω ότι χρειαζόταν. Και το ασανσέρ, 

εξυπηρετεί. Θα εξυπηρετήσει όμως όσες φορές έχω πάει, δεν έχω δει και κάτι να εξυπηρετεί 

παραπάνω. Καλά έκανε και μπήκε. Α, ξέχασα. Και τις διαφημιστικές πινακίδες, ήταν κι αυτό 

ένα από τα έργα της Μαρίνας. 

Ναι, ήταν δύσκολες οι χρονιές του κορονοϊού και για τη Μαρίνα οικονομικά, δεν 

χρειάζεται να το πούμε. Και τον κόσμο να ρωτήσετε έξω και τον οποιονδήποτε, ήταν 

δύσκολες. 

Κρύβετε όμως ότι τα 500 χιλιάρικα από το 1,4 ταμείο που λέτε ότι έχετε, 1,4 εκατομμύρια 

το ταμείο σήμερα της ΔΕΥΑΚ, 1,4 ήταν πάντα το ταμείο της ΔΕΥΑΚ τα καλοκαίρια. Το χειμώνα 

έπεφτε στα 700-800 χιλιάρικα. Είναι της Μαρίνας γιατί έπρεπε να πληρώνει υποχρεώσεις και 

να μην έχει έσοδα. Από το 1,4 λοιπόν που λέτε, τα 500 χιλιάρικα αγαπητοί συνάδελφοι και 

συμπολίτες δεν είναι δικά σας, δεν τα εισέπραξε η Μαρίνα από παροχή υπηρεσίας. 

Είναι η αποζημίωση που εισπράξαμε μετά από πολύ αγώνα και πίεση από την 

ασφαλιστική εταιρεία, για τις ζημιές του σεισμού, για έργα αποκατάστασης που έπρεπε να 

έχουν γίνει και που δεν έχουν γίνει. 

Olympia. Έτοιμη στις τεχνικές υπηρεσίες η μελέτη, την αγνοήσατε, κάνατε νέα, καλά 

κάνατε και κάνατε νέα και μέχρι τώρα λέτε, δεν έχει γίνει, θα γίνει και θα πάμε στην επόμενη 

φάση για την επέκταση, για την οποία δεν ακούμε τίποτα, όπως επίσης και τη συνέχιση της 

διεκδίκησης που κάναμε όταν πέρασαν στο ΤΑΙΠΕΔ όλες οι μαρίνες, δεν ακούσαμε τίποτα. 

Στο λιμενικό ταμείο τα πράγματα αγαπητοί συνάδελφοι, συμπατριώτες, είναι ακόμα πιο 

μαύρα. Τώρα δε που ανέλαβε την προεδρία και ο κύριος Νικηταράς, φοβάμαι ότι θα είναι 

ακόμα χειρότερα. 

Δεν ξέρω αν εμμένει ακόμα στις δηλώσεις του ο Δήμαρχος Νισύρου, είδα και τον 

αντιδήμαρχο του πριν από λίγο εδώ, που είπε ότι, δεν ξανάρχομαι σε συνεδριάσεις γιατί δεν 

προσφέρετε τίποτα και δεν κάνετε τίποτα. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Νισύρου. 

Μέλος, συνέταιρος συνεργάτης, αν θέλετε πέστε τον συνεταίρος, επιχείρηση είναι και το 

Λιμενικό Ταμείο. Δεν ξέρω αν εμμένει σε αυτές τις απόψεις. Εκείνο όμως που ξέρω είναι ότι 

όλα είναι στον αυτόματο πιλότο.  

Για πρώτη φορά, η πανδημία έδωσε το δικαίωμα στο λιμενικό ταμείο να έχει επιπλέον 

προσωπικό, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά σε όλα τα ζητήματα που το 

αφορούν. Είναι αλήθεια ότι τη διετία που μας έπληξε ο κορονοϊός, ο φορέας απώλεσε 
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σημαντικά έσοδα. Πρέπει να λέμε τις αλήθειες. Όμως είχε ήδη πάνω από 2 εκατομμύρια 

ευρώ αποθέματα. 

Την ίδια περίοδο, η κλειστή γραμμή Κω-Τουρκία μείωνε τις υποχρεώσεις σε προσωπικό 

ασφαλείας της συνθήκης Σέγκεν ή αν θέλετε του λιμανιού, άρα είχαμε και λιγότερα έξοδα. Ο 

ισχυρισμός ότι η πανδημία μπορεί να άφησε πίσω τη νομιμοποίηση των λιμανιών, είναι 

δικαιολογία της απραξίας. Ποιος τα ξεκίνησε αυτά; 

2011-2014 ενιαίος Δήμος. Τι κάνανε; Τίποτα. Που ήταν οι περισσότεροι εκ της σημερινής 

δημοτικής αρχής; Εκεί, πρώτο βιολί στην ομάδα και στη διοίκηση Καΐσερλη ήταν ο κ. 

Νικηταράς. 

Και ξεκινήσαμε να κάνουμε και τις χερσαίες ζώνες και το χαρακτηρισμό και όλα αυτά που 

έπρεπε, με δημοσίευση σε πρώτη φάση για τον Λιμένα της Κω, το κομμάτι που έπρεπε να 

νομιμοποιηθεί. Ήδη είχαν ξεκινήσει στο Μαστιχάρι και στην Καρδάμαινα και στην Κέφαλο. 

Για το Μαστιχάρι, ήδη έχει παρθεί απόφαση για το χαρακτηρισμό, υπήρχε όμως μια 

ένσταση από την Κτηματική ως προς τα τοπογραφικά. Έπρεπε να συνταχθούν. Δεν ξέρω αν τα 

έχετε κάνει. Δεν εμπόδιζε η πανδημία να τα κάνετε. 

Για τις μελέτες της Καρδάμαινας και της Κεφάλου, είναι τουλάχιστον αποκαρδιωτικό που 

σχεδόν τρία χρόνια μετά, έχουν προχωρήσει στο ελάχιστο. Πήραμε από το Φεβρουάριο αν 

δεν κάνω λάθος, την έγκριση από την ΕΣΑΛ και τα βήματα που έχουν γίνει, η πίεση που 

πρέπει να ασκηθεί προς αυτούς που πρέπει να πάρουν αποφάσεις είναι ελάχιστη, γιατί; 

Γιατί ο Δήμος της Κω δια των εκπροσώπων του πρέπει να θωπεύει την κεντρική εξουσία. 

Για το εσωτερικό λιμάνι για το οποίο καμαρώνουμε, γιατί έγινε, θα πω τα εξής: θα ξέρουν 

πολύ καλά όλοι ότι  ο Κυρίτσης δεν τα είχε πολύ καλά με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 

Όμως ο Σπρίτζης ήταν αυτός και ο Κυρίτσης, με τη σχέση που είχε με τον Σπρίτζη που 

προχώρησε γρήγορα τη διαδικασία για να παραδοθεί το λιμάνι το εσωτερικό κι εσείς είστε 

σήμερα και η σημερινή ηγεσία του υπουργείου, που καθυστερεί να παραδώσει και το έξω 

λιμάνι και βεβαίως και το κτίριο για το οποίο υπήρχαν οι ενστάσεις και με την πολεοδομία 

της Κω που πρέπει να ξεπεραστούν και μπορούν να ξεπεραστούν. 

Ακόμα και τα σύγχρονα πίλαρ που βάλατε στα διάφορα λιμάνια, η προηγούμενη διοίκηση 

του λιμενικού ταμείου τα είχε προμηθευτεί, αλλά λόγω του σεισμού και της επόμενης 

περιόδου και της μη αποκατάστασης του λιμανιού δεν τοποθετήθηκαν. 

Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στο Μαστιχάρι. Ποιος το έκανε; Με υπογείωση των δικτύων που 

ήταν στους 5 πόντους και επικίνδυνα; Ποιος αποκατέστησε το λιμάνι της Κεφάλου και του 
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Μαστιχαρίου μετά το σεισμό; Το Λιμενικό Ταμείο της Κω με τη βοήθεια του τότε Υπουργού. 

Επαναλαμβάνω, δεν είχα καλή σχέση με την τότε Κυβέρνηση. Γιατί δεν είχα καλή σχέση; Γιατί 

απαιτούσα αυτά τα οποία πρέπει να έχει η Κως και όταν απαιτείς προς την κεντρική εξουσία 

γίνεσαι κακός. Όταν της χαϊδεύεις τα αυτιά και της λες πόσο καλή είναι, γίνεσαι καλός. Εκεί 

μπορεί να πάρεις κάνα ψίχουλο. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση όμως δεν είναι επαίτης. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι για να 

διεκδικεί και να χτυπάει το χέρι, απαιτώντας για τον κάθε πολίτη, του κάθε τόπου που 

εκπροσωπεί η τοπική αυτοδιοίκηση, αυτά που αξίζει ο τόπος. 

Στο λιμάνι της Κεφάλου μιλάμε για νέα LED, τα οποία είχαν ξεκινήσει να τοποθετούνται. 

Στο Λιμνιώνα είχε γίνει το έργο. Είχε γίνει τοιχίο. Είχε γίνει αποκατάσταση του 

οδοστρώματος, είχαν περαστεί τα καλώδια, είχαν γίνει όλα αυτά, είχε γίνει εκβάθυνση, είχε 

γίνει εκβραχισμός. Πήγαμε και βάλαμε εκεί δύο φώτα, λέμε τοπωνύμιο και ισχυρό αυτό ο 

Λιμνιώνας. 

Πού αλλού περάσατε κι ακουμπήσατε σαν λιμενικό ταμείο; Γιατί το λιμενικό ταμείο είναι 

όντως μοχλός ανάπτυξης και των τριών νησιών και των λιμανιών τους, των τριών νησιών που 

συμμετέχουν σε αυτό. 

Δεν μας είπατε ποτέ, πόσα επενδύσατε αυτά τα τρία χρόνια από τα 2 εκατομμύρια που 

βρήκατε και όσα μαζέψατε; Μας λέγατε ότι επενδύσαμε τόσα. Θέλετε να σας πω πόσα 

επενδύσαμε; Για να μην πω την 4ετία ή την 5ετία, θα πω 2015-2016-2017. 

Στην Κω το τότε Λιμενικό Ταμείο που δεν έκανε τίποτα, επένδυσε 614 χιλιάδες ευρώ. 

Στο Μαστιχάρι 232.000 ευρώ, στην Καρδάμαινα 157.000, στην Κέφαλο 223.000 ευρώ. 

Δυστυχώς πέρασαν τρία χρόνια και δεν είδαμε να φτάνετε ούτε στα 15.000 ας πούμε στην 

Καρδάμαινα, αντί 157.000. 

Κάθε τόσο κλείνει το λιμάνι, στους Πάλους, στο Μαντράκι το ίδιο, στην Καρδάμαινα το 

ίδιο, αγώνας να δούμε πώς θα αδειάσει και πώς θα μπορούν να μπαίνουν τα καράβια μέσα. 

Όσο για την ΑΝΕΜ, οφείλετε να ενημερώσετε για πολλά. Οφείλετε να ενημερώσετε 

κυρίως τους πολίτες της Κω και δευτερευόντως το Δημοτικό Συμβούλιο που, δια του 

δημοκρατικού νόμου διοίκησης της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιόδου αυτής, η μειοψηφία 

δεν έχει κανέναν εκπρόσωπο για να βλέπει τι γίνεται. 

Και δεν έχετε το θάρρος ή δεν έχετε τη Δημοκρατική ευαισθησία να πείτε, βρε αδερφέ 

τρία χρόνια είμαστε εδώ στην ΑΝΕΜ που είναι μία ανώνυμη εταιρεία και ο Δήμος έχει το 

51%, έχουμε κάνει αυτά και αυτά. 
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Ένα καράβι λέτε. Από 3 εκατομμύρια ξεκίνησε, στα έξι λένε θα φτάσει και δεν ξέρει το 

Δημοτικό Συμβούλιο της Κω ποιο είναι αυτό το ναυπηγείο που το κάνει. Να μάθουμε και 

εμείς. Με ποιο ναυπηγείο έχετε υπογράψει σύμβαση; Να ξέρουμε. Αν είναι εύκολο και 

μπορείτε, ενημερώστε μας. 

Ενημερώστε μας όμως και για τη δανειακή σύμβαση που υπογράψατε για αυτά τα λεφτά, 

στα οποία εγγυητής είναι μόνο ο Δήμος και όχι ο ιδιώτης που έχει το 49%. Εκτός κι αν είναι 

κάτι λάθος και δεν το ξέρω, οπότε καλό είναι να το μάθουμε. 

Νομίζετε ότι θα φοβηθώ να μιλήσω για τον περίπαθο ΔΗΡΑΣ; Πώς το βγάζετε το 

συμπέρασμα ότι δεν θα μιλούσα; 

Ναι, έχουμε την άποψή μας για τον ΔΗΡΑΣ και επιμένουμε και παραμένουμε σταθεροί σε 

αυτήν. Δεν μπορεί ο ΔΗΡΑΣ να επιβαρύνει τους πολίτες της Κω με μισό εκατομμύριο το 

χρόνο. 

Αν τα βάλεις αθροιστικά τί ποσό έχουμε πληρώσει για τον ΔΗΡΑΣ (που είναι 

μονοπωλιακός παρακαλώ) ως μέσο ενημέρωσης, ενώ τα έσοδα του είναι 20 χιλιάρικα. 

Μονοπωλιακό μέσο τηλεοπτικό, έχει 20.000 το χρόνο το πολύ, έσοδα. 

Και βλέπω και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης εδώ. Ιδιώτες είναι, δεν μπορούμε να 

ρωτήσουμε, αλλά πόσο δυναμικά αναπτύσσονται και με μηχανήματα και προσωπικό και σε 

άλλες δράσεις; 

Κι ο ΔΗΡΑΣ χρηματοδοτείται με 500 χιλιάρικα. Πού πάνε τα 500 χιλιάρικα; Δεν τα 

παίρνουν οι υπάλληλοι, διότι οι υπάλληλοι είναι αποσπασμένοι στον Δήμο. Κάποιοι εξ 

αυτών, πληρώνονται από το Δήμο.  

Και τί κάναμε; Πήραμε και μία ιδιωτική εταιρεία, να βάλουμε τα δικά μας παιδιά, 

υποψηφίους ή μη, να λένε ειδήσεις και να γίνονται δημοσιογράφοι. 

Εξακολουθώ να το λέω, αυτή είναι η θέση μας. Θα τη λέμε και θα την ξαναλέμε. 

Καταφέρατε όμως και στα τρία χρόνια να βουλιάξετε την ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ. Πλήγμα λόγω ειδικών 

συνθηκών είχε και το 2015 με το μεταναστευτικό η ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ κι είχε και το 2017 με το 

σεισμό, τους μήνες της αιχμής που εισπράττει λεφτά. 

Θυμάστε τί γινόταν Ιούλιο-Αύγουστο του 2015; Θυμάστε τί έγινε από τον σεισμό και μετά 

με τον τουρισμό; Μηδενικά σχεδόν τα έσοδα. Δεν κάναμε πίσω όμως. Δωρεάν μεταφορά 

στους επιβάτες εκείνη την περίοδο, σε μια μεγάλη προσπάθεια να βγουν οι επισκέπτες από 

τα ξενοδοχεία για να τονωθεί η αγορά. Το 2017 πάλι δωρεάν μετακίνηση στους οι επιβάτες 

λόγω σεισμού. 
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Τον ίδιο χρόνο το 2017, αυτή η επιχείρηση τότε, κάλυψε πολυήμερες διαμονές σε 

ξενοδοχεία όλων των σεισμόπληκτων, που τις δικαιούνταν λόγω της καταστροφής των 

σπιτιών τους. Παρά τη δραματική μείωση των εσόδων των δύο χρόνων, ουδέποτε 

αντιμετώπισε θέμα ρευστότητας. 

Δεν καθυστέρησε η μισθοδοσία των εργαζομένων ούτε μία μέρα, άντε να υπήρχαν 

κάποιες διαφορές με τις εγκρίσεις από τον επίτροπο. Κάλυπτε τις υποχρεώσεις της και 

ταυτόχρονα επιτελούσε κοινωφελές έργο απρόσκοπτα. 

Το ίδιο διάστημα καταβάλαμε στους εργαζόμενους 150.000 ευρώ που είχαν επιδικαστεί 

και με διεθνή διαγωνισμό, την ίδια περίοδο, με δυσκολίες, το 2015 και το 2017 αγοράσαμε 

και δύο καινούρια λεωφορεία και εντάχθηκε και η ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ στο Step2Smart, που σήμερα 

ακούστηκε. Όπως και το Open Mall. 

1.200.000 ταμείο παραλάβατε, αν δεν κάνω λάθος, και στους 13 μόλις μήνες διοίκησης, 

κάνατε στάση πληρωμών σε μισθούς και υποχρεώσεις σε προμηθευτές και αρχίσατε την 

εκταμίευση ποσών από το δήμο, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

Και το Μάιο ακόμα πήρατε 300 χιλιάρικα και δεν ξέρω αυτοί που υπογράφουν πώς θα 

ελεγχθούν και τι θα κάνουν.  

ΤΕΒΑ, Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά. Ποιος το έκανε; Μπερδέψατε όμως τις 

αρμοδιότητες. Βοήθεια στο σπίτι και Λέσχη Φιλίας αφορούν την ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ και όχι την 

Πρόνοια. 

Η Τράπεζα Ρούχων και ειδών πρώτης ανάγκης πού βρίσκεται;  

Το δημοτικό ιατρείο, περάσαμε covid, περάσαμε το ένα, περάσαμε το άλλο, ήταν ευκαιρία 

να στελεχωθεί έχουμε τη δυνατότητα , δύο γιατρούς προβλέπει η νομοθεσία, ο Οργανισμός 

μας. Πώς να γίνει όμως αυτό; 

Είναι πρωτοφανές ότι η κοινωνική πολιτική του Δήμου και ο τομέας της πολιτικής του 

Δήμου δεν έχει καμία σχέση με τη ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ. Είναι η πρώτη φορά που έχει μείνει ακέφαλη. 

Δεν έχει ούτε αντιδήμαρχο, ούτε εντεταλμένο σύμβουλο. 

Τουρισμός και τουριστική προβολή: γιατί η Κως βγήκε έξω από τα όρια της και διεθνώς 

κλπ. Διάβασα πριν δυο-τρεις μέρες, τα προγράμματα που ψηφίστηκαν για τον τουρισμό. 

Θέλετε να σας πω κάτι; Το είπα και θα το πω επανειλημμένως, η διοίκηση έχει συνέχεια κι ο 

καθένας οφείλει να αποδέχεται ή να αναγνωρίζει τα θετικά που κάνει κάποιος άλλος ή όταν 

τα παραλαμβάνει ή όταν είναι στη διάρκεια μιας θητείας και κάνει κάποια βήματα. 
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Ναι, έχει γίνει οργάνωση και ανανέωση του website του ΚOS.GR, καλά κάνατε και το 

κάνατε. Έγινε το ίδιο με τα social media. Φτιάχτηκαν και δυο-τρία βίντεο, τα οποία όμως 

όντως είναι χρηστικά, ανανεώνονται και τροφοδοτούνται σε τακτική βάση από την ομάδα 

που έχει προσλάβει ο Δήμος και ξαναλέω είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Εκπλήσσεστε 

που το λέω. Πέρα από αυτό, όμως δεν έχετε ολοκληρώσει τίποτα από όλα αυτά που έχετε πει 

στα τρία προγράμματα. 

Πανδημία: Βεβαίως και εμπόδισε τη συμμετοχή μας σε εκθέσεις και σε B2Β συναντήσεις, 

αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να ενταθούν οι προσπάθειες για συμμετοχή 

σε σεμινάρια και σε διαδικτυακά workshops. 

Ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση του Δήμου ότι η Κως αλλάζει την τουριστική εικόνα της και 

δημιουργείται νέο λογότυπο. Κι έγινε το νέο λογότυπο. Τρία χρόνια μετά και παρά τη 

δημιουργία του νέου λογότυπου, ούτε ένα νέο έντυπο. Με τα δικά μας έντυπα συνεχίζετε και 

με άλλο λογότυπο δίνοντας την εντύπωση της πρόχειρης αντιμετώπισης του brand name του 

τουρισμού. Καλά κάνατε κι αλλάξατε το λογότυπο. Πού βρίσκεται αυτή η ιστορία; Πού 

βρίσκεται η προγραμματική σύμβαση για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση 

της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου της Κω; Πού βρίσκεται η προγραμματική σύμβαση για 

τη δημιουργία των info kiosks; 

Αποδυναμώθηκε το γραφείο τουριστικής προβολής και βεβαίως δεν έχει τη δυνατότητα 

να κάνει τίποτα. Ξέρετε, για το λογότυπο ο καθένας έχει την αισθητική του. Εγώ προσωπικά 

θα πω ότι δεν μου άρεσε, σε κάποιους άλλουe ανθρώπους άρεσε. 

Αυτά που έχω ως ακούσματα όμως από ανθρώπους του τουρισμού είναι ότι, τουλάχιστον 

σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, γιατί δεν ξέρω αν δημοσίως έγινε καμιά προεργασία πριν, ξέρετε τι 

λένε; Έτσι όπως φαίνεται αυτό το πράγμα; “Η Κως σε καθεστώς κατάρρευσης” ήταν η πρώτη 

αντίδραση όταν το είδαν. 

Παρόλα αυτά λέω, η αλλαγή είναι μία διαδικασία χρονοβόρα που απαιτεί και χρήμα αλλά 

και πολύ εργασία και δράσεις, ώστε να φτάσει στον τελικό αποδέκτη και που δεν έχει γίνει 

μέχρι σήμερα. Τα έντυπα, τα πανό στο γραφείο πληροφοριών, τα αναμνηστικά, ακόμα μέχρι 

σήμερα έχουν το παλιό λογότυπο.  

Δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ένα-ένα από αυτά που 

ακούστηκαν. Θα έπρεπε να μιλώ τουλάχιστον μία ώρα και 20 λεπτά, μιλάω 30 λεπτά, πόσο 

μίλησε ο κ. Νικηταράς, για να αποδομηθεί όλο αυτό. Αλλά είναι αποδομημένο από μόνο του. 
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Αυτός ο απολογισμός είναι από μόνος του όταν, κάθε άλλο παρά απολογισμός έγινε, γιατί 

όντως δεν υπήρχε τίποτα». 

Στο σημείο αυτό η πρόεδρος, κα Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία, απευθυνόμενη προς τον κ. 

Κυρίτση Γεώργιο του είπε ότι μιλάει ήδη μία ώρα. 

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, κ. Κυρίτσης Γεώργιος, συνεχίζοντας την 

τοποθέτησή του ανέφερε τα εξής: «ΚΩΑΝ. Δεν μπορώ, είναι πειρασμός δεν μπορεί να μην 

αναφερθεί κανείς σε αυτήν, είναι ένας πειρασμός αυτό το πράγμα, η υπόθεση μυρίζει από 

μακριά. Θα κάνει αυτό, θα κάνει το άλλο… ποιος θα το κάνει δηλαδή; Ο Πρόεδρος, ο 

διευθυντής κι ο ένας πρώην προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας; Ή θα δοθούν αυτά σε 

ιδιωτικές εταιρείες χωρίς κανένα έλεγχο και χωρίς λογοδοσία στο Δημοτικό Συμβούλιο; Ένας 

χρόνος έχει περάσει, δεν φέρατε κάτι να μας πείτε βρε παιδιά τι έγινε;  

Αντιθέτως πληρώνουμε μισθοδοσίες αρκετά υψηλές για τους τρεις. Δεν ξέρω για ποιους 

άλλους μπορεί να πληρώνουμε ή ποιους άλλους θα μπορούσαμε, μακριά από μένα ο 

πειρασμός, δεν το λέω τι γίνεται, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά, ο πειρασμός είναι μεγάλος, 

ποιους άλλους θα μπορούσαμε να πληρώνουμε μέσα από αυτή την εταιρεία. 

Και βεβαίως πληρώνουμε τα ενοίκια, στα οποία για να μειώσουμε το ενοίκιο, θέλαμε να 

πάμε τη Διεύθυνση Καθαριότητας γιατί ασφυκτιά και όντως ασφυκτιά εκεί. Έχει όμως 

γραφεία ο Δήμος αλλού, που θα μπορούσε να στεγαστεί η υπηρεσία, όμως δεν είχαμε τη 

στοιχειώδη λογική ούτε καν να ελέγξουμε και να μελετήσουμε τη νομοθεσία, για να 

καταλήξει η επιτροπή αξιολόγησης του Δήμου τελευταία, ότι δεν μπορεί να πάει εκεί η 

καθαριότητα. 

Τόσο καλά και προγραμματισμένα δουλεύουμε. Ξέρετε, δεν θα μείνει έτσι η ΚΩΑΝ, δεν θα 

μείνει έτσι και φοβάμαι ότι στο λαιμό σας πιθανόν να πάρετε και παιδιά τα οποία 

αναμείχθηκαν μέσα εκεί, τα βάλετε μέσα και καλά κάνατε και τα βάλατε, νέα παιδιά ικανά, 

συμφωνώ απόλυτα με τη συμμετοχή. Όμως προστατεύστε τα από οποιονδήποτε μπορεί να 

δημιουργήσει πρόβλημα, αν καταφέρει και φτάσει μέχρι την επόμενη περίοδο αυτή η 

αναπτυξιακή ή αν δεν καταφέρει. 

Ενσωματώθηκε κι ο οργανισμός προώθησης Τουρισμού, DMO στο ελληνικότερο. Μέχρι 

τώρα δεν έχουμε δει τίποτα και δεν πρόκειται να δούμε. Έχουμε βέβαια, καλό αυτό, μία από 

τις πέντε ειδικές συμβούλους του Δημάρχου, η οποία προσφέρει μία υπηρεσία. Τί κάνει η 

ειδική σύμβουλος; Διαχειρίζεται το website και τα social media. 
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Δεν θα αναφερθώ στον πολιτισμό, δεν θα αναφερθώ στον αθλητισμό, γιατί πραγματικά η 

απογοήτευση είναι μεγάλη. Είπα δυο λόγια για τα γήπεδα. Και για το Ανταγόρας που 

πρασίνισε και για το ιδιοκτησιακό του νέου και για το παρκέ. 

θα κλείσω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες με μία αναφορά σε δυο 

πράγματα. Η Κως πραγματικά αξίζει πολύ περισσότερα από όσα μπορείτε.  

Πάνω απ’ όλα όμως, η Κως δεν μπορεί να είναι επαίτης αυτών που της ανήκουν κι αυτά, 

δεν έχουν να κάνουν μόνο με όσα είναι αρμοδιότητα του Δήμου. 

Γιατί, αν θέλετε, μιας κι έχουμε μεγιστοποιήσει το αποτέλεσμα, σε 1, 2, 3, 5 χρόνια που θα 

γίνει το νοσοκομείο, σήμερα το νοσοκομείο και η Δημόσια υγεία στην Κω, όχι απλώς είναι 

ασθενής, βγάζει επιθανάτιους ρόγχους. 

Και εμείς πουλάμε στον κόσμο την ελπίδα του νέου νοσοκομείου, για το οποίο κάνεις δεν 

λέει όχι. Δεν απαιτούμε όμως και δεν διεκδικούμε εκείνη την ίδια ώρα, αυτά που πραγματικά 

πρέπει να έχουμε, σε όλο το πλέγμα των δημόσιων δομών υγείας και όχι στο πίσω μέρος του 

μυαλού μας, να περνάμε τη λογική της ιδιωτικοποίησης της υγείας. 

Αυτό δεν το είδα πουθενά κι η τοπική αυτοδιοίκηση θα έπρεπε, όπως διαχρονικά έτσι και 

τώρα, να διεκδικεί να περάσει στην αρμοδιότητα της ο πρωτοβάθμιος τομέας υγείας. Καλά 

κάνουν λοιπόν αυτοί που το έταξαν κι αυτοί που το θεωρούν μεγάλη επιτυχία. 

Δεν θα πω για το 1983-1985 που ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοίνωσε την πανεπιστημιακή 

σχολή και χάσαμε μια σειρά άλλες σχολές. Θεωρώ ότι θα γίνει κάποια στιγμή, ελπίζω και 

εύχομαι να γίνει, απ’ όποιον και να γίνει είναι καλό. Όμως, μέχρι τώρα, δεν μπορεί να 

πηγαίνει ένα παιδί με γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο και να μην μπορεί να θεραπευτεί. 

Δεν μπορεί να πηγαίνει καρκινοπαθής στο νοσοκομείο και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα να 

παίρνουν τους συγγενείς του και να του λένε, πήγαινε το πρωί στη Ρόδο γιατί δεν μπορούμε 

να το καλύψουμε. 

Δεν μπορεί να μένει το δωμάτιο που νοικιάζουμε για τις ανάγκες του Δήμου και 

παρέχουμε και καλά κάνουμε και παρέχουμε στον αγροτικό της Κεφάλου χωρίς να έχει 

ανανεωθεί το συμβόλαιο τόσον καιρό. Άστε τα 400- 500 ευρώ που δίνουμε ποιος τα παίρνει 

και πως τα παίρνει. Είναι άλλη δουλειά. 

Συνάδελφοι, κλείνω λέγοντας για να έχει η Κως φωνή που πρέπει να έχει, για να τη 

σέβονται και όχι να τη χρησιμοποιούν, πρέπει να έχει σχέδιο. Σχέδιο και ανθρώπους 

αποφασισμένους να διεκδικήσουν και όχι να επαιτούν. 
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Δυστυχώς, χαμηλώσατε τον πήχη για το νησί κι αυτό θα το βρουν μπροστά τους οι 

επόμενες γενιές. Κα πρόεδρε συγνώμη, ευχαριστώ πολύ για την άπλετη παροχή χρόνου, 

ευχαριστώ πολύ». 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η επικεφαλής της α’ ελάσσονος μειοψηφίας, κα Ρούφα 

Ιωάννα, η οποία κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Τον 

περασμένο Οκτώβριο απέστειλα επιστολή στον πρόεδρο του Δ.Σ. για σύγκλιση της ειδικής 

συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων του 2019-2020. Δεν έλαβα καμιά 

απάντηση. Η σημερινή συνεδρίαση δεν είναι μόνο καθυστερημένη είναι και εκτός θέματος 

καθώς εξαντλείται σε μια απλή έκθεση ιδεών. 

Ο ρηματικός λόγος του εισηγητή σε ενεστωτικό χρόνο, «σχεδιάζουμε, διεκδικούμε, 

προχωράμε», τα ατελείωτα θα… και τα οσονούπω… επιχειρούν να διασκεδάσουν τις 

εντυπώσεις και να καλύψουν το κενό. Απουσιάζουν τεχνηέντως και ανά έτος όλα εκείνα τα 

στοιχεία που θα αποδείκνυαν το τραγικό αποτέλεσμα. 

Όπως η στοχοθεσία, ποσοστά απόκλισης υλοποίησης του προϋπολογισμού, στοιχεία 

τακτικών εσόδων και κυρίως των ανταποδοτικών τελών που έχουν καταβληθεί από την 

αφαίμαξη και το υστέρημα του δημότη. Απουσιάζουν τα έκτακτα έσοδα και τα εκατομμύρια 

ευρώ που εισέπραξε ο Δήμος μας τόσο από την αύξηση των ΚΑΠ όσο και από τις έκτακτες 

επιχορηγήσεις λόγω covid για τις οποίες η δημοτική αρχή αρνείται πεισματικά να δηλώσει το 

ακριβές ποσό αλλά κυρίως να αποδείξει προς ποια κατεύθυνση δαπανήθηκαν. 

Απουσιάζει κυρίως ο απολογιστικός πίνακας έργων της τελευταίας τριετίας. Τέτοιος 

πίνακας δεν μπορεί να υπάρξει και τούτο γιατί τρία χρόνια κανένα έργο δεν υλοποιήθηκε στο 

νησί μας. 

Απολογιστική ομολογία πλήρους ακινησίας και επανάληψης με προεκλογικό ύφος. 

Απολογείστε για όσα δεν κάνατε δίκην προεκλογικής ομιλίας. Όταν δε, επιχειρείται η αλλαγή 

φωτιστικών ή και κάποιες πάγιες προμήθειες να αναδειχθούν σε έργο, τότε ο πήχης 

κατεβαίνει ακόμα χαμηλότερα. 

Η ανεκτέλεστη αντιγραφή των τεχνικών προγραμμάτων και των προϋπολογισμών στους 

οποίους ντρέπονται οι αριθμοί και κυρίως τα μηδενικά συμβάλουν στην απώλεια του 

ετήσιου χαρακτήρα τους (άλλωστε σήμερα ακούσαμε για πρόγραμμα 12ετίας οπότε 

συνιστούμε υπομονή…) αποδεικνύει την απουσία οργάνωσης, σχεδιασμού και το έλλειμμα 

παραγωγής έργου. 
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«Από τα 159 έργα -συνεχιζόμενα και νέα- του 2021 έχουν συμβασιοποιηθεί μέχρι το τέλος 

του 2021 μόνο 6! » Και από αυτά τα 6 το μόνο που ξεκίνησε είναι αυτό που πήρε παράταση 

μέχρι το 2023 δηλαδή το ημιτελές του Τιγκακίου! (στοιχεία από την εισήγηση του 

προϊσταμένου των τεχνικών υπηρεσιών). 

Από τα 21 εκ. ευρώ που είχαν προϋπολογίσει για έργα το 2021, με απολογιστικά στοιχεία, 

δεν κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν πάνω από 1 εκ. ευρώ και αυτό όχι για έργα, αλλά για 

απευθείας αναθέσεις για παροχή υπηρεσιών και προμήθειες, γιατί σε αυτά τα τελευταία 

έχουν μιαν ευκολία… Βρίθουν οι απευθείας αναθέσεις… 

Να συνυπολογίσουμε επίσης τα 4,5 εκ ευρώ συνεχιζόμενα έργα της προηγούμενης 

δημοτικής περιόδου;  

Το τεχνικό πρόγραμμα του 2021 ψηφίστηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 2020 . Ξέρετε πότε 

αναρτήθηκε η απόφαση; Στις 16 Μαρτίου του 2021! Αναρτήθηκε γιατί εμείς θέσαμε το 

ζήτημα. 

Στα αζήτητα ήταν το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2021 μέχρι τον Μάρτη και μετά 

φταίει η πανδημία ή μήπως και γι αυτό φταίει η αντιπολίτευση; 

Το δε στρατηγικό σχέδιο του Δήμου για το 2019- 2023 εμφανίστηκε, δεν είμαι σίγουρη ότι 

ψηφίστηκε, μόλις στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση που την υπογράφει ο 

κύριος Νικηταράς ως υποψήφιος Δήμαρχος στις εκλογές του 2019! 

Λέτε ότι δεν βρήκατε πολλά, όμως το ταμείο όταν αναλάβατε είχε 20 εκ ευρώ.  

Πρόκειται περί θράσους να μιλάτε ακόμα για την απομάκρυνση στοιχείων αμιάντου από 

τον χώρο του παλιού Οινοποιείου. Την ώρα που υπήρχε έτοιμη μελέτη από την προηγούμενη 

δημοτική αρχή, την ώρα που το έγγραφο Βενέρη από τη διεύθυνση περιβάλλοντος της 

Περιφέρειας από το Σεπτέμβρη του 2019 σας έδινε οριστική παράταση 6 μηνών και 

προειδοποιούσε με διοικητικές κυρώσεις… Έχουν περάσει τρία χρόνια και ακόμα ο αμίαντος 

και η απειλή του καρκίνου στη δημόσια υγεία είναι εκεί. Είναι άλλες οι προτεραιότητές σας. 

Στείλατε τους Κώους πολίτες να φωτογραφίζονται, στο κατά την προσωπική μου άποψη, 

εκτρωματικό κατασκεύασμα που στήσατε στο λιμάνι της Κω. 

Ένα έργο που να ανοίγει μια θέση εργασίας κάματε ή έχετε σκοπό να κάμετε;   

Κοινωνική ηρεμία και ομόνοια χωρίς δικαιοσύνη δεν γίνεται. 

Λένε ότι οι πόρτες τους είναι ανοιχτές! Παράξανε, λένε, κοινωνική πολιτική με τις 

προσλήψεις λόγω covid. 
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Ξεδιάντροπη ψηφοθηρία παράξατε με τις προσλήψεις των 24 ωρών για να προσλάβετε 

αδέρφια, πατεράδες, μανάδες υποψηφίων σας και εκλεγμένων στελεχών σας. 

Προσβάλλοντας το δικαίωμα στην εργασία του Κώου πολίτη, την ισονομία, την δικαιοσύνη. 

Να θυμίσω την πρόσληψη υποψηφίου σας ως ειδικού συμβούλου, τις φοβερές 

προσλήψεις στην ΚΩΑΝ, τις δια παραθύρου στο ΔΗΡΑΣ υποψηφίων σας. 

Αυτές είναι πρακτικές που δεν συμβάλουν στην κοινωνική συνοχή και αν είχατε προτάξει 

κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια για αυτές τις εκατοντάδες προσλήψεις θα 

διαφωνούσαμε; 

Όσο για την κοινωνική πολιτική δυστυχώς είναι ανύπαρκτη. Μας διασώζει το πρόγραμμα 

με την Ιερά Μητρόπολη Κω, το οποίο σας προτείναμε να το διευρύνουμε και σε άλλους 

τομείς και το αρνηθήκατε. 

Κυρίες και κύριοι, παιδιά ειδικής αγωγής και νήπια φοιτούν στο πουθενά… Σε κτήρια 

χωρίς κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο και χωρίς καμιά απολύτως ασφάλεια. Σε κτήρια στα 

οποία ο Δήμος δεν έχει καμιά απολύτως νόμιμη δικαιοδοσία πάνω από δυόμιση χρόνια! 

Γιατί δεν μπορούν να πράξουν τα αυτονόητα, γιατί πέρα βρέχει, γιατί δεν μπορούν 

αντιληφθούν τους κινδύνους που απειλούνται και τη στοιχειώδη ευθύνη τους! 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο (ΕΕΕΕΚ), 4ο Νηπιαγωγείο Κω, Νηπιαγωγείο Ζηπαρίου. Οι 

συμβάσεις των τριών πρώτων έχουν λήξει από τον Ιανουάριο του 2020! Ενώ το Νηπιαγωγείο 

Ζηπαρίου που μισθώθηκε επί επαρχίας Κυπραίου για πρώτη φορά βρίσκεται στον αέρα την 

ώρα που ιδρύουν σχολεία σε προκάτ! 

Ψηφίζουν επί σειρά ετών αποστεωμένους, άοσμους, άχρωμους, πλασματικούς, 

διαχειριστικούς και κοινωνικά άδικους προϋπολογισμούς. Ένας Δήμος με 24 εκ. ευρώ ταμείο 

δεν μπορεί να κάνει ένα έργο το 2020 και κανένα το 2021! 

Είδαμε το βίντεο με το μισθωμένο λεωφορείο -με απευθείας ανάθεση και αυτό - της 

ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ. Η είδηση θα ήταν να βλέπαμε τον κύριο Νικηταρά να κάνει βόλτα με τα 

δημοτικά τρένα. Πού βρίσκεται άραγε αυτό το περιουσιακό στοιχείο που απέδιδε ετησίως 

μισό εκ. ευρώ έσοδα τα τρία τελευταία χρόνια; 

ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ: Αν δεν πάρει επιχορήγηση από το Δήμο οι εργαζόμενοι μένουν απλήρωτοι. 

1,25 εκ έχει ήδη πάρει από το Δήμο και 1,2 εκ ευρώ που παρέλαβε ως ταμείο από την 

προηγούμενη διοίκηση. Την έχετε βάλει μέσα 2,45 εκ ευρώ. Αυτά είναι τα πεπραγμένα σας. 

Αλλάξατε και πρόεδρο και έτοιμη η κολυμβήθρα του Σιλωάμ. 
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Για το ΧΥΤΑ και την κατάντια του που τον εκχωρήσατε στον ΦΟΔΣΑ που έλαβε ήδη 

200.000 ως μετοχικό κεφάλαιο, χρωστάτε τις ετήσιες συνδρομές που ξεπερνούν τις 500.000 

χιλιάδες ευρώ και όλα ερήμην του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Τι κέρδισε ο Δήμος της Κω από τον ΦΟΔΣΑ; Τίποτα απολύτως. Με χρήματα των δημοτών 

της Κω 3 χρόνια τώρα επιχειρείτε την αποκατάσταση από τη ζημιά που υπέστη το 2016. 

Κυρίως όμως αποκρύπτετε ότι από το επενδυτικό πρόγραμμα της ΦΟΔΣΑ για το 2021 το 

οποίο ανέρχεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ ο Δήμος της Κω θα έπαιρνε μόλις 50.000 ευρώ για 

κάτι… μελέτες! Τελικώς ούτε αυτά τα ψίχουλα δεν καταφέρατε να πάρετε. 

Πού ακριβώς βρίσκεται το θέμα της ΒΙΜΕΛ;  

Πού βρίσκεται το θέμα του Ενιαίου Φορέα Τουρισμού που δεν καταλαβαίνετε ούτε τα 

στοιχειώδη; Ορίσατε και Δ.Σ. την ώρα που ο Δήμος της Κω έχει αποχωρήσει από τον ΕΦΤ από 

το 2014! 

Κυρίες και κύριοι, το θέμα της χωροθέτησης για το νέο νοσοκομείο ήρθε 6 φορές στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Φταίει η αντιπολίτευση για τις παλινωδίες και την έλλειψη 

σοβαρότητας σε τέτοια μεγάλα θέματα;  

Η αρχική απόφαση την οποία η παράταξή μας ψήφισε ανακλήθηκε μετά από 17 μήνες. 

Θυμάστε πόσες φορές ζητήσαμε διαπαραταξιακό για αυτό το θέμα; Αν διαθέτατε πνεύμα 

συνεργασίας γιατί το αρνηθήκατε;  

Αθλητικό κέντρο Δικαίου:  

- το ακίνητο στο οποίο είχε χωροθετηθεί παραχωρήθηκε για την ανέγερση νέου 

νοσοκομείου (την ανταλλαγή της ΚΜ από το υπουργείο ακόμα την περιμένουμε… πάλι 

εξαπατήσατε το Δ.Σ.), 

-η χρηματοδότηση των 930.000 Ευρώ για την ανέγερσή του δεν εμφανίζεται στον 

τρέχοντα προϋπολογισμό και ουδείς γνωρίζει που βρίσκεται, 

- εκπονούνται μελέτες από ίδιους πόρους χωρίς να υπάρχει, πλέον, φυσικό αντικείμενο 

μελέτης. Είναι το πρώτο αθλητικό κέντρο που θα αιωρείται! 

Δεν ήταν εύλογο να ζητήσουμε να μπει το θέμα στο Δ.Σ., να συζητήσουμε τις διορθωτικές 

ενέργειες και να σώσουμε ότι μπορεί να σωθεί; Ποιούν τη νήσσα… 

Τα ψέματα οδηγούν σε αδιέξοδα και παραληρηματικές ύβρεις. 

Υπόθεση Θερμά: 

Ζητήσαμε από τη δημοτική αρχή να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου 

να ληφθεί απόφαση αξιοποίησης από το Δήμο μας καθώς η καταληκτική ημερομηνία ήταν 6 
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μήνες από την ισχύ του Ν. 4875 που ψηφίστηκε το 2021. Με ένα κατάπτυστο δελτίο Τύπου 

στο όνομα των δημοτών με καθύβρισαν… με πίκρα αναρωτιέμαι γιατί άραγε; Μήπως γιατί 

αποκαλύφθηκε η αδράνεια τους ή μήπως γιατί τους χαλάσαμε κάποιο άλλο σχέδιο;  

Δεν υπάρχει πνεύμα συνεργασίας και σύνθεσης και όποτε αυτό εμφανίζεται έχει 

χρηστικό, χειριστικό, ωφελιμιστικό, ιδιοτελές, ευκαιριακό… κίνητρο και χαρακτήρα. 

Διεκδίκηση των 70 στρεμμάτων ΝΟΚ. Προσέξτε: Ξεχνάνε να γράψουν την απόφαση 

διεκδίκησης. Ξεχνάνε να γράψουν την ανάκληση της απόφασης Κυρίτση του 2018. 

Παρουσιάζουν τη μελέτη αξιοποίησης του ΤΕΕ χωρίς να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο! 

Μιλάμε κυριολεκτικά για φιάσκο. Ο πιο σύντομος δρόμος είναι ό δρόμος της αλήθειας. Τους 

είπαμε: Φέρτε το θέμα στο Συμβούλιο να ληφθούν αποφάσεις νόμιμες ισχυρές που θα 

αναρτηθούν στο Διαύγεια. 

Λέω ευθαρσώς ότι η απόφαση Κυρίτση δεν πρέπει να ανακληθεί, αφού έτσι και αλλιώς 

ξέχασαν να την ανακαλέσουν γιατί έτσι αποδεικνύεται το διαχρονικό ενδιαφέρον του Δήμου. 

Όταν αγαπάς τον τόπο δεν υποκύπτεις στην παραταξιακή ιδιοτέλεια, αν με εννοείτε… 

Προκαλεί δε αλγεινή εντύπωση η έγκυρη πληροφορία ότι ο ΝΟΚ τριχοτομείται -φιλέτο 

γαρ- και απορώ πότε σκοπεύει ο κύριος Νικηταράς να ενημερώσει τους Κώους πολίτες και να 

πει την αλήθεια…  

Όταν μια δημοτική αρχή επιδίδεται καθημερινά σε καθαρά επικοινωνιακή πολιτική και 

παραστάσεις είναι βέβαιο ότι αναλώνετε και δεν δουλεύει για τον δημότη για να μην πω ότι 

μάλλον τον δουλεύει και μάλιστα με επιτυχία… 

Θυμάστε τη παρουσίαση – μακέτα – μελέτη για το πάρκινγκ στην Καζα Ρομάνα; Γιατί δεν 

ρωτάει κανένας δημότης για αυτό; Σας λέμε λοιπόν ότι επειδή οι δημότες το είδαν σε 

φωτογραφίες δεν σημαίνει ότι έγινε κιόλας γιατί δεν πρόκειται να γίνει. 

Σχέδιο εκκένωσης Ζιάς: στέλνουν ένα φορτωτή να ανοίξει «δρόμο» μέσα από το 

παράνομο πάρκινγκ της Ζιάς, για το οποίο καμιά προσπάθεια νομιμοποίησης από το 2017 

που σφραγίστηκε από την Περιφέρεια δεν έγινε και… έτοιμο το σχέδιο εκκένωσης της Ζιάς. 

Όσοι όμως εκτός από το ρεπορτάζ είδαν και τον δρόμο μιλάνε για σχέδιο εγκλωβισμού. 

Αυτές τις φωτογραφίες έπρεπε να μας δείξετε. 

Ειρήσθω εν παρόδω περίπου 134.000 χιλιάδες ευρώ μισθώματα για αυτό το αναγκαίο 

«πάρκινγ» έχουν πληρώσει οι δημότες από το 2014 μέχρι σήμερα. 

Καταλαβαίνει άραγε ο δημότης ότι κάθε φορά που βγαίνετε και κατηγορείτε την 

αντιπολίτευση ότι, τάχα μου, είναι τροχοπέδη, κακιά και μεμψίμοιρη είναι ακριβώς για 
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καλύψετε τα λάθη, τις παραλήψεις, την αδράνεια, τον ετσιθελισμό αλλά και τη στενοκεφαλιά 

σας; 

Ελάχιστα από τα θέματα που φέρνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι τεκμηριωμένα, ενώ 

τα περισσότερα είναι εκπρόθεσμα. Αιτήματα δημοτών εκκρεμούν από το 2019! 

Για τη σημειολογία: θέλησαν να μας πείσουν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορούσε να 

λάβει απόφαση καταβολής των μισθωμάτων, που θα συνοδευόταν και με μεταγραφή της ΚΜ 

στην οποία βρίσκεται το δημοτικό αθλητικό κέντρο στο Δήμο, ενώ η απόφαση του 

δικαστηρίου μιλούσε για καταβολή μισθωμάτων 1,4 εκ ευρώ, ενώ είχαν λάβει απόφαση 

αρκούντος νόμιμη και ισχυρή της Οικονομικής Επιτροπής. 

Τους είπαμε δεν διαφωνούμε : φέρτε μια δήλωση των ιδιοκτητών που να επιβεβαιώνει τα 

περί της συμφέρουσας συμφωνίας που δήθεν κάνατε μαζί τους και ανακαλέστε την 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούσε στην καταβολή του 1,4 εκ ευρώ καθαρά 

και μόνο για μισθώματα. Μερικά 24ωρα αργότερα ανέβηκε στο Διαύγεια νέα απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής εκ διαμέτρου αντίθετη και δυσμενέστερη με αυτά που μας 

εισηγήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Με αίολες, ανεδαφικές, και τετριμμένες εισηγήσεις ασχολείται το Δ.Σ. 

Η ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας: οργανωμένο, εν εξελίξει σχέδιο της 

δημοτικής αρχής. Πέρσι ο ένας και μοναδικός εργολάβος υπέγραψε σύμβαση 283.551,84 €. 

Φέτος το ποσό αυξήθηκε στα 788.580,00 €. Εντούτοις ο εργολάβος δεν συμμετείχε στον 

διαγωνισμό! Γιατί άραγε; Μα γιατί «αποφάσισαν» την προσφυγή σε απευθείας ανάθεση με 

διαπραγμάτευση και χωρίς προηγούμενη δημοσίευση! Θα διαπραγματευτούν (;) δηλαδή στο 

όνομα των Κώων πολιτών και της ανταποδοτικότητας των τελών καθαριότητας με τον 

εργολάβο που δεν έλαβε μέρος στον διαγωνισμό! Η παράτυπη αυτή διαδικασία ακόμα δεν 

ολοκληρώθηκε. Και τους ενοχλεί που μιλάμε για ανικανότητα και για deal. 

Η πρωτοβουλία των τριών παρατάξεων έφερε το θέμα των δημόσιων δομών υγείας στο 

Δ.Σ. Εκεί παρείχαμε πλήρη στήριξη στη δημοτική αρχή και να είστε απόλυτα βέβαιοι πως 

αυτή θα ήταν η στάση μας σε όλα τα μείζονα ζητήματα που μας ξεπερνούν παραταξιακά αν 

μας άκουγαν και αν ο πολιτικός τους ναρκισσισμός τους το επέτρεπε. Εκείνη η απόφαση δεν 

έχει ακόμα υλοποιηθεί.  

Για το Κέντρο Υγείας της Αντιμάχειας προτείναμε:  

Να επικαιροποιηθεί η απόφαση παραχώρησης και να δώσουμε στο υπουργείο Υγείας 

άλλον ένα χρόνο για να δρομολογηθεί η λειτουργία του Κ.Υ. Έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο 
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δεσμεύει και δεσμεύεται μέσα στη θητεία του να επαναφέρει το θέμα σε ένα χρόνο, αν το 

κράτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, το Δημοτικό Συμβούλιο με τη σημερινή του 

σύνθεση και όχι κάποιο επόμενο, να ανακαλέσει την παραχώρηση του κτηρίου και του 

ακινήτου και να αποφασίσει τη χρήση του. 

ΚΩΑΝ - παραμάγαζο :Παραφράζοντας τον Μπρεχτ έχω πει ότι μεγαλύτερο έγκλημα από τη 

λειτουργία μια ΑΕ είναι η ίδια η ίδρυσή της. Στους δημότες που πίστεψαν το παραμύθι σας 

που δεν είναι διόλου αθώο ως παραμύθι, λέω, με πλήρη γνώση θα έρθει ο καιρός που θα 

θυμηθούν τα λόγια μας και τις ενστάσεις μας. Φοβάμαι όμως ότι το έγκλημα έχει ήδη 

διαπραχθεί εις βάρος μας. Πού είναι το ταμείο ανάκαμψης. Εκατομμύρια ευρώ έφυγαν και 

θα φεύγουν με υπογραφή του κυρίου Νικηταρά ως Δήμαρχος από το ταμείο του Δήμου για 

να τα εισπράξει πάλι ο κύριος Νικηταράς ως πρόεδρος του παραμάγαζου. Για να ανατεθούν 

έργα και μελέτες σε ιδιώτες χωρίς καμιά διαγωνιστική διαδικασία. Χωρίς να τους ελέγχει 

κανείς… 

Ξεκαθαρίζω: από λογικές και πρακτικές που είναι μακριά από τα πραγματικά προβλήματα 

της συντριπτικής πλειοψηφίας του κωακού λαού που βιώνει ένα φαύλο κύκλο λιτότητας, 

αλλά και από αυτές που αποπνέουν δυσάρεστη οσμή απέχουμε. 

Καμιά πολιτική βούληση το νησί της Κω να αποκτήσει χωροταξικό σχεδιασμό, να 

αξιοποιηθούν με περιβαλλοντικούς όρους οι περιουσίες των μικρομεσαίων πολιτών της Κω. 

Δεκαετίες περιμένουν οι κάτοικοι του Μαρμαρίου τον οικισμό. Στο έλεος του all inclusive και 

των ανισοτήτων το νησί. 

Δεν τολμούν να φέρουν στο Δημοτικό Συμβούλιο την περιβαλλοντική της Αλυκής. 

Επιβεβλημένη η δημιουργία φορέα διαχείρισης βιοτόπων Αλυκής Δικαίου, Κω, ορεινού 

όγκου Δικαίου και περιοχών NATURA. Τα έχουμε επαρκώς στοιχειοθετήσει. Δεν χωράνε 

τέτοια στο περιβαλλοντικό τους ισοζύγιο. 

Κουφάρι παραμένει το υπό ανέγερση Δημαρχείο στο Ζηπάρι. Το κτήριο μπορεί να 

ενταχθεί στο Πράσινο Ταμείο Ανάπτυξης και να ολοκληρωθεί ως το πρώτο αυτόνομο 

ενεργειακά δημοτικό κτήριο– διοικητήριο που θα στεγάσει διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου 

και στο πλαίσιο της ισόνομης και ισόρροπης ανάπτυξής. Πρωτοβουλία που θα αμβλύνει την 

αίσθηση της υπερσυγκέντρωσης των υπηρεσιών στο κέντρο και της απομόνωσης των 

χωριών. 

Χαμηλή -πολύ χαμηλή- η απορρόφηση κονδυλίων από το Πράσινο Ταμείο. 

Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για έργα, αλλά ούτε και για πολιτικές. 
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Η τοπική οικονομία πρέπει να στηρίζεται σε μια πολυεπίπεδη βάση πιο ισχυρή που να 

υπηρετεί το πολυχρησιμοποιημένο level playing field. 

Πού είναι ο πρωτογενής τομέας; Για πρώτη φορά ο αγροτικός σύλλογος δεν 

εκπροσωπείται στην επιτροπή διαβούλευσης. Καταθέσαμε πρόταση – πλαίσιο στήριξης - 

οργάνωσης της τοπικής παραγωγής. Περί άλλων τυρβάζουν. Και για να το ελαφρύνουμε, 

ακόμα θα θυμούνται οι αγρότες την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του 

αρδευτικού που εισηγήθηκαν ως τροποποίηση. Αυτό ακριβώς που έλεγε ο υφιστάμενος 

κανονισμός, γιατί δεν τον διάβασαν, γιατί δεν δουλεύουν, γιατί δεν φέρνουν σχεδόν ποτέ μια 

σωστή εισήγηση… 

Αναρωτήθηκε κανείς πώς δουλεύει το δημοτικό σφαγείο;. Όλα στον αυτόματο… 

Δεν θα βρείτε ούτε μια σταγόνα αντίκρισμα στην παροχολογία, στην φανφαρολογία, στην 

είδηση της στιγμής φρέσκιας ή κατεψυγμένης ή και κλεμμένης. Λέτε πράγματα που δεν τα 

πιστεύετε, για αυτό δεν καταβάλετε καμιά προσπάθεια για αυτά. Όλα μένουν σε επίπεδο 

δηλώσεων και φωτογραφιών. 

Θυμάστε τα περί ανάδειξης της ιπποκρατικής ιδέας; Ποτέ δεν υπεγράφη η σύμβαση με το 

ΔΙΙΚ για την αναβάθμισή του. Θυμάστε τις φωτογραφίες από την υπογραφή της σύμβασης; 

Όταν τους είπαμε ότι δεν το περάσατε από το Δημοτικό Συμβούλιο μας είπαν ότι 

υπογράψαμε αλλά τελικά δεν υπογράψαμε… μας έμειναν οι φωτογραφίες. Το θέμα έκλεισε. 

Άλλη μια καινοφανής επικοινωνιακή παραδοχή. 

Τα ίδια ακριβώς κάνετε και με το μεταπτυχιακό που αγοράσατε με μισό εκατομμύριο 

ευρώ, ζεστό χρήμα του Κώου δημότη. Η σύμβαση με το ΠΑΔΑ δεν πέρασε από Δημοτικό 

Συμβούλιο. Ποιος εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης; Ποιος 

υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας υπέγραψε το πρώτο ένταλμα των 100.000 χιλιάδων 

ευρώ; Απαντήστε μας σήμερα που απολογείστε. 

Κυρίες και κύριοι της δημοτικής αρχής, περιορίστε τον πολιτικό ναρκισσισμό σας, 

απαλλαγείτε από τον πολιτικό αυτισμό σας, δείτε τα ξεχασμένα χωριά μας, ο χρόνος σας 

τελειώνει, τα χειροκροτήματα και τα φλας τελειώνουν, οι προσδοκίες εξαντλήθηκαν, οι 

ανάγκες και τα προβλήματα διογκώνονται και είναι κρίμα για το νησί να χαθεί μια ολόκληρη 

τετραετία. Οι ασφαλτοστρώσεις δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Σας είπα ότι εκπαιδεύετε τους 

πολίτες να σας χειροκροτούν για το τίποτα. Προσθέτω: Έχει μηδενιστεί η απόσταση από το 

χειροκρότημα στο τίποτα. 
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Χρειαζόμαστε ιεράρχηση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών, συγκεκριμένα έργα και 

δράσεις που να επανακαθορίζουν τον εννοιολογικό προσδιορισμό των όρων ανάπτυξη, 

όραμα, κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή. 

Η Υπέρβαση είναι μια εσώτερη και επώδυνη διαδικασία που προϋποθέτει αυτοκριτική, 

αναθεώρηση, παραδοχή, επαναπροσδιορισμό, ρεαλισμό, νηφαλιότητα. Στοιχειώδης 

αυτοκριτική διάθεση, δυστυχώς, δεν διαφαίνεται. 

Καλούμε το σύνολο των δυνάμεων της Κω να βάλουμε τον τόπο πάνω από την απολίτικη, 

ετσιθελιστική αυταρέσκειά μας ή αν θέλετε ακόμα-ακόμα να ξεπεράσουμε και όσα μας 

πλήγωσαν και εμείς σας το εγγυώμαι προσωπικά και στο όνομα της αγάπης που έχω για 

αυτόν τον τόπο θα εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την Κω που μας ενώνει…» 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η επικεφαλής της β’ ελάσσονος μειοψηφίας, κα. Μακρή 

Κυριακή, η οποία κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: 

«Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι, αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσω με την 

παρατήρηση πως πολύωρες εισηγήσεις δεν βοηθάνε την διαδικασία ούτε αυτούς που την 

παρακολουθούν. 

Η διεξαγωγή της σημερινής συνεδρίασης γίνεται ενώ αυτές τις μέρες πραγματοποιήθηκε η 

σύνοδος του ΝΑΤΟ που ρίχνει λάδι στην φωτιά της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης στην 

Ουκρανία, με την τουρκική προκλητικότητα να τροφοδοτείται από τον ευρωατλαντικό 

παράγοντα, διαμορφώνοντας έτσι το έδαφος για οδυνηρούς συμβιβασμούς σε βάρος 

κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. 

Η έγκριση και καταχώριση από το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ της ονομασίας 

Turkaegean ως εμπορικού σήματος της Τουρκίας μέχρι το 2031 δεν είναι ούτε τυπική, ούτε 

αθώα. Είναι μέρος των απαράδεκτων τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Αυτά που 

συζητάμε σήμερα δεν είναι άσχετα με αυτές τις εξελίξεις. 

Και ενώ η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς 

βαθαίνει επικίνδυνα, η δήλωση του Δήμαρχου ότι η τουρκική προκλητικότητα δεν επηρεάζει 

τον τουρισμό και ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας είναι αν μη τι άλλο 

προκλητική και καταδικαστέα. 

Η εισήγηση του απολογισμού της Δημοτικής Αρχής που βάση του Κώδικα θα έπρεπε να 

γίνεται κάθε χρόνο, είναι γεμάτη αοριστολογίες και ευχολόγια, όπως αρμόζει σε μια 

προεκλογική εισήγηση. 
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Παρουσιάζει σαν μεγάλα έργα στοιχειώδεις παρεμβάσεις (συντηρήσεις ,καθαρισμούς 

κλπ). Είναι παραπλανητική και ψεύτικη. Μπερδεύει τα πεπραγμένα, τις υπάρχουσες μελέτες 

τις μελλοντικές μελέτες και ό,τι άλλο έχετε σκεφτεί. Και πολλά νούμερα -πάρα πολλά 

νούμερα- για εντυπωσιασμό. 

Η Λαϊκή Συσπείρωση (Λ.Σ) προεκλογικά και μετεκλογικά είχε εκτιμήσει πως επιδίωξη της 

δημοτικής αρχής που εκλέγεται είναι να αναδειχθεί ως ο καλύτερος manager του Δήμου 

«επιχείρηση», με βάση τις εξελίξεις στον κρατικό αυτό θεσμό και τις αναδιαρθρώσεις που 

έχουν γίνει σε αυτόν τις τελευταίες δεκαετίες. 

Το moto «καθημερινότητα» της δημοτικής αρχής Νικηταρά δεν ήταν ψευδές . Μόνο που 

δεν εννοούσε την καθημερινότητα των εργαζομένων και των λαϊκών νοικοκυριών. Εμείς δεν 

πέφτουμε από τα σύννεφα. 

Η δημοτική αρχή Νικηταρά στηρίχθηκε και στηρίζεται από τα κόμματα της ΝΔ και του 

ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό λέει πολλά, όχι μόνο για το ποια θέση θα έπαιρνε αλλά να το έχουμε 

υπόψην μας στο προεκλογικό σκηνικό που ζούμε . 

Κύριε Δήμαρχε, δεν κριτικάρουμε την διαχειριστική σας ανικανότητα, όπως σας λένε οι 

άλλες παρατάξεις, θέλοντας να πουν πως θα μπορούσαν, εκείνοι αν ήταν στην θέση σας, να 

εφάρμοζαν κάπως διαφορετικά τις ίδιες κατευθύνσεις. 

Ίσα-ίσα από ότι φαίνεται είστε ικανότατος στην εφαρμογή όλης της γκάμας των μέτρων 

που αποφάσισε η κυβέρνηση. Από πού να ξεκινήσουμε;  

Το πρώτο σας διαγώνισμα ήταν οι μπουλντόζες ενάντια σε κατατρεγμένους πρόσφυγες-

μετανάστες. Η σιωπή που κρατήσατε στην δημιουργία του στρατοπέδου εγκλωβισμού 

ΝΑΤΟικών προδιαγραφών στο Πυλί, αποδεχόμενοι όλο το απαράδεκτο και απάνθρωπο 

πλαίσιο της ΕΕ και ΝΑΤΟ, που βαφτίζει θύτη το θύμα και παζαρεύει επικίνδυνα κυριαρχικά 

δικαιώματα και σταθερότητα. Άξιοι!  

Στον Δήμο μας τα προβλήματα παραμένουν και οξύνονται. Συνεχώς υποβαθμίζεται η 

ποιότητα ζωής των κατοίκων. Έχετε καταφέρει, ακολουθώντας το παράδειγμα των 

κυβερνήσεων, να δαιμονοποιήσετε τα απολύτως φυσικά καιρικά φαινόμενα για να κρύψετε 

τις δικές σας ευθύνες για τα μέτρα που δεν παίρνετε. 

Πνιγόμαστε με τις βροχές, ζούμε με τον φόβο των πυρκαγιών αφού δεν γίνεται κουβέντα 

για διάνοιξη δασικών δρόμων για δασοπροστασία. Η περσινή πικρή εμπειρία της φωτιάς 

ανέδειξε πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η έλλειψη τέτοιων μέτρων από κράτος και Δήμο. 
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Όποιος από σας υποστηρίξει πως έχετε πάρει όλα τα μέτρα για την αντισεισμική θωράκιση 

και πρόβλεψη για αντιμετώπιση του φαινομένου, είναι ψεύτης. 

Η Λ.Σ. είχε ζητήσει από τον Δήμο ενημέρωση για τις δομές πολιτικής προστασίας και 

έβαλε την αναγκαιότητα της δημιουργίας τέτοιων. Οι κάτοικοι της Κω πρέπει να ξέρουν πως 

δεν υπάρχουν οργανωμένοι χώροι συγκέντρωσης ούτε καταφύγια. 

Ξαφνικά όλοι θυμηθήκατε το περιβάλλον. Γιατί όμως χαρατσώνετε τον λαό με τους 

«πράσινους φόρους», όταν εδώ και μια δεκαετία δεν αξιωθήκατε να διορθώσετε τον ΧΥΤΑ, 

που επιβαρύνει καθημερινά και πολλαπλά την περιοχή, το υπέδαφος, την υγεία των 

κατοίκων και δυνητικά και τις τσέπες μας. 

Προβλήματα όπως το κυκλοφοριακό και η στάθμευση οξύνονται. 

Ασφαλτόστρωση και φώτα που είναι το brand name για ένα Δήμο. Σέρνονται τα έργα με 

τις εργολαβίες και τις εργασιακές σχέσεις Χατζηδάκη, ενώ χιλιάδες, ιδιαίτερα τους 

καλοκαιρινούς μήνες μετακινούνται σε ένα δίκτυο γεμάτο λακκούβες, χωρίς φωτισμό, 

δημιουργώντας ζημιές σε οχήματα επαγγελματικά και ιδιωτικά. Χώρια τα ατυχήματα. 

Δεν είναι πρώτη φορά που τα θέτουμε... Δεν τα λέμε μόνο εμείς. Σας τα λένε 

επαγγελματίες και εργαζόμενοι. Άλλες οι προτεραιότητες σας. 

Βάλατε μπροστά την έκταση ΝΟΚ και Θερμών, ξέροντας το ειδικό φορτίο που κουβαλάνε 

αυτές οι περιοχές για τους κατοίκους. Τόσο όμως η μελέτη που παρουσιάστηκε πέρσι όσο 

και η νομοθεσία για τις ιαματικές πηγές, όχι μόνο απαγορεύουν αλλά προβλέπουν, 

διευκολύνουν & προϋποθέτουν την ιδιωτικοποίησή τους. Το επιχείρημα των οικονομικών 

εσόδων ως λύση στα κομμένα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό, θυμίζει την ρήση 

«όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω». 

Η εξέλιξη δε του Κτηματολογίου οφείλει να ενταχθεί στην έντονη έκφραση ενδιαφέροντος 

μεγάλων επενδυτών για αγορά γης και «αλλαγή χεριών». 

Αντιμέτωποι με το ζήτημα της υποστελέχωσης και υποβάθμισης των δημόσιων 

υπηρεσιών, για το οποίο βάλατε και εσείς το χεράκι σας, ιδρύσατε την ΚΩΑΝ, που στόχο έχει 

την ακόμα μεγαλύτερη πρόσδεση της τοπικής διοίκησης στους σχεδιασμούς του κεφαλαίου. 

Με μια απόφασή Δημάρχου μεταφέρονται αρμοδιότητες και μελέτες στον αναπτυξιακό 

οργανισμό, που σημαίνει μηδέν προσλήψεις στο Δήμο και σμπαράλιασμα, εργολαβοποίηση 

των υπηρεσιών του. 
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Να γιατί τους πρώτους μήνες της θητείας σας στην περίφημη εκείνη συζήτηση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο δεν δεχτήκατε τα αιτήματα των εργαζομένων του Δήμου ενάντια στις 

ιδιωτικοποιήσεις και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού… 

Εκεί που δώσατε όμως τα ρέστα σας, είναι το άνοιγμα της συζήτησης για το νέο 

νοσοκομείο! Θριαμβολογείτε για την παραχώρηση οικοπέδου, κάτι που σε καμία περίπτωση 

δεν σημαίνει και άμεση έναρξη του έργου. 

Για πείτε μας όμως… τόσα χρόνια ΠΑΣΟΚ ,τόσα χρόνια ΝΔ, στηρίξαν και στηριχτήκατε ! Και 

αν βγάλατε βουλευτές και υπουργούς… Αντί για νοσοκομεία γεμίσατε το νησί με ξενοδοχεία 

και πισίνες … 

Βρήκατε ευκαιρία μέσα στην πανδημία που το δημόσιο σύστημα υγείας στέναζε και 

συμπολίτες μας χάνανε τη ζωή τους από τον covid εσείς, ανοίξατε τη συζήτηση για το «νέο 

ΕΣΥ». Καλύτερο δώρο από αυτό για την κυβέρνηση στους σχεδιασμούς της για το «νέο ΕΣΥ» 

που προβλέπει κλείσιμο και συγχωνεύσεις νοσοκομείων, δεν μπορούσατε να κάνετε. Το 

νοσοκομείο που ζητάτε δεν είναι αυτό που χρειάζεται πραγματικά το νησί, για αυτό που 

κατέβηκε ο κόσμος στον δρόμο και πολύ καλά έκανε, αίτημα που στηρίζουμε ανεπιφύλακτα. 

Αυτό που ονειρεύεστε εσείς και η κυβέρνησή σας είναι ένα νοσοκομείο που θα δουλέψει με 

ΣΔΙΤ, στα πατήματα της Κεφαλονιάς και της Σαντορίνης. Νοσοκομεία κουφάρια χωρίς 

γιατρούς και νοσηλευτές. 

Business στην υγεία σε βάρος των αναγκών του λαού. Βέβαια ούτως ή άλλως έχετε 

τοποθετηθεί υπέρ του περάσματος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους Δήμους που 

θα σημάνει μεγαλύτερη υποβάθμιση των υπηρεσιών προς το λαό. Μήπως αφήσατε τίποτα 

από έξω από την μετατροπή του σε εμπόρευμα; Έχετε μετατρέψει την αναφορά στον 

Ιπποκράτη σε παρωδία. Κοιτάξτε στα μάτια όλους αυτούς που κινητοποιήθηκαν για το 

ζήτημα της υγείας και πείτε τους γιατί σήμερα το νοσοκομείο δεν έχει παθολόγο και 

παιδίατρο. Χειροκροτήστε αν τολμάτε κοιτώντας τους την πολιτική της κυβέρνησης που σας 

στηρίζει για αυτή την κατάντια. Για πείτε τώρα που το νησί βράζει από κρούσματα, ποια είναι 

η θέση σας για τα μέτρα προστασίας που δεν εφαρμόζονται για χάρη της κερδοφορίας του 

τουρισμού;  

Η Λ.Σ πολλές φορές προσπάθησε να εντάξει το ζήτημα της σχολικής στέγης ως θέμα 

συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Καμιά πρωτοβουλία, καμιά από τις συγκεκριμένες προτάσεις που έκανε η Λαϊκή 

Συσπείρωση για την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών από την πανδημία δεν 

ΑΔΑ: 66ΜΙΩΛΕ-9ΑΔ



Παρουσίαση Απολογισμού Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2019-2020-2021. 

Απόφαση 90-2022 Δ.Σ. Κω                     Σελίδα 58 από 62 

 

προσπαθήσατε να υλοποιήσετε. Επικαλούσασταν το νόμο, τις αρμοδιότητες που δεν έχετε. 

Πανηγυρίζατε ότι διατηρήσατε τον ίδιο αριθμό καθαριστριών στα σχολεία, τη στιγμή που οι 

ανάγκες είχαν εκτοξευτεί. Μήπως κάνατε τίποτα για την ενίσχυσή των παιδικών σταθμών, 

όπου κάθε χρονιά οι εργαζόμενες με ελαστικές σχέσεις εργασίας δεν ξέρουν αν θα έχουν 

δουλειά; Είναι ή δεν είναι αλήθεια πως οι ΒΦΝΣ στα χωριά είναι ακατάλληλοι; Είναι αλήθεια 

ή όχι πως δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, με αποτέλεσμα οι γονείς να 

αναγκάζονται να χρυσοπληρώνουν τους ιδιωτικούς ; 

Είστε συνυπεύθυνοι που τα παιδιά μας φοιτούν σε containers (3ο Γυμνάσιο, 

νηπιαγωγεία). Τα ξέρετε. Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα έχει κινητοποιηθεί και διεκδικεί 

ανέγερση καινούργιων σχολείων όπως 3ο Γυμνάσιο, Νηπιαγωγεία για το ΕΕΕΕΚ. Ακόμα στο 

ψάξιμο είστε. 

Μήπως στον αθλητισμό πήρατε καμία πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του μαζικού 

αθλητισμού που τόσο ανάγκη έχει ο λαός και η νεολαία; Λέτε και ξαναλέτε για το παλιό 

στάδιο Ανταγόρα. Πόσο κόστισε στον κωακό λαό και τελικά ποιος θα το «τρέξει»; Πού είναι 

το προσωπικό; Ή μήπως θα συνεχίσετε να στηρίζετε την φύλαξη και την λειτουργία του στην 

εκμετάλλευση της αγάπης και της αλληλεγγύης νέων που οραματίζονται τον αθλητισμό 

μακρυά από την εμπορευματοποίηση και την ανταποδοτικότητα; 

Οι όποιες εγκαταστάσεις στο νησί δεν καλύπτουν τις ανάγκες άθλησης νέων και των 

άλλων κατοίκων και το ξέρετε. Και σαν να μην φτάνει μόνο αυτό, αρνείστε και την οικονομική 

βοήθεια στους αθλητικούς συλλόγους και αθλητές όταν σας απευθύνονται, ακυρώνοντας 

προσπάθειες χρόνων. 

Στην Κω του 2022 δεν υπάρχουν χώροι πολιτισμού για να στεγαστούν οι θεατρικές ομάδες 

του νησιού, να εκθέσουν έργα οι τοπικοί καλλιτέχνες, να αναδειχθεί η πολιτιστική μας 

κληρονομιά και οι νέες δημιουργίες. 

Ψιλά γράμματα για σας οι υποδομές για την Τρίτη ηλικία. 

Παρά τις γενικές αναφορές στο προσωπικό του Δήμου, δεν αναφέρετε τελικά πόσοι είναι 

μόνιμοι, πόσοι εποχικοί. Η πλειοψηφία των προσλήψεων είναι με ολιγόμηνες συμβάσεις, 

γιατί προ πολλού έχετε παραιτηθεί από την όποια διεκδίκηση για προσλήψεις μόνιμου 

προσωπικού. Οι λιγοστοί υπάλληλοι καλούνται να τα βγάλουν πέρα με ένα τεράστιο όγκο 

δουλειάς, σε έναν υπαλληλικό κώδικα που τους φέρνει να είναι και οικονομικά υπεύθυνοι 

για προμήθειες και έργα. Γι αυτό έχει αυξηθεί και η φυγή αρκετών από τον Δήμο. 
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Για να πάμε όμως στο σκέλος των εργατικών – λαϊκών αναγκών. Μέσα σε μια περίοδο που 

ο λαός στενάζει από την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς του ρεύματος, 

στα καύσιμα κτλ κοκορεύεστε πως μειώσατε τα τέλη!!! Εκτός του ότι δεν κάνατε τίποτα 

περισσότερο από το να εφαρμόσετε τα κυβερνητικά μέτρα μετά από την δυσαρέσκεια των 

λαϊκών στρωμάτων που έμειναν άφραγκοι και χρεωμένοι μέσα στην πανδημία, στην ουσία 

επαναφέρατε τα τέλη εκεί που ήταν πριν την πανδημία, δηλαδή σε ήδη αυξημένα επίπεδα 

της προηγούμενης δεκαετίας που χτυπήθηκε ξανά το λαϊκό εισόδημα από την οικονομική 

κρίση. 

Ο Δήμος ήταν και παραμένει απών από τις διεκδικήσεις εργατικών σωματείων και 

επαγγελματιών για ουσιαστική ανακούφιση των νοικοκυριών από την φορο-επιδρομή της 

κεντρικής αλλά και της τοπικής διοίκησης. 

Τί να θυμηθούμε; Με τους μικροπαραγωγούς τί κάνετε, όταν ισχυρίζεστε πως στηρίζετε τα 

τοπικά προϊόντα; Τους εμποδίσατε να κάνουν και αυτή την λαϊκή αγορά. Με τους 

μικροεπαγγελματίες που ζητάγανε ουσιαστικά μέτρα μείωσης των τελών;  

Δεν κοκκινίζετε όταν περηφανεύεστε για τα 534 € που δώσατε εφάπαξ στους 51 

συνανθρώπους μας, όταν έχετε δώσει τα πάντα στο τουριστικό κεφάλαιο;  

Ο σύγχρονος και αναπτυγμένος κόσμος σας είναι αυτός που μοιράζει συσσίτια; 

Και πώς προσπαθείτε να αποφύγετε τις ευθύνες σας; Λέγοντας ότι αυτός είναι ο νόμος, 

αυτό δεν είναι αρμοδιότητα μας. Ένα δέκατο της ενέργειάς σας να διαθέτατε για τις λαϊκές 

ανάγκες από αυτή που διαθέτετε για τους επιχειρηματικούς ομίλους, ο λαός ίσως να κέρδιζε 

μια ανακούφιση. 

Και μιας που το ‘φερε ο λόγος: οι γιγαντιαίες αυξήσεις τιμών στην ενέργεια, τα καύσιμα 

και σε άλλα είδη επηρεάζουν αρνητικά την λειτουργία του Δήμου. Το λέτε και εσείς στην 

εισήγησή σας. Αυξήσεις που παρουσιάστηκαν πριν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο σαν 

αποτέλεσμα της ευρωενωσιακής στρατηγικής της απελευθέρωσης και του χρηματιστηρίου 

ενέργειας, του Ταμείου Ανάκαμψης και της «πράσινης μετάβασης», των νέων «πρασίνων 

φόρων». Ο πόλεμος τις αυξάνει ακόμα περισσότερο. Στο προσεχές διάστημα θα υπάρξει 

σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας του Δήμου (καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, αποπεράτωση και 

ξεκίνημα νέων έργων) και στην ΔΕΥΑΚ. Δεν πρέπει να περάσει από κανενός το μυαλό η 

σκέψη για αύξηση τοπικών φόρων. Αυτό το πρόβλημα μόνο με ένα τρόπο μπορεί να λυθεί, 

με αγωνιστική διεκδίκηση από το κεντρικό κράτος. Το οποίο έχει χρήματα για την 

χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων (12,5 δις Ταμείο Ανάκαμψης), για την 
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ικανοποίηση του Νατοϊκού στρατιωτικού εξοπλισμού (4 δις τον χρόνο) άσχετου με την 

αμυντική θωράκιση της χώρας (αεροπλάνα και φρεγάτες που παίρνουν μέρος στις Νατοϊκές 

επιχειρήσεις). Από το 2010 και μετά η κρατική χρηματοδότηση έχει μειωθεί κατά 65%. Το 

κεντρικό κράτος έχει εισπράξει φόρους για λογαριασμό των Δήμων πάνω από 10 δις ευρώ, 

τα οποία δεν μας τα αποδίδει. Η Δ.Α. έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους δημότες για αυτά 

και να διεκδικήσει γενναία κρατική χρηματοδότηση μαζί με τον λαό. Όπως και άμεσα μέτρα 

ενάντια στην ακρίβεια. Π.χ. κατάργηση του φόρου στα καύσιμα, κατάργηση της ρήτρας 

αναπροσαρμογής στο ρεύμα, κατάργηση του ΦΠΑ στην ύδρευση και στα είδη λαϊκής 

κατανάλωσης. 

Και μιας και ήρθε ο λόγος για την ΔΕΥΑΚ. Πολλά εκατομμύρια για αυτοματισμούς και 

καινοτομίες. Όμως κυρίες και κύριοι της ΔΑ κάποια στιγμή πρέπει να απολογηθείτε, γιατί το 

πρόβλημα ύδρευσης τους καλοκαιρινούς μήνες παραμένει οξυμένο και από ότι φαίνεται το 

δηλητήριο αντί για πόσιμο νερό στο τρίγωνο θα συνεχίσει να τρέχει στις βρύσες των 

νοικοκυριών, στην περιοχή που είναι συγκεντρωμένες οι περισσότερες και μεγαλύτερες 

ξεν/κές μονάδες, αεροδρόμιο και λιμάνια. Ντροπή! 

 

Κλείνοντας. Ο λαός της Κω δεν έχει τίποτα να περιμένει και από την σημερινή Δημοτική 

αρχή. Έχει όμως πολλά να κερδίσει αν παλέψει. Να ανοίξει δρόμος που οι λαϊκές ανάγκες δεν 

θα είναι εμπορεύματα, η οικονομία θα οργανωθεί με βάση αυτές τις ανάγκες και όχι τα 

κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Για να παρθούν ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης και όχι 

σαν αυτά τα ψίχουλα που πετάνε κατά καιρούς με τα διάφορα voucher. 

Η Λ.Σ. θα συνεχίσει να τοποθετείται και να αγωνίζεται στο Μ.Κ. με γνώμονα την 

ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους κατοίκους, που 

στην συντριπτική τους πλειοψηφία ανήκουν στα φτωχά λαϊκά στρώματα, και να τους 

καλούμε σε αγώνα, μέσα από τα σωματεία, τους συλλόγους τους, για την ικανοποίηση των 

λαϊκών αναγκών. 

Καλούμε κάθε άνθρωπο του μόχθου, κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο που δεν ανέχεται να 

τσαλαπατιέται η αξιοπρέπειά του, να συνταχθεί στον αγώνα για να διεκδικήσουμε και σε 

τοπικό επίπεδο την βελτίωση της ζωής μας, ενάντια στη λογική του «Δήμου – Επιχείρηση». 

Να συνταχθούμε στον αγώνα για να σπάσει αυτό το ελεεινό απόστημα των μηχανισμών που 

εγκλωβίζουν τον λαό της περιοχής να ζει συνεχώς με λιγότερα, να υποβαθμίζει τη ζωή του 

και να μειώνει τις απαιτήσεις του. Να οργανώσουμε την γνήσια λαϊκή αντιπολίτευση μαζί με 
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το κίνημα, τους συλλόγους και τους άλλους φορείς, απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που 

ασκούν χέρι-χέρι κυβερνήσεις και δημοτικές αρχές. Μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε πολλά. 

Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό». 

Ακολούθως έγιναν τοποθετήσεις από τον Έπαρχο Κω – Νισύρου, κ. Καμπανή Ιωάννη, τον 

τέως βουλευτή Δωδεκανήσου, κ. Καματερό Ηλία, την αντιπρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου, κα Παρισίδη Σμαράγδη, τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Φραγκούλη Ιωάννη, την 

Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, κα. Λάμπρου 

Ιωάννα, τον πολίτη κ. Καραναστάση Κωνσταντίνο και τέλος τον λόγο ξαναπήρε ο Δήμαρχος, 

κ. Νικηταράς Θεοδόσης, ο οποίος έδωσε απαντήσεις και διευκρινίσεις σε σχέση με αυτά που 

ακούστηκαν από όλους τους προηγούμενους ομιλητές. 

Τέλος η Πρόεδρος κήρυξε την περαίωση της συζήτησης του θέματος και στη συνέχεια 

κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον απολογισμό πεπραγμένων. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

              Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας και αφού έλαβε υπόψη του:  

1) Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 

87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις 

διατάξεις των άρθρων 72 και 74 αντίστοιχα του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 

133/19-7-2018, Τεύχος Πρώτο). 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8-6-2006, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για 

τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την 

εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και 

υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/9-7-2022 

Τεύχος Πρώτο). 
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4) Την με αριθμό πρωτ. 14365/21-6-2022 εισήγηση του Δημάρχου Κω, κ. Νικηταρά 

Θεοδόσιου με θέμα «Παρουσίαση Απολογισμού Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2019-

2020-2021». 

5) Τη συζήτηση που προηγήθηκε. 

6) Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία προέκυψε ότι επί δεκατεσσάρων 

(14) συμμετεχόντων μελών, ΥΠΕΡ1 της πρότασης ψήφισαν δεκατρία (13) συμμετέχοντα 

μέλη, μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου, κας Μακρή Κυριακής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Την έγκριση του Απολογισμού Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για τα έτη 2019-2020-

2021, όπως αναλυτικά αυτός αναφέρεται στην εισήγηση του Δημάρχου. 

 

Αφού  συντάχθηκε & αναγνώσθηκε  η  απόφαση  αυτή, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 12ο πρακτικό της από 1-7-2022 ειδικής 
δημόσιας συνεδρίασης υπογράφεται ως εξής:  

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ο Δήμαρχος Κω  
Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία Νικηταράς Θεοδόσιος Βλάχου Σεβαστή 

  Δουδούς Σοφοκλής 

  Ζαχαρός Κωνσταντίνος 

  Καλλούδης Ιωάννης 

  Καμπουράκης Σταμάτιος 

  Κασσιώτη Γεωργία 

  Μήτρου Εμμανουήλ 

  Χατζηνικολάου Νικόλαος 

  Χατζηχριστοφής Παναγιώτης 

  Χόνδρος Κωνσταντίνος 

  Χρυσόπουλος Αλέξανδρος 

  Πης Σταμάτιος 

  Μακρή Κυριακή 

 

                                              
1
 Γίνεται μνεία ότι  

Παραβρέθηκαν:  Ο Έπαρχος Κω-Νισύρου, κ. Καμπανής Ιωάννης, ο πρώην Βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ 
κ. Καματερός Ηλίας, ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Κω Νισύρου, Πατήρ Διαπαναγιώτης Ιωάννης, ο 
Ιμάμης κ. Ιρφάν Τράμπα, η Πρόεδρος του ΒΑΚΟΥΦ κα Κοτζαογλάν Ελβάν, ο Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής 
του ΤΕΕ Κω, κ. Χρυσουλάκης Γεώργιος, ο εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, κ. Έψιμος Χρήστος, η 
Πρόεδρος του Συλλόγου των Νοσοκομειακών Γιατρών, κα Γαβαλά Αικατερίνη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Εστίασης, κ. Σεγραίδος Γεώργιος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παραγωγών, κ. Χατζημιχαήλ Αντώνιος, ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου Αιμοδοτών, κ. Τζόγιας Ευάγγελος, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Κω, κα Ανέστη 
Καλλιόπη, κα Κασσιώτη Διονυσία και κα Τσουκαλά Πηνελόπη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Κω «Ο 
Ξενιτέας», κ. Ναβροζίδης Χαράλαμπος, ο εκπρόσωπος του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου.-Κ.Υ. Κω, κ. 
Χρυσόπουλος Ηλίας και άλλοι δημότες. 
Αποχωρήσεις: 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι 1) Πασσανικολάκης 
Γεώργιος, 2) Κυρίτσης Γεώργιος, 3) Γερασκλής Δαυίδ, 4) Ζερβός Εμμανουήλ, 5) Κιάρης Μηνάς, 6) Κρητικός 
Αντώνιος, 7) Μαραγκός Σεβαστιανός, 8) Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη, 9) Παρισίδη Σμαράγδη, 10) Σιφάκης 
Ηλίας, 11) Ρούφα Ιωάννα, 12) Κάννη Καλλιόπη και 13) Φραγκούλης Ιωάννης. 
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