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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1.•1~1)IΦ.εl)EIAKH ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ .
ΔΗΜΟΣΡΟΔΟΥ
ΔΗΜΟTlΚΗΙ];ΝΟΤI'I'Ι'ι\ Κι\Μ:ΙΠΡΟΥ
Τοπιt<i, Κοινότητα Καλιιβ,ίριiων

Απόσπασμα
Από το πρut<τιt<ό 2/201 Ι της Λα'ίt<ής Σ1>νέλε.,σης της Τ.Κ Καλ'lβ,ίριiων

Στα Καλαβ<χρδlι στις 15 Δeκεμβρ(ου 2011 και ώρα 18;00 στην αίθουσα του
Δημοτικού Σχολείου Καλαβ,ίρδων, σιΝ1iλθαν σε Λα"ίκή Συνέλευση οι κάτοικοι της
Τ.Κ Καλαβάρδων. μετ,ι από την
101.1.53996/01-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον
πίνηκα ανακαινώσcων.

Στην συνεδρίαση παρουσιάστηκαν:
1. Ο Χωρικός Αντιδήμαρχος Καμείρου-Ατταβύρου κος Πάλλας Αγαπητός
2. Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου
3. κος Γά •.-ης, Δημοτικός ΣίJμβOυλας
4. κος Σαλαμαστράκης, νoμιιcός mίμβουλος του Διiμου Ροδίων
5. κος ΚΡ,lτικ6ς. τί:ως Δ1iμuρχος Δήμου ΚαμεΙρου
6. κος .Γρηγοριιιδης, εκπρόσωπος των οικολόγων και μέλος της ,<Επιτροπής

Θεολόγου κατά του εργοστασίου της ΔΕΗ"

7. 370 Κάτοικοι της ΤΟΠΙΚliς Κοινότητας Καλαβάρδων καθ6)ς και της γύρω
περιοχής.

ΙΙιφουσία και της υπαλλήλου του Δήμου Ροδίων, Παπαμιχαήλ Μαγδαληνής για την
τήρηση των πρακτικιί,ν. ο Πρό';δρος lC1]ρυξετην έναρξη της Λαϊκής Συνέλευσης με
τα παρακάτω Θέμ<ιτα:

Ι. ΕΠΑΝΑΛΕIΤΟΥΡΓιΛ ΤΩΝ ΔΕΞΛΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ KAYt.fMON

Ο Πρόεδρος καλωσόρισε το\)ς παρευρισκόμενους και τους ευχαρίστησε που
ιινταΠι)κρίθηκαν στο κάλεσμα του και στην συνέχεια γνωστοποίησε στους παρόντες
tllV αρνητική απόφαση το\) Τοπικού Συμβουλίου Καλαβιίρδων ως προς την
ι:γκατάσταση των 5εξαμενό)Υ υγρών καυσίμων στην πφιοκι'l της τ.κ Καλαβάρδων. Ο
κ,\σμος σύσσωμΌς χειροκρότησε. Aιcόμη γνωστοποίησε στον κόσμο πως οι
αντιπρόσωποι της cταιρείας δεν μπόρεσαν ν,χ παρευρεΘΟlιν λόγω κωλι'ιματος ι<:αι
ζήτησαν να αναβΙ'10εί η σ"νί:λευ<τη ιιλλ,ί τους απαντήθηκε ότι αυτό δeν θα 1]τιιν
δυνατόν.
Ο πρόεδρος κήρυξc την έναρξη της Λα'ίlC1iςΣυνέλευσης.
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Στο ()ί:μιι της ι\αϊl<1ίς ΣυνέλCΥWS: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ
ΚΑ¥ΣΙΜΩΝ»

Πρώτος πι)ρ'- τον λόγο ο Χωρικός Αντιδήμαρχος ΚπμείρουοΑτταβύρου, κσς Πάλλας
Αγαπητ(jς. ο ()ποίl)ς στην εισΙ1γησή του εξέφρασε την ευχαρίστησή του για την
σιιμμετοχι) του Ki10fLOU στην Λαϊκή Συνέλευση για ~':νατόσο σοβαρό θέμα. Στην
συνέχεια, αναφέρθηκε στην ύπαρξη παλιότερα των δεξαμενών οι οποίες με πολλούς
αγciινες απομακρύνθηκαν Ι(αι θα ljtav ότι χειρότερο η θετική απόφαση για την
επαναλειτουργία τ('ος.Ενημέρωσε πως καταρχήν είχε γίνι:ι μια mJζ,jτηση μεταξύ του
ιδίΟ11,του κου Φιλί.ππου Ξενοφ(οντα και εκπροσώπων της εταψείας. Κρίθηκε από τον
ίδω και τον Πρόεδρο του Τ.Σ. Καλαβάρδων πιο σωστό να γίνει Λαϊ1CljΣυνέλευση και
να απσφασίσει η πλειοψηφία του κόσμου. Ο κος Πάλλας πληροφ<JρησΡ-τον ι<όσμογια
την περιουσία που έχει ήδη αγορ<ίσει η εν λόγω Ρ-ταιρείιι στην περιοχή και τόνισε πως
θα πρέπει να διαπραγματευτούν κάποια πριίγμπτιι με ,jπlOυς τόνους και να γίνει
πρόταση για πιθανή τουριστικι) ανιίιmιξη της υπάρχουσας περιουσίας στην περιοχιj.
Τον λόγο έπειτα πήρε () κος Σαλαμαστράκης, ο οποίος είπε πως μετά από έρευνα που
Cκανε διαπίστωσε ότι δεν έχει κατατεθεί ακόμη αίΤ11ση για Ρ.γκατά.σταση της
εταιρείας στην ~ερωΧl1. Ακόμη, ο κος Σαλαμαστράκης είπε πως δεν πρέπει να
εφησυχάσουν οι κάτοικοι μι; το να ψιιφιστεί ένα «όχΙ» αλλά να συσταθεί μια
επιτροπή η οποία θα παρωcoλοvθεί το θέμα στο μέλλον καθώς και όλες της ενέργειες
Τ11ςεταιρείας.
Ο κος Σακράκης Αθανάσιος, κότσικος Καλιιβά.ρδων ΠIΊρετον λόγοl<αι είπε πως εδ(ο
και πολλούς μιjνες μετράνε την γι'ιρω 1Ιεριοχι'1για την οποία ενδιαφέρονται να γίνει η
εγκατάσταση των δεξαμενών.
Κατόπιν, μίλησε ο κος Αρφαρ(ις Φιλήμωνας, ο οποίος είπε πως αφελώς κάποιοι
ιδιοκτήτες οικοπέδων πούλησαν στην ';ταφεία την περιουσία τους. Τόνισε ακόμη πως
για να δοθεί άδεια εγκατάστασης των δεξαμεν(~ν 1Ιρέπει να ληφθούν υπόψη κάποιοι
περιβαλλοντικοί όροι Τέλος, αναφέρθηκε στην δημσσί,:υση που έγινε από τον κο
Μαρασιιίηη Θανάση για την πρόθεση που υπάρχει για μ';ταφορά όλων των
':γκατασΤιίσ,:ων πετΡΡ-λαίου στην περιοχή των Καλαβάρδων.
Ο κος Κρητικι\ς. ι]ταν Ι) επι\μενος ομιλητής και εξέφρασε και αυτός την χαρά του για
την ευαισθηΤΩπσίηση των κατοίκων. Είπε πως κατά την διιΙρκεω της δι1Cljςτου
θητ>:ίας ,;ίχ': προl(\ίψει ξανά το θέμα και είχε γίνει μια OΧCTI1Cljέρευνα τότε. Είπε πως
δεν αφορά μόνο τα Καλαβv.ρδα αλλά όλη Τ1]νπεριοχή μέχρι την πόλη Τ11ςΡόδου.
Αναφcρθηl<ε στο ότι δεν είναι τυχαΙο το Ύ.;γονός ότι επί Ιταλοιφατείας όλες οι
Εγκαταστάσεις καυσίμων τοποθετούνταν στην Νότια πλευρά του νησιού λόγω των
ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Α1<όμη. είπε πως είχε γίνει ότι ήταν δυνατόν για
την λειτοηιιγία της ΞενΩδοχεια1Cljς μονάδας του κου Μαρτίνη στην περιοχι) των
Φανών η οποία συνέβαλε =lV τoυριστιιcι] ανάπτιιξη πράγμα θεΤΙ1<όγια Τ!]Υ γύρω
περιοχl). Πρότεινε τέλος να παρθοι'ιν αποφιίσεις από όλα τα Τοπικά Συμβούλια της
Δυτικής πλευράς του νησιοό για το εν λόγω θ'~μα ~τσι ("στε να μην επιτραπεί η
CYKItniotao" ΚΙΙΙ '1λειτουργία των εγκαταστάσεων υγρ(iJνl<αυσΙμων.
Τον λ,\γο m]fJ': ο κος ΔημητριΙς Τσαμπίκος, ο οποίος πρότεινε να συσταθεί μια
,;πιψοπι) η οποία θι., πιφακολουθεί το θέμα καθώς και τις ενέργειες της εταιρείας.
Τόνισε πως μποροόν να γίνουν διάφορες κινήσεις και δια της νσμιιcιΊς οδού για το
πόγωμα των όποιων ι<ιvήσεων της εταιρείας. Τέλος, πληροφόρησε τους
παρευρισκόμενους πως και λόγω τιις όπαρξης του προστατευόμενου είδους ψαριού
«Γκιζάνω στα νερά τοη ποταμοι', Αργιψοιί έχει έρθΡ-ισε επαφή με την εταιρεία WWF
καθώς και με εκ:τροσ6lπους 1'0\1 ,:νυδρείου Ρι\δου ι<αι όλοι δήλωσαν πως θα μας
στηρίξουν σε ότι χρειαστοίψc.
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Μετά μίλησε ο κος Ελένης Αντώνης ο ΟΠl1ίος είπε πως TQV βάζει σε σκέψεις η
απουσία εICΠΡOσ~)πησης στην Λαϊκή Συνέ~ευση της εταιρείας. Το θέμα των
δ,:ξαμενών, είπε, σταμιl:τησε ξανι). στο παρελΘόν πολλές φορές γι' αυτό και χρειάζεται
συνεχής επαγρύπνηση γιατί μιλάμε για "Κεφάλαιο». Συμφιί)νησε μο τον κο Κρητικό
για λήψη αποφάσεων όχι μόνο από το Τ,Σ, ΚαλαβιΥρδων αλλά και από όλα τα
Συμβούλια της Δυτικής πλευράς του νησιού. Τέλος, αναφέρθηκε στην δ\)ναμη που
έχει η κοινή γνώμη και θύμισε το παράδειγμα της απόφασης για εγκιιτιίσταση της
χωματερής στην Κερατέα η οποία σταμάτησε μετά από την αντΙδrαση του >:όσμου
ακόμη κι αν η απόφαση είχε ληφθεί από Υπουργικό Συμβο\)λιο.
Τον λόγο έπειτα πήρε ο κος Γάκης. ο οποίος είπε πως χαίρεται για την κινητοποίηση
του κόσμου και, επειδή υπάρχει κίνδυνος να ξεφύΎουν, επικέντρωση στον στόχο.
Είπε ότι η Δυτική πλευρά του νησιού είναι ήδη βεβαρημένη και πως σκοπεύει στο
αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο να το θέσει ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης Ι;τσι
ώστε να πάρει θέση και ο Δ1]μαρχος.
Μετά μΙλ.ησε ο κος Γρηγοριάδης, ο οπο[ος ήρθε στην Συνέλcυση ως αντιπρόσωπος
της ιιΕπιτροπής ΘεολόγοΙ) κατά του φγοστασίου ΔΕΗ». Πληροφόρησε τους
παρόντες πως είναι γεγονός το ενδιαφέρον της εταιρείας για ι:γι<:ατιίσταση των
δεξαμενών στην ~εριoxή και αναφέρθ'lκε στις φήμες που υπάρχουν για χρημα,ικά
ποσά που τάζονται καθώς και υποσχέσεων για εργασία στους κατοίκους
Καλαβάρδων. Τέλος, τάχΘηκε υπέρ της συστάσεως επιτροπής η οποία θα είναι
υπεύΘυνη Ύιατην παρακολούΘηση των ενεργειών της εταιρείας.
Ο κος Αρφαράς Φιλήμωνας, πήρε ξανά τον λόγο και ι:ν'lμέρωσε τους
παρευρισκόμενους πως η ίδια εταιρεία είχε δείξει το ενδιαφέρον Ίης για
εγκαταστάσεις και στον ΑΎ.Φωκά της Κω όπου ο εκεί Δ';iιος όμως το απtκλεισε εξ
αρχής κω έληξε εκεί το θέμα.
Η. παρούσα στην Λα'ίκή Συνέλευση κα Παπαστεργίου Κωνσταντίνα, η οποία είναι
πφ,βαλλοντολ{,Ύος, είπε π("ς η εταιρεία ενδ'αφέροται για ,ην τροφοδότηση
υΠOθαλιiσOH.l και αυτό συνεπιίγεται αυτόματα συνέπειες στην υποθαλάσσια ζωή
καΘ<ος και στον οναπτυοσόμενο Θαλάσσιο τουρισμό (kite), γι'αυτό παρότρwε τους
παρόντες να είνω εναντίον μιας θετικής απόφασης προς την εΥκα,άσταση της
εταιρείας.
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Οι παρόνη:ς στην AaIICljΣυνέλευση ημόφωνll l1πηφlισΙζω)ν τα εξής:

Α) Την αρνηllι<1ί απόφιι!Π] ως προς την επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων
δεξαμενών υγp(~ν καυσίμων στην Τοπική Koινότητι~ Καλαβάρδων

Β) Την σί,σταση επιτροπής για θέματα που αφορούν την πρσστασία των
Καλαβάρδων στους τομείς Π'~rι.βάλλοντος, Τουρισμού, Οικονομικών και
Δωικητ\κ!ί>ν. Η cItIτpoItlj θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα ως προς το Τοπικό
Συμβούλιο και δεν Μοκλείεται και ο εΙCΤελεσΤΙKόςχαrQκτήΡας της σε περιπτώσεις
που απαιτούνται.
Η cItlτpoIt,j θα αποτελι;ίταl από τα εξής 7 Τακτικά Μέλη:

• ΔΗΜ.ΗΤΡΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
• ΠΑΠΑΚΩΝΣΤ ΑΝΤ!ΝΟΥ ΑΡΙΣ1ΈΑ
• ΜΑΡΟΥΛΛΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
• ΧΑΤΖΗΝιΚΟΛΛΣ ΔΗΜΗΤΡJOΣ
• ΠΑ[[ΑϊΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
• Α]'ΦΑΡΑΣ ΦΙΑΗΜΩΝΑΣ
• ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΑΑΟΣ

Και τα αΚ<JλουΟα6 ΑναπληρωμαΤιΚά Μέλη:
• MΓlΛϊPAKΤA1'HΣ ΧΡΗΣΊΌΣ
• ΜΠΑΑΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ
• ΤΖΙΜΑΣ ΛXIΛΛJΞAΣ
• ΠΑΠΑΜΙΧΜΙΛ ΑΙΚΑΤΕΙ'lΝΗ
• ΛΑΜΠΡIΑΝΟΣΣΤΑγΡΟΣ

η Την κοινοποίησ'l αντιγρι'lφου του πρακτικοί) τιις 2120I.IΛαϊlCής Σι\νέλευσης της
15'1; Δεκεμβρίοn 2ΩΙΙ προς τα Δημοτικά και Τοπικά Συμβοιίλια της Δυτικής πλευράς
του νησιοίl ( από Σ,\λακο μέΧf'1και Ρόδο).

Αφού δεν υπιίρχουν άλλα Θέματα)'lα συζήτηση, λύεται η Λαϊκή Συνέλcυσιιl(αι
\ιπογράφεταl

Ο Χωρικός Αντιδήμαρχος
Καμείρου-Α <αβύρου

Πάλλιις Αγαπηη',ς

Ο Πρόcδrος

Φιλ(ππο\l :=;ενοφών

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο Πρό~δroς τοιι ΣυμβουλΙΩI'

ΦιλίΠΠΟ1)ΞcνοφfiJν

Η γραμματέας

Πι)παμΙΧll1iλΜαγδαληνή
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