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Κύριε Δήµαρχε, εν όψει της έναρξης της θερινής περιόδου και σεβόµενοι της 
προσπάθειας σας για την τουριστική προβολή του Δήµου µας, δεχόµαστε καθηµερινά
αιτήµατα δηµοτών, έχοντας και   δικές µας φυσικά ανησυχίες , θέλουµε να 
επισηµάνουµε ορισµένα προβλήµατα τα οποία χρήζουν άµεσης επίλυσης από τις 
υπηρεσίες του Δήµου, ώστε να βελτιωθεί η εικόνα της Ιερισσού που εκτός από 
τουριστικός προορισµός είναι και η έδρα του Δήµου.
 Ειδικά κάποια  χρόνια προβλήµατα δεν τιµούν τον πολιτισµό του τόπου µας.
Ξεκινώ από ένα δυσεπίλυτο (;) χρόνιο πρόβληµα που µε προσβάλει κυρίως σαν 
πολίτη της Ιερισσού αλλά και εκλεγµένο πρόεδρο της Κοινότητας, η απαράδεκτη 
κατάσταση της παραλίας δίπλα και πέρα από το καρνάγιο του κ. Ιωάννου. Η 
κατάσταση εκεί είναι επικίνδυνη για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών και 
κυρίως των παιδιών. Η Κοινότητα Ιερισσού έχει από τις 30/04/2021 στείλει επιστολή 
στους ιδιοκτήτες για τον καθαρισµό του χώρου αλλά δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση.
Ζητούµε την αρωγή της νοµικής υπηρεσίας του Δήµου, έτσι ώστε ο Δήµος να δράσει 
αυτεπάγγελτα για τον καθαρισµό και από την τεχνική υπηρεσία να ελέγξει την 
στατικότητα του σχεδόν εγκαταλειµµένου κτηρίου του παλαιού µύλου, που εάν 
κριθεί επικίνδυνο ο Δήµος να φροντίσει  µε κάποιον τρόπο για την αποφυγή 
ατυχήµατος.
Για την καλύτερη εικόνα κυρίως της παραλίας προτείνουµε τα παρακάτω:

- Επισκευή ή και κατασκευή σκαλών για πρόσβαση των λουόµενων στην 
παραλία.

- Επίσπευση της κατασκευής της ράµπας πρόσβασης α.µ.ε.α στην παραλία.
- Κατασκευή μικρής ράμπας στις αμφότερες πλευρές πριν τον κεντρικό μόλο 

για την ανεμπόδιστη πρόσβαση α.μ.ε.α και γονέων με παιδικά καροτσάκια 
σε όλο το μήκος του παραλιακού πεζόδρομου.

- Παρέμβαση στον κεντρικό μόλο, με βελτίωση της επιφάνειας του γιατί η 
σημερινή κατάσταση του είναι εντελώς επικίνδυνη κυρίως για την ασφάλεια 
των παιδιών και είναι και απαράδεκτη αισθητικά

- Να αντικατασταθούν τα σπασμένα πλακάκια στην εξέδρα του κεντρικού 
μόλου και να επισκευασθούν μερικά σημεία (λείπουν πλάκες ή είναι 
σπασμένες) του παραλιακού πεζοδρομίου.

- Αντικατάσταση κάδων της παραλίας με νέους και τοποθέτηση μερικών στον 
παραλιακό δρόμο από το πάνω μέρος των καταστημάτων της παραλίας.



- Αντικατάσταση των παγκακίων της παραλίας με καινούρια και με σύγχρονη 
αισθητική.

- Κατασκευή και τοποθέτηση αποδυτήρια στην παραλία.( η κοινότητα 
Ιερισσού έχει συγκεκριμένη πρόταση πάνω σε αυτό).

- Αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων (18 στην διαδρομή Λιμάνι-κάμπινγκ)
- Τοποθέτηση πινακίδων με συγκεκριμένη αισθητική που να δείχνουν προς 

την παραλία, επίσης πινακίδες  προς την τοποθεσία Μαύρο Αλώνι και στη 
είσοδο της Ιερισσού από τα Νέα Ρόδα.

Τελειώνοντας προς το παρόν με μία ίσως μακροχρόνια πρόταση. Υπάρχει 
μεγάλη πολυμορφία δημοτικών φωτιστικών στύλων στην Ιερισσό. Προτείνουμε  
να γίνει προσπάθεια για μελέτη ομογενοποίησης και αναβάθμισης του 
Δημοτικού Φωτισμού.

Παρακαλώ να προωθήσετε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την 
φροντίδα επίλυσης των παραπάνω θεμάτων.       

  
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιερισσού

Καλαϊτζής   Βασίλειος      


