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γαπητές και Αγαπητοί συμπολίτες, συμ-
πατριώτες και φίλοι,

Αγαπητοί απόδημοι, νέες και νέοι των Κυθή-
ρων,

Κρατάτε στο χέρι σας το 5ο τεύχος της «ΚΑΙ-
ΝΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΡΑΣ», της περιοδικής έντυπης
έκδοσης του συνδυασμού της Δημοτικής
Πλειοψηφίας, που στόχο έχει να σας ενημε-
ρώσει για τα σημαντικότερα έργα, δράσεις
και τρέχοντα ζητήματα του Δήμου μας. 

Σταδιακά τα μεγάλα έργα για τα οποία εί-
χαμε δεσμευθεί, είτε ολοκληρώνονται, είτε
ξεκινούν άμεσα, όπως π.χ. οι δρόμοι του
Μόρμορη, του Χαλκού, της Φυρής Άμμου, το
Αστικό Σχολείο στον Ποταμό και μια σειρά
άλλων έργων που ο Δήμος μας έχει δημο-
πρατήσει τους τελευταίους μήνες. 

Ταυτόχρονα, διεκδικούμε μεγάλα έργα πολ-
λών εκατομμυρίων, που αλλάζουν την ει-
κόνα του νησιού μας και το αναμορφώνουν
σε έναν τόπο με σύγχρονες υποδομές, που
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών
και των επισκεπτών. 

Όλα αυτά τα έργα δεν γίνονται από τύχη.
Προκύπτουν από καθημερινή δουλειά,
διαρκή αγώνα, εντατική διεκδίκηση και στο-
χευμένο προγραμματισμό. Διότι, η Αυτοδι-
οίκηση, δεν είναι πεδίο πειραματισμών,
εγωισμών ή ιδεοληψίας, αλλά προσφορά
προς την κοινωνία από ανθρώπους που πρέ-
πει να διαθέτουν γνώση, εμπειρία, διεκδι-

κητικό πνεύμα και σαφή πολιτικό λόγο. Σε
μια εποχή που «οι προφήτες είναι πολλοί»
(και μάλλον θα αυξηθούν!), είναι χρήσιμο
όλα αυτά να τα έχουμε στο μυαλό μας. Τα
μεγάλα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις
δεν πείθουν. Αντίθετα, το έργο και η αποτε-
λεσματικότητα φαίνονται. Καλή ανάγνωση!
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Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρ-
χαλάκης, συναντήθηκε την Τετάρτη 15
Ιουνίου, με τον Πρωθυπουργό κ. Κυ-

ριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της σύσκε-
ψης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο
Μαξίμου με τους 42 Δημάρχους νησιών με
πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους. Στη σύ-
σκεψη συμμετείχαν οι Υπουργοί Εσωτερι-
κών κ. Μάκης Βορίδης, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτά-
κης, ο αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέ-
λιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος
κ. Γιώργος Αμυράς, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ.
Δημήτρης Παπαστεργίου και Γενικοί Γραμ-
ματείς Υπουργείων.

Το συντονισμό της συζήτησης έκανε ο Δή-
μαρχος Κυθήρων, ως Πρόεδρος της Επιτρο-
πής Νήσων και Πολιτικής Συνοχής της ΚΕΔΕ,
ο οποίος στην εισαγωγική του τοποθέτηση
αναφέρθηκε σε σειρά θεσμικών ζητημάτων
των νησιωτικών Δήμων, όπως οι μετατάξεις 

και η κινητικότητα, οι υπηρεσίες δόμησης, ο
χωροταξικός σχεδιασμός σε συνδυασμό με
τη φέρουσα ικανότητα των νησιών, οι Απο-
κεντρωμένες Διοικήσεις και οι διαδικασίες
αδειοδότησης των δημοτικών έργων.

Κλείνοντας, ο κ. Χαρχαλάκης ανέφερε:
«θέλω ως Πρόεδρος της Επιτροπής Νήσων
και Πολιτικής Συνοχής της ΚΕΔΕ, να ευχαρι-
στήσω θερμά τον κ. Πρωθυπουργό, τα μέλη
της Κυβέρνησης και όλους τους συνεργάτες
τους, για τη σημερινή συνάντηση, ευελπι-
στώντας όχι μόνο στην προώθηση λύσεων
και τομών για τα νησιά μας, αλλά και στην
παγίωση τέτοιων συναντήσεων, με στόχο
την μετατροπή της νησιωτικότητας από πρό-
βλημα, σε ισχυρό εθνικό ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτημα».

Οι 42 Δήμαρχοι νησιών ανέλυσαν στον κ.
Πρωθυπουργό και τα μέλη της Κυβέρνησης
τα μείζονα ζητήματα που αντιμετωπίσουν τα 

νησιά τους, όπως η στελέχωση των υπηρε-
σιών υγείας, ασφάλειας και πολιτικής προ-
στασίας, η στελέχωση των Δήμων, η τεχνική
τους επάρκεια, τα προβλήματα χρήσης του
αιγιαλού και του παλαιού αιγιαλού, η συγ-
κοινωνία, το μεταφορικό ισοδύναμο, το πρό-
γραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και τα λοιπά
χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και
διάφορα θεσμικά ζητήματα.

Στο τέλος, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης
Παπαστεργίου, έθεσε το ζήτημα της ναυα-
γοσωστικής κάλυψης των νησιών και την
ανάγκη νέας έκτακτης χρηματοδότησης για
τη λειτουργία των δημοτικών υποδομών
ύδρευσης, όπως οι αφαλατώσεις που το
ενεργειακό τους κόστος έχει εκτιναχθεί.
Ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης,
αλλά και οι παριστάμενοι Υπουργοί, έδωσαν
απαντήσεις και δεσμεύθηκαν ότι αντίστοι-
χες συναντήσεις θα συνεχιστούν.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

O
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ε μια λιτή, αλλά συγκινητική τελετή,
επισημοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Σε-
πτεμβρίου 2021 στο νησί των Αντικυ-

θήρων, η αδελφοποίηση των Δήμων
Κισσάμου και Κυθήρων, μετά από σχετικές
αποφάσεις των 2 Δημοτικών Συμβουλίων.
Το πρωτόκολλο αδελφοποίησης υπέγραψαν
στο Γραφείο της Κοινότητας Αντικυθήρων ο
Δήμαρχος Κισσάμου Γεώργιος Μυλωνάκης
και ο Δήμαρχος Κυθήρων και Αντικυθήρων
Ευστράτιος Χαρχαλάκης, παρουσία των Δη-
μάρχων Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη,
Σφακίων Μανούσου Σχετάκη και Γαύδου Λίλιαν
Στεφανάκη καθώς και του Προέδρου της
Κοινότητας Αντικυθήρων Γεωργίου Χαρχαλάκη.

Επισημοποιήθηκε η αδελφοποίηση των
Δήμων Κισσάμου και Κυθήρων
Oι δεσμοί αδελφοσύνης των δύο περιοχών θα γίνουν ακόμα πιο ισχυροί στο μέλλον.

Μ
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Ο Δήμαρχος Κυθήρων υποδέχθηκε τους Χα-
νιώτες Δημάρχους με τη συνοδεία τους στο
λιμάνι των Αντικυθήρων υπό τους ήχους
κρητικών παραδοσιακών οργάνων και στη
συνέχεια τελέσθηκε Δοξολογία στον Ιερό
Ναό Αγ. Χαραλάμπους Ποταμού χοροστα-
τούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ. 

Στην προσφώνησή του, ο
Δήμαρχος Κυθήρων ανέ-
φερε αναλυτικά τους μα-
κραίωνους δεσμούς του
μικρού νησιού με τη Δυ-
τική Κρήτη, που ξεκινούν
από την αρχαιότητα όταν
τα Αντικύθηρα αποτελού-
σαν αποικία της αρχαίας
κρητικής πόλης Φαλάσ-
σαρνα και φτάνουν μέχρι
τα σημερινά χρόνια, κατά
τα οποία οι Αντικυθήριοι
ως άμεσοι απόγονοι κρη-
τικών εποίκων του 18ου
και 19ου αιώνα, διατη-
ρούν ζωντανά τα κρητικά
ήθη και έθιμα, την ντοπιο-
λαλιά, τον τρόπο ζωής
των κρητικών. Στάθηκε,
δε, ιδιαίτερα στο κορυ-
φαίο γεγονός της ανεύρε-
σης από Κισσαμίτες της
Εικόνας του Πολιούχου
των Αντικυθήρων Αγ. Μύ-
ρωνος, στα μέσα του
17ου αιώνα, γεγονός με-
γάλης ιστορικής σημα-
σίας για τα Αντικύθηρα
καθώς συνδέεται με την
συστηματική κατοίκησή
τους από οικογένειες της
Δυτικής Κρήτης. 

Ο Δήμαρχος Κισσάμου
Γιώργος Μυλωνάκης ανα-
φέρθηκε ιδιαίτερα στην 

λατρεία του Αγίου Μύρωνος στη Δυτική
Κρήτη και υπέμνησε και εκείνος με τη σειρά
του τους δεσμούς συγγένειας μεταξύ των
δύο περιοχών. 
Οι κρητικοί προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν
από τον κ. Χαρχαλάκη στο νησί και ενημε-
ρώθηκαν ιδιαίτερα για τις εν εξελίξει εργα-
σίες ανάδειξης της παλαιάς Μονής του Αγ. 

Μύρωνος, που πραγματοποιούνται με δα-
πάνη του κ. Αθανασίου Μαρτίνου. 

Μεταξύ των Δημάρχων αντηλλάγησαν ανα-
μνηστικά δώρα, ενώ κατά τη διάρκεια του
επισήμου γεύματος που παρέθεσε ο Δήμος
Κυθήρων, ο Σεβασμιώτατος κ. Σεραφείμ
έκανε ιδιαίτερη μνεία στο πρόγραμμα ήπιου
εποικισμού του νησιού με 5 πολύτεκνες οι-

κογένειες, μέσω υποστήριξης από την
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, προτείνοντας
να υπάρξει υποστήριξη και από τους Δή-
μους του Νομού Χανίων, ώστε η κρητική πα-
ράδοση στα Αντικύθηρα να συνεχιστεί. 

Το απόγευμα τελέστηκε από τον Σεβασμιώ-
τατο Εσπερινός στον Ι.Ν. Εισοδίων της Θεο-
τόκου και στη συνέχεια η κρητική
αντιπροσωπεία αναχώρησε με το πλοίο της
γραμμής για την Κίσσαμο, δίνοντας την υπό-
σχεση ότι οι δεσμοί αδελφοσύνης των δύο
περιοχών θα γίνουν ακόμα πιο ισχυροί στο
μέλλον. 
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ε μια συγκινητική τελετή, που πραγ-
ματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του Ιερού Ναού Παναγίας

Μυρτιδιωτίσσης Αλίμου, επισημοποιήθηκε
η αδελφοποίηση των Δήμων Αλίμου και Κυ-
θήρων, μετά από τις σχετικές αποφάσεις
των δύο Δημοτικών Συμβουλίων που ελή-
φθησαν λίγο πριν ενσκήψει η πανδημική
κρίση του κορωνοϊού.

Προηγήθηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο από
τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Κυθή-
ρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ και Νέας
Σμύρνης κ. Συμεών.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους η Υφυπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου κα. Σοφία Βούλτεψη, ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ.
Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο Βουλευτής της
Α Πειραιά κ. Χριστόφορος Μπουτσικάκης, η
Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών
κα. Δήμητρα Νάνου ως εκπρόσωπος του Πε-
ριφερειάρχη κ. Γιώργου Πατούλη, ο Αντι-
πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Καλλιθέας
κ. Δημήτρης Κάρναβος, ο Εκπρόσωπος
Τύπου της Ν.Δ. κ. Αναστάσιος Γαϊτάνης, οι
Πρόεδροι και μέλη των Δ.Σ. των Κυθηραϊκών
Σωματείων και Ιδρυμάτων, ο Αντιδήμαρχος 

Κυθήρων κ. Χαράλαμπος Σούγιαννης, οι
πρώην Δήμαρχοι Αλίμου, ο Γενικός Γραμμα-
τέας, οι Διευθυντές και υπάλληλοι του
Δήμου Αλίμου, δημοτικοί σύμβουλοι και αυ-
τοδιοικητικοί και πλήθος κόσμου, τηρουμέ-
νων απαρέγκλιτα των μέτρων υγειονομικής
προστασίας από τον κορωνοϊό.
Στην εκδήλωση απηύθηναν χαιρετισμό ο Γ.Γ.
του ΥΠΕΣ κ. Σταυριανουδάκης, οι Σεβ. Μη-
τροπολίτες Ν. Σμύρνης και Κυθήρων/Αντικυ-
θήρων κ.κ. Συμεών και Σεραφείμ, η
Αντιπεριφερειάρχης κα. Νάνου, ο Πρόεδρος
του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλό-
γου Κυθηρίων Αλίμου κ. Νικόλαος Φατσέας

7

Αδελφοποίηση με το Δήμο Αλίμου: ένα
όνειρο ετών έγινε πραγματικότητα!
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και ο πρώην Γραμματέας του Οικοδομικού
Συνεταιρισμού Κυθηρίων Αλίμου και μέλος
της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας κ.
Ιωάννης Βάρδας. Ακολούθησε η προβολή
βίντεο που δημιουργήθηκε από το Δήμο Κυ-
θήρων και οι κεντρικές ομιλίες των Δημάρ-
χων Αλίμου κ. Ανδρέα Κονδύλη και Κυθήρων
κ. Ευστρατίου Χαρχαλάκη. Η τελετή ολοκλη-
ρώθηκε με την υπογραφή του σχετικού
Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης από τους 2
Δημάρχους και την ανταλλαγή δώρων. Το
Πρωτόκολλο υπεγράφη εις τριπλούν: ένα
για κάθε Δήμο και ένα για τον Ι. Ν. Παναγίας
Μυρτιδιωτίσσης.

Ο Δήμαρχος Κυθήρων, αφού έκανε μια σύν-
τομη ιστορική αναδρομή στην παρουσία
των Κυθηρίων στην περιοχή από τα μέσα
της δεκαετίας του 1950, κατέληξε με την
πρόταση να καθιερωθεί επίσημα η Παναγία
η Μυρτιδιώτισσα ως Πολιούχος του Δήμου
Αλίμου, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί
ονομαστικά σε σημαντικές προσωπικότητες
που υπήρξαν πρωτοστάτες στην δημιουργία
της κυθηραϊκής παροικίας και του Ναού της
Μυρτιδιώτισσας στον Άλιμο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με υπο-
δειγματική οργάνωση από τον Δήμο Αλίμου
και ολοκληρώθηκε με την παράθεση κερά-
σματος στον αύλειο χώρο του Ναού, ενώ κα-
λύφθηκε διαδικτυακά και τηλεοπτικά από το
IONIAN TV και τα ΜΜΕ της περιοχής.
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λοκληρώθηκαν εντός του συμβατικού
χρονοδιαγράμματος οι εργασίες δια-
πλάτυνσης και τσιμεντόστρωσης του

Περιφερειακού Δρόμου Ποταμού Αντικυθή-
ρων, που χρηματοδοτήθηκαν από την Περι-
φέρεια Αττικής με φορέα μελέτης,
αδειοδότησης, δημοπράτησης και εκτέλε-
σης τον Δήμο Κυθήρων. Ο προϋπολογισμός
του έργου είναι 285.000€ και με την επιτευχ-
θείσα έκπτωση η τελική δαπάνη ανέρχεται
σε 216.426,96€.

Πρόκειται για ένα έργο ουσιαστικής ανά-
πτυξης για το ακριτικό νησί των Αντικυθή-
ρων. Ο κεντρικός οικισμός του Ποταμού
αποκτά πλέον έναν ασφαλή περιφερειακό
δρόμο, ενώ ενισχύεται η προοπτική επέκτα-
σης του οικισμού, καθώς ο Δήμος μας μερί-
μνησε για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης
και ηλεκτρισμού σε όλο το μήκος του δρό-
μου, με ίδια δαπάνη.

Για το συγκεκριμένο έργο, πρέπει να σημει-
ωθούν τα εξής:

1. Το 2013, ο σημερινός Δήμαρχος κ. Ευ-
στράτιος Χαρχαλάκης, υπό την ιδιότητα του
Προέδρου της Εγχωρίου Περιουσίας, συνάν-
τησε τον τότε Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ.
Δημήτρη Κατσικάρη, στο γραφείο του στον
Πειραιά μαζί με τον αείμνηστο Μανώλη
Στάθη και του ζήτησαν την χρηματοδότηση
του συγκεκριμένου έργου.

2. Σε συνέχεια της συνάντησης αυτής, ο κ.
Χαρχαλάκης απέστειλε το με αρ.πρωτ.
Ε.16/12/169/07-06-2013 έγγραφο με το
οποίο ζητούσε επίσημα την χρηματοδότηση
του έργου από την Περιφέρεια.

3. Το έργο εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας το 2013 (χρήση 2014), με ποσό
285.000€. Για να ενταχθεί, ζητήθηκε υποστη-
ρικτικό έγγραφο από τον τότε Δήμαρχο κ. Θ.
Κουκούλη, το οποίο και απεστάλη.

4. Το Σεπτέμβριο του 2014, η νέα τότε Δημο-
τική Αρχή ξεκίνησε την μακρά διαδικασία
αδειοδότησης του έργου, το οποίο καθώς
χωροθετείται σε περιοχή του δικτύου
“NATURA 2000”, έπρεπε να λάβει τις εγκρί-
σεις συνολικά 17 δημοσίων υπηρεσιών,
όπως (ενδεικτικά): 5 υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού, 3 υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, 2 υπηρεσίες της
Περιφέρειας Αττικής, το Γενικό Επιτελείο
Στρατού κ.λπ.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  ο Περιφερειακός Δρόμος
Ποταμού Αντικυθήρων

O
Aναβαθμίζεται το οδικό δίκτυο, παρέχοντας ασφάλεια σε κατοίκους και επισκέπτες.



5. Η οριστική περιβαλλοντική αδειοδότηση
του έργου (ΑΕΠΟ) εγκρίθηκε από τον Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής στις 2 Ιουλίου 2018, δηλαδή 5 χρόνια
μετά την αρχική του χρηματοδότηση.

6. Στη συνέχεια, ο Δήμος μας με την Τεχνική
Υπηρεσία της Περιφέρειας, προχώρησαν τις
διαδικασίες δημοπράτησης και συμβασιο-
ποίησής του, που δυστυχώς διακόπηκαν για
σχεδόν 7 μήνες λόγω της παρατεταμένης
απεργίας των μηχανικών του Δημοσίου που
αντιδρούσαν στο Νόμο 4674/20, ο οποίος
με τις προβλέψεις του  δίνει ουσιαστικές λύ-
σεις στους μικρούς υποστελεχωμένους Δή-
μους αναφορικά με την ωρίμανση και την
δημοπράτηση των έργων.

7. Συνολικά απαιτήθηκαν σχεδόν 8
χρόνια για την αδειοδότηση, δημοπράτηση
και τσιμεντόστρωση ενός υπάρχοντος δρό-
μου μήκους 1100 μέτρων.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, ο
Πρόεδρος της Κοινότητας Αντικυθήρων κ.
Γεώργιος Εμμ. Χαρχαλάκης, δήλωσε τα εξής:
«Ένα σημαντικό έργο ολοκληρώθηκε στο
νησί μας και είμαστε όλοι πολύ ικανοποι-
ημένοι καθώς αναβαθμίζεται το οδικό δί-
κτυο, παρέχοντας ασφάλεια σε κατοίκους
και επισκέπτες. Θέλω να ευχαριστήσω
θερμά όλους όσοι συνέβαλαν τα χρόνια
αυτά στην χρηματοδότηση και ολοκλήρωση
του έργου: τους Περιφερειάρχες κ. Γιάννη
Σγουρό, κα. Ρένα Δούρου και κ. Γιώργο Πα-
τούλη, τους Αντιπεριφερειάρχες κ. Δημήτρη 

ύστημα Κοινόχρηστων Ηλεκτρικών Πο-
δηλάτων θα αποκτήσει ο Δήμος Κυθή-
ρων με χρηματοδότηση  που
εγκρίθηκε από το Ε.Π. «Υποδομές Με-

ταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-
πτυξη».

Η πρόταση του Δήμου Κυθήρων συνολικού
προϋπολογισμού 255.816,48€ εγκρίθηκε από
το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΚΑΠΕ) και εντάχθηκε προς χρηματοδότηση
στην Πράξη «Βιώσιμη μικροκινητικότητα
μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων
σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητρο-
πολιτικών Κέντρων)» από το Υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων.
Η πρόταση προβλέπει -σύμφωνα με τις τε-
χνικές προδιαγραφές που δόθηκαν από το
ΚΑΠΕ- την προμήθεια, εγκατάσταση, παρα-

Κατσικάρη, κ. Τάκη Χατζηπέρο και κα. Βάσω
Μπόγρη και φυσικά τον συμπατριώτη μας
Δήμαρχο κ. Ευστράτιο Χαρχαλάκη που διαρ-
κώς μεριμνά για το μικρό μας νησί και τους
κατοίκους του, όπως επίσης και τις τεχνικές
υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας
αλλά και όλους τους δημοτικούς συμβού-
λους για την μέχρι σήμερα θετική αντιμετώ-
πισή τους στις ανάγκες του νησιού μας.
Είμαι σίγουρος ότι ο Δήμος και ο Δήμαρχός
μας προσωπικά θα συνεχίσουν να βρίσκον-
ται στο πλευρό των Αντικυθήριων και στα
επόμενα χρόνια».

μετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκλη-
ρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών
ποδηλάτων με το σύνολο του απαιτούμενου
εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών για
την υλοποίηση του συστήματος.
Το Σύστημα Κοινόχρηστων Ηλεκτρικών Πο-
δηλάτων που θα εγκατασταθεί στα Κύθηρα
περιλαμβάνει:

• 30 ηλεκτρικά ποδήλατα, κατάλλη-
λης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα
• 4 Σταθμούς με θέσεις κλειδώματος
και φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων, ώστε
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από δημό-
τες, κατοίκους, επισκέπτες
• Λογισμικό για την διαχείριση του
συστήματος
• Εφαρμογές για κινητές συσκευές
για την χρήστη του συστήματος από τους 

πολίτες
• Λογισμικό για την διαχείριση του
συστήματος
• Εφαρμογές για κινητές συσκευές για
την χρήστη του συστήματος από τους πολίτες

Η συγκεκριμένη Δράση είναι απόλυτα συμ-
βατή με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητι-
κότητας και το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων του Δήμου Κυθήρων, γεγονός
που αποδεικνύει την συνέχεια και συνέπεια
του σχεδιασμού του Δήμου.

Ο Δήμος συνεχίζει με συστηματικό τρόπο
την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας χρηματο-
δότησης για την υλοποίηση έργων και υπο-
δομών που συμβάλλουν άμεσα στην
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
του νησιού μας!
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Κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα
στα Κύθηρα
Άλλο ένα βήμα βελτίωσης της ζωής των κατοίκων του νησιού μας.



ετά από μια μακρά διαδικασία, που
διήρκεσε περισσότερα από 2 χρόνια,
ο Δήμος μας παρέλαβε πλήρως ώρι-

μες και ολοκληρωμένες τις μελέτες του
έργου «Αποχέτευση Νοτίου Τμήματος
Νήσου Κυθήρων». Το έργο έχει συνολικό
προϋπολογισμό 31.094.065,28€ (με το
Φ.Π.Α.). Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε
έκταση και προϋπολογισμό έργο που έχει
μελετηθεί για το νησί μας τις τελευταίες δε-
καετίες.

Σημειώνεται ότι οι 2 παρατάξεις της μειοψη-
φίας δεν συμμετείχαν στην συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε τις
ανωτέρω μελέτες (αρ. απόφασης 69/2022).

Η μελέτη που εγκρίθηκε περιλαμβάνει τα
ακόλουθα 4 υποέργα:

1. «Αποχέτευση Νοτίου Τμήματος Νήσου
Κυθήρων – Δίκτυα Αποχέτευσης» προϋπο-
λογισμού 21.700.000,00€.

Προβλέπεται η κατασκευή 40 χιλιομέτρων
αποχετευτικών δικτύων που θα συνδέσουν
με την ΕΕΛ Καψαλίου τους οικισμούς: Μυ-
λοπόταμος (Άνω, Κάτω, Πίσω Πηγάδι), Καρ-
βουνάδες, Σταθιάνικα, Κοντολιάνικα,
Τσικαλαρία, Φατσάδικα, Λιβάδι, Κάτω Λι-
βάδι, Κατούνι, Τραβασαριάνικα, Κάλαμος,
Σταυρός Καψαλίου καθώς και το δυτικό
τμήμα της Χώρας (Βαρυπατιάνικα, Εσταυ-
ρωμένος, Κοιμητήριο). Συμπεριλαμβάνεται
η κατασκευή 9 αντλιοστασίων καθώς και

11

Μ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
31.000.000 ευρώ από το
Ταμείο Ανάκαμψης
για το μεγαλύτερο έργο
των τελευταίων ετών στο νησί μας!



φρεάτιο υποδοχής/κένωσης βυτίων λυμά-
των στο χώρο του αμαξοστασίου προκειμέ-
νου να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα της
ανεξέλεγκτης διάθεσης βοθρολυμάτων. Επι-
πλέον, τα δίκτυα έχουν σχεδιαστεί με τις κα-
τάλληλες διατομές ώστε σε επόμενο χρόνο
να μπορούν να δεχθούν λύματα και από την
ευρύτερη περιοχή των Φρατσίων, καθώς και
τους οικισμούς Κεραμωτό, Πιτσινιάνικα, Κα-
λησπεριάνικα, Καλοκαιρινές και Δρυμώνα,
ήτοι το σύνολο των οικισμών του νοτίου
τμήματος των Κυθήρων.

2. «Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρο-
νισμός Ε.Ε.Λ. Καψαλίου Κυθήρων και επα-
ναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού»
προϋπολογισμού 4.946.990,00€.
Προβλέπεται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρο-
νισμός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυ-
μάτων Καψαλίου από Β΄ βαθμού που είναι
σήμερα σε Γ΄ βαθμού, μέσα από την κατα-
σκευή νέων σύγχρονων συστημάτων προ-
επεξεργασίας, βιολογικής επεξεργασίας,
απολύμανσης, ενέργειας κ.λπ.

3. «Προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνο-
λικής ισχύος 499,62KW για εικονικό ενερ-
γειακό συμψηφισμό (Virtual Net Metering)
για τον Δήμο Κυθήρων» προϋπολογισμού
620.000,00€.
Προβλέπεται η δημιουργία φωτοβολταϊκού
πάρκου 499,62KW στο χώρο του Δημοτικού
Αμαξοστασίου (Φράτσια) με στόχο τον συμ-
ψηφισμό του ενεργειακού κόστους λειτουργίας 

να από τα σημαντικότερα έργα των τελευ-
ταίων ετών πέτυχε να χρηματοδοτήσει η
Δημοτική Αρχή, στο πλαίσιο υλοποίησης

του αναπτυξιακού της προγράμματος. Με από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
κ. Στέλιου Πέτσα και κατόπιν θετικής αξιολόγη-
σης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, εντάχ-
θηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» το έργο
«Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Κυθή-
ρων» με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό
3.059.686,00€. Οι μελέτες του έργου εκπονήθη-
καν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας
με την συμπαράσταση και συνεργασία του Τμή-
ματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων
Π.Ε. Νήσων Αττικής. Το έργο περιλαμβάνει τα
ακόλουθα 2 υποέργα, που θα δημοπρατηθούν
διακριτά με δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό:

1.«Αντικατάσταση και παραλλαγή δικτύων

– του Βιολογικού Καθαρισμού και των δι-
κτύων και συστημάτων αποχέτευσης νοτίου
τμήματος Κυθήρων. Το έργο είναι πρωτοπο-
ριακό καθώς συμβαδίζει με τις εθνικές 
πολιτικές ενεργειακής εξοικονόμησης, ενώ
παράλληλα αποδεικνύει στην πράξη τον
βιώσιμο ενεργειακό προσανατολισμό της
Δημοτικής Αρχής.

4. «Τηλεμετρία – τηλεέλεγχος αντλιοστα-
σίων αποχέτευσης Κυθήρων», προϋπολο-
γισμού 1.880.115,28€.
Προβλέπεται η εφαρμογή πλήρους συστή-
ματος τηλεμετρίας και τηλεελέγχου για τα
αντλιοστάσια της αποχέτευσης που θα κα-
τασκευαστούν στο νότιο μέρος των Κυθή-
ρων, προκειμένου η αποχέτευση να
λειτουργεί με σύγχρονο τρόπο και χωρίς την
ανάγκη πρόσληψης νέου προσωπικού.

Η πρόταση περιλαμβάνει, σύμφωνα με τη
νομοθεσία, και 4 υποστηρικτικά υποέργα για
να καλύψει τα κόστη που θα προκύψουν κατά
την υλοποίηση του έργου για την Διαχείριση
των Απόβλητων Εκσκαφών, Κατασκευών και
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), για Αρχαιολογικές Ερ-
γασίες και μετακίνηση δικτύων Οργανισμών
Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) καθώς και την τεχνική
υποστήριξη της υλοποίησης.

Η επέκταση των δικτύων αποχέτευσης μέχρι
και τον οικισμό του Μυλοποτάμου υπήρξε
σταθερή άποψη της Δημοτικής Αρχής ήδη
από το 2019. Μάλιστα η παράταξη της Δη-
μοτικής Πλειοψηφίας είχε αναφέρει σε δελτίο 

διασύνδεση δεξαμενών», προϋπολογισμού
1.193.548,39€ (απαλλάσσεται από το ΦΠΑ).
Το έργο αφορά σε αντικατάσταση υφισταμένων
δικτύων ύδρευσης τα οποία είναι κατασκευα-
σμένα από αγωγούς αμιαντοτσιμέντου την δε-
καετία 1960 – 1970, με αποτέλεσμα να
παρουσιάζουν εξαιρετικά μεγάλες απώλειες σή-
μερα, όπως και σε διασύνδεση υπαρχουσών δε-
ξαμενών με σκοπό την καλύτερη εκμετάλλευση
των γεωτρήσεων και την αποτελεσματικότερη
διαχείριση του διαθέσιμου πόσιμου υδατικού
δυναμικού. Το συνολικό μήκος των νέων σύγ-
χρονων δικτύων ανέρχεται σε 23.290 μέτρα και
κατανέμεται γεωγραφικά ως εξής:
• Αντικατάσταση Καταθλιπτικού αγωγού Δε-
ξαμενής Πετρουνίου – Δεξαμενής Ποταμού
(TACAN): 3740m.
• Αντικατάσταση παλαιού αγωγού διανομής
αμιάντου από Διασταύρωση της οδού Πε-
τρουνίου – Γερακαρίου με την οδό Διακοπου-

τύπου της 22/05/2019 τα εξής: «Η σύνδεση
περισσοτέρων οικισμών, πάντα μετά από
την πραγματοποίηση των απαραίτητων με-
λετών και των αντίστοιχων αδειοδοτήσεων,
θα επιτρέψει και την τεχνολογική αναβάθ-
μιση του ΒΙΟΚΑ». Σήμερα, 3 χρόνια μετά, η
Δημοτική Αρχή, απόλυτα πιστή στη δέ-
σμευσή της προς τους πολίτες, παρουσιάζει
πλήρεις και ολοκληρωμένες μελέτες για το
αποχετευτικό δίκτυο, όχι μόνο του Μυλοπο-
τάμου, αλλά του συνόλου σχεδόν του νοτίου
τμήματος των Κυθήρων.

Η προστασία του περιβάλλοντος γίνεται με
ουσιαστικά έργα όπως αυτό, που αποτελεί
αναντίρρητα ένα ιστορικό – εμβληματικό
έργο για το νησί μας, το οποίο μελετήσαμε
και ωριμάσαμε εξαρχής, χωρίς τυμπανο-
κρουσίες, με απόλυτη προσήλωση στο πρό-
γραμμά μας που έχει εγκριθεί από τους
πολίτες.

λιανίκων έως την Δεξαμενή Ποταμού:
3770m.
• Αντικατάσταση τμήματος του καταθλιπτι-
κού αγωγού Δεξαμενής Πετρουνίου – Δεξα-
μενής Γερακαρίου: 500m.
• Αντικατάσταση του αγωγού εκμετάλλευ-
σης των γεωτρήσεων Πλακουτά, Κουμέλια,
Συνεταιρισμός έως Δεξαμε νή Ποταμού
(TACAN): 755m.
• Διασύνδεση Δεξαμενής Γεωργά με Κεν-
τρική Δεξαμενή Σκληρής (καταθλιπτικός
αγωγός): 4315m.
• Αντικατάσταση κεντρικού τροφοδοτικού
αγωγού διανομής οικισμών, Αρωνιαδίκων
– Φριλιγκιανίκων – Καστρισιανίκων:
1900m.
• Διασύνδεση Δεξαμενής Κοντολιανίκων με
υδατόπυργο Αγίας Κυριακής (καταθλιπτι-
κός αγωγός): 2425m.
• Διασύνδεση Δεξαμενής Κοντολιανίκων -
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Σημειώνεται ότι οι 2
παρατάξεις της μει-
οψηφίας δεν συμμετεί-
χαν στην συνεδρίαση
της Οικονομικής Επι-
τροπής που ενέκρινε
τις ανωτέρω μελέτες 

‘‘

’’Νέα έργα ύδρευσης εντάχθηκαν στο
πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 3.059.686,00€

Έ΄



Δεξαμενής Καφήνας (Γουδιάνικα)  (κατα-
θλιπτικός αγωγός): 1945m. 
• Κύριος τροφοδοτικός αγωγός διανομής
από Δεξαμενή Καφήνας σε οικισμούς Γου-
διάνικα – Άγιος Ηλίας – Κοντολιάνικα και
εκείθεν προς Λιβάδι: 1945m.
• Διασύνδεση υδατόπυργου Αγ. Κυριακής
και Δεξαμενής Καφήνας στα Γουδιάνικα:
1995m.

2. «Προμήθεια και εγκατάσταση μονά-
δων επεξεργασίας νερού για τις ανάγκες
υδροδότησης του Δήμου Κυθήρων»,
προϋπολογισμού 1.860.000,00€ (με το
ΦΠΑ). Το συγκεκριμένο υποέργο αφορά
στην προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3)
νέων μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού
νερού και πέντε (5) αυτόνομων μονάδων
παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού
(waterkiosk), με σκοπό την παροχή επί
24ώρου βάσεως, νερού κατάλληλου για
πόση στους κατοίκους και τους επισκέπτες
των Κυθήρων και των Αντικυθήρων. Οι νέες
μονάδες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα
διαμορφωμένους δημοτικούς χώρους που
έχουν επιλεγεί για το σκοπό αυτό. Συγκεκρι-
μένα, οι τρεις (3) μονάδες αφαλάτωσης θα-
λασσινού νερού θα εγκατασταθούν ως
εξής: στις περιοχές Καψάλι και Αυλέμονας
από μια (1) φορητή μονάδα ημερήσιας δυ-
ναμικότητας 300m3 πόσιμου νερού και στα
Αντικύθηρα εντός υφιστάμενου κτιρίου
μία (1) μονάδα ημερήσιας δυναμικότητας
100m3 πόσιμου νερού. Οι πέντε (5) αυτό-
νομες μονάδες παραγωγής και διάθεσης
πόσιμου νερού (waterkiosks) ημερήσιας
δυναμικότητας 6m3 πόσιμου νερού εκά-
στη, θα εγκατασταθούν στους οικισμούς
Αγ. Πελαγία, Ποταμός, Καψάλι, Λιβάδι και
Αυλέμονας, και θα επεξεργάζονται το νερό
του δημοτικού δικτύου. Η προμήθεια της
κάθε μονάδας αφαλάτωσης θα περιλαμβά-
νει εκτός του απαραίτητου εξοπλισμού, την
φόρτωση, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση
και σύνδεση με κάθε απαραίτητο δίκτυο, εκ-
παίδευση χρήσης και λειτουργίας, διενέρ-
γεια λειτουργικών δοκιμών, ελέγχων και
αναλύσεων του παραγόμενου νερού και πα-
ράδοση της σε κατάσταση άριστης και
απροβλημάτιστης λειτουργίας, με ευθύνη,
μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.
Πλέον ο Δήμος μας θα διαθέτει 6 μονάδες
αφαλάτωσης (2 στην Αγ. Πελαγία και από 1 σε
Διακόφτι, Αβλέμονα/Παλαιόπολη, Καψάλι
και Αντικύθηρα), εκ των οποίων αυτές της
Αγ. Πελαγίας και του Διακοφτίου έχουν ήδη
δημοπρατηθεί με χρηματοδότηση της Περι-
φέρειας Αττικής και αναμένεται να τεθούν
σε λειτουργία τους επόμενους μήνες.

Ο Δήμος Κυθήρων υπέβαλε στο Πρόγραμμα
«Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του
δημοσίου χώρου» που χρηματοδοτείται
από το Ταμείο Ανάκαμψης πρόταση με τίτλο
«Συνολική Ανάπλαση Οικισμού Αβλέμωνα»
και συνολικό προϋπολογισμό (με το Φ.Π.Α.)
12.120.000€. Σημειώνεται, ότι, στην από-
φαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγ-
κρισης των σχετικών μελετών και υποβολής
της πρότασης στο Ταμείο Ανάκαμψης (αρ.
60/2022), δεν έλαβε μέρος (αναιτιολόγητα)
ο εκπρόσωπος της παράταξης της μείζονος
μειοψηφίας.

Οι μελέτες εκπονήθηκαν και θεωρήθηκαν
από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νη-
σιωτικών Δήμων της Π.Ε. Νήσων Αττικής σε
συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου μας και με την υποστήριξη, από ίδι-
ους πόρους του Δήμου, των Τεχνικών Γρα-
φείων του κ. Αθανασίου Βλαχογιάννη
(Αρχιτεκτονικά) και του κ. Κωνσταντίνου
Κουρνιώτη (Διαχείριση Ομβρίων) και έχουν 

εγκριθεί ομόφωνα από το Συμβούλιο Αρχι-
τεκτονικής Π.Ε. Νήσων.

Πρόκειται για ολοκληρωμένη πρόταση
ανάπλασης, ανάλογη της οποίας δεν έχει εκ-
πονηθεί ξανά για το νησί μας. Το έργο
αφορά στη συνολική βιοκλιματική ανά-
πλαση του οικισμού Αβλέμωνα, στην ανά-
δειξη του φυσικού του κάλλους και στην
αποκατάσταση και ενίσχυση των υφιστάμε-
νων υποδομών.

Το κύριο αντικείμενο της πρότασης ανάπλα-
σης αφορά στη διαμόρφωση χώρων περι-
πάτου και αναψυχής αλλά και στην
αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση
του συνόλου του οικισμού, σε αρμονία με
τις υφιστάμενες κατασκευές και με σεβασμό
στο ιδιαίτερο μορφολογικό ύφος της περιο-
χής. Στοιχεία που λειτουργούν ήδη ως τοπό-
σημα, όπως το Ενετικό Καστέλο και οι
παραλιακές διαμορφώσεις περιπάτου, ενώ-
νονται με τις νέες. Δημιουργούνται ζώνες κί-
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νησης ποδηλάτου, υποδομές για φόρτιση
ηλεκτρικών οχημάτων και μικροκινητικότη-
τας καθώς και χώροι στάθμευσης οχημάτων
στα όρια του οικισμού.

Στο πλαίσιο του έργου και με στόχο την επί-
τευξη του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της
ανάπλασης και την μακροχρόνια διατήρησή
του χωρίς την ανάγκη νέων μελλοντικών πα-
ρεμβάσεων, περιλαμβάνονται:

• Διαμόρφωση αδιαμόρφωτης μέχρι σή-
μερα έκτασης 18.650τ.μ. Νότια και Δυτικά 
του δομημένου ιστού του οικισμού με δη-
μιουργία χώρων αναψυχής και περιπάτου.
• Διαμόρφωση δημοτικών χώρων στάθ-
μευσης έκτασης 3.200τ.μ. και 5.190τ.μ. Βό-
ρεια, σε αδιαμόρφωτη έκταση όπου
εκτελείται ήδη η συγκεκριμένη λειτουργία.
• Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμων
επιφάνειας 1.476τ.μ. πίσω (Δυτικά) από το
παλιό λιμάνι.
• Οδοποιία, πεζοδρόμηση και ηλεκτροφω-
τισμός ολόκληρου του δομημένου ιστού
του οικισμού.
• Υπογειοποίηση εναέριων δικτύων ΟΚΩ
στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.
• Νέα δίκτυα ύδρευσης και νέες οικιακές
παροχές σε συνδυασμό με τη μονάδα αφα-
λάτωσης Παλαιοπόλεως-Αβλέμωνα που
έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από το πρό-
γραμμα «ΤΡΙΤΣΗΣ».
• Δίκτυο αποχέτευσης στο σύνολο της πε-
ριοχής παρέμβασης.
• Υποδομές διαχείρισης ομβρίων υδάτων –
αντιπλημμυρική προστασία.
• Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης: 259 θέ-
σεις ΙΧ, 45 θέσεις δικύκλων, 40 θέσεις πο-
δηλάτων.
• Κυκλική ποδηλατική διαδρομή.
• Φυτεμένες επιφάνειες 7.500τ.μ.
• Όδευση τυφλών 4,1χλμ.
• 27 διαβάσεις και 117 ράμπες για διευκό-
λυνση των ΑμΕΑ.
• Αστικός εξοπλισμός (κάδοι, παγκάκια κ.λπ.).
• Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων με σύστημα
απομακρυσμένου ελέγχου πληρότητας.

Η μελέτη περιέχει όλες τις απαραίτητες προ-
βλέψεις (ήπιες κλίσεις, ράμπες, οδηγό όδευ-
σης ατόμων με προβλήματα όρασης) για
αύξηση της προσβασιμότητας στο σύνολο
του οικισμού από άτομα με ειδικές ανάγκες,
ηλικιωμένους και παιδιά, με σκοπό την
άνετη και ασφαλή μετακίνησή τους στους
κοινόχρηστους  χώρους.

Το προτεινόμενο έργο συνδυάζεται με την
πρόταση για σύστημα κοινόχρηστων ηλε-
κτρικών ποδηλάτων που έχει ήδη υποβάλλει
ο Δήμος Κυθήρων στην Πρόσκληση «Βιώ-
σιμη αστική κινητικότητα, Μικροκινητικό-
τητα, Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών
μετακινήσεων», μέσω της οποίας προβλέπε-
ται η εγκατάσταση στον Αβλέμωνα ενός
(από τους 4) σταθμούς μίσθωσης με 8 (από 

τα 30) ηλεκτρικά ποδήλατα.

Η συγκεκριμένη μελέτη συνιστά «πιλότο»
για κάθε αντίστοιχη μελέτη ανάπλασης οι-
κισμού, καθώς αποτελεί μια συνολική πα-
ρέμβαση, με όλα τα απαιτούμενα έργα
υποδομής. Σύντομα η Δημοτική Αρχή θα
προβεί στην παρουσίαση-διαβούλευση
των αντίστοιχων μελετών ανάπλασης της
Χώρας και του Ποταμού, που αποτελούν
επίσης εμβληματικές παρεμβάσεις στο δη-
μόσιο χώρο, με θετικές επιπτώσεις στο σύ-
νολο του νησιού, την οικονομία και τον
τουρισμό. Σύντομα επίσης θα γίνει η ανά-
θεση για τις μελέτες ανάπλασης των κοινο-
χρήστων χώρων του Καψαλίου, ενώ εντός
των επομένων 2 ετών υπολογίζεται να ολο-
κληρωθούν και οι μελέτες ανάπλασης των
κοινοχρήστων χώρων της Αγίας Πελαγίας.

Τα έργα αστικών αναπλάσεων που έχουν
ήδη ολοκληρωθεί (Φράτσια, Μητάτα, Belverde,

Tοιχίο Αγ. Πελαγίας, Σκλαβιάνικα, Βιαράδικα
κ.λπ.) ή βρίσκονται σε διαδικασία δημοπρά-
τησης/χρηματοδότησης (Κάτω Χώρα Μυλο-
ποτάμου, Κυπριωτιάνικα, Αντικύθηρα κ.λπ.)
αλλά και όσα ωριμάζουν και υποβάλλονται
σταδιακά προς χρηματοδότηση (Αβλέμωνας,
Χώρα, Ποταμός, Καψάλι, Αγία Πελαγία
κ.λπ.) αποδεικνύουν ότι η Δημοτική Αρχή
έχει τη γνώση και την εμπειρία να καλύψει
ένα μελετητικό και αναπτυξιακό κενό πολ-
λών ετών και να αξιώσει με ισοτιμία, σε
σχέση με μεγάλους Δήμους, χρηματοδοτή-
σεις και πόρους που το μέγεθός τους ποτέ
ξανά δεν αποδόθηκε στο Δήμο μας.
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Νέο Δίκτυο Ύδρευσης Αγίας Πελαγίας

Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρ-
χαλάκης υπέγραψε τη σύμβαση για την
κατασκευή του έργου «Κατασκευή

Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Αγίας Πελα-
γίας Κυθήρων». Το έργο, προϋπολογισμού
3.100.000€ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από
ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και
δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Κυθήρων με
τη συνδρομή των τεχνικών υπηρεσιών της
Π.Ε. Νήσων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε
προϋπολογισμό έργο που έχει δημοπρατη-
θεί από την ίδρυση του Δήμου Κυθήρων και
η δαιδαλώδης διαδικασία δημοπράτησης
υπερέβη τον 1,5 χρόνο.

Ανάδοχος είναι η «ΤΕΒΑΡ Τεχνική, Λατο-
μική, Τουριστική, Ναυτιλιακή και Εμπορική
Ανώνυμος Εταιρεία» και το συνολικό ποσό
της σύμβασης, μετά την επιτευχθείσα έκ-
πτωση ύψους 51,38%, ανέρχεται σε
1.519.005,33€ με το ΦΠΑ. Η προθεσμία
ολοκλήρωσης είναι 24 μήνες.

Πρόκειται για ένα μεγάλης σημασίας έργο
για τον οικισμό της Αγίας Πελαγίας, που
λόγω της ταχύτατης οικιστικής του ανάπτυ-
ξης και της μεγάλης συγκέντρωσης τουριστι-

κών και εμπορικών επιχειρήσεων, απαιτεί
νέες σύγχρονες υποδομές με στόχο, όχι
μόνο τις παρούσες ανάγκες, αλλά κυρίως τις
μελλοντικές. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί
μια πολυετή εκκρεμότητα για την ευρύτερη
περιοχή, καθώς η σύμβαση εκπόνησης της
μελέτης του υπεγράφη στις 15/3/2002
ανάμεσα στην ανάδοχο εταιρεία και τον
τότε πρώτο Δήμαρχο Κυθήρων Αρτέμιο Καλ-
λίγερο.

Οι μελέτες παρέμειναν ανενεργές επί σχε-
δόν 15 χρόνια, ενώ το 2014 η απερχόμενη
τότε Δημοτική Αρχή τις υπέβαλε για χρημα-
τοδότηση στο ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α., ωστόσο η πρό-
ταση υποβλήθηκε εκπρόθεσμα και συνεπώς
απορρίφθηκε. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι
το έργο αυτό απασχόλησε την τελευταία δε-
καπενταετία την τοπική κοινωνία καθώς
αποτελούσε διαχρονική υπόσχεση τόσο των
Δημοτικών όσο και των Περιφερειακών
Αρχών, χωρίς όμως να υλοποιείται. Το έργο
εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό της Περι-
φέρειας Αττικής το 2015, μετά από επίμονο
αίτημα της Δημοτικής Αρχής.

Προβλέπεται η κατασκευή 4 νέων δεξαμε-

νών 600 συνολικά κυβικών, νέων αγωγών
ύδρευσης μήκους άνω των 30 χιλιομέτρων,
177 φρεατίων ομαλής λειτουργίας και απο-
μόνωσης, 16 φρεατίων καθαρισμού, 54 πυ-
ροσβεστικών κρουνών και όλες οι
απαραίτητες συνοδευτικές εργασίες. Η κα-
τασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης θα
ακολουθήσει τις ρυμοτομικές γραμμές του
εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού της
Αγίας Πελαγίας. Με το έργο αυτό έχει υπο-
λογιστεί η πλήρης κάλυψη των υδροδοτι-
κών αναγκών του οικισμού μέχρι το 2050.  

Σημειώνεται, επιπλέον, ότι οι υδροδοτικές
δυνατότητες της Αγίας Πελαγίας, του πλέον
επιβαρυμένου τουριστικά οικισμού των Κυ-
θήρων, θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο
καθώς εντός των επομένων μηνών θα το-
ποθετηθούν οι 2 μονάδες αφαλάτωσης δυ-
ναμικότητας 600 κυβικών ημερησίως, που
έχουν χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια
Αττικής και ευρίσκονται στο στάδιο υπογρα-
φής της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία
ΤΕΜΑΚ. Τέλος, σύντομα θα τεθούν σε λει-
τουργία νέες γεωτρήσεις ύδρευσης για την
ενίσχυση της Αγ. Πελαγίας, οι οποίες μετά
την θέση σε λειτουργία της αφαλάτωσης, θα
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καταστεί δυνατό να ενισχύσουν την ευρύ-
τερη περιοχή του Ποταμού.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο
Δήμαρχος Κυθήρων δήλωσε τα εξής: «Υπο-
γράψαμε τη σύμβαση ενός μεγάλου και ου-
σιαστικού αναπτυξιακού έργου, για το οποίο
είχαμε δεσμευθεί στους κατοίκους και επαγ-
γελματίες της Αγίας Πελαγίας. Το νέο δίκτυο
ύδρευσης, σε συνδυασμό με τις αφαλατώ-
σεις και τις νέες γεωτρήσεις, δημιουργούν
ένα πλέγμα υδροδοτικής ασφάλειας για τον
οικισμό της Αγ. Πελαγίας, που είναι ο πλέον
απαιτητικός από πλευράς υδροδότησης σε
όλο το νησί. Οι δεσμεύσεις μας γίνονται
πράξη, τα έργα υλοποιούνται, η Δημοτική
Αρχή είναι παρούσα σε κάθε ανάγκη των πο-
λιτών και έτσι θα συνεχίσουμε».

Νέα Γέφυρα στο Μάκρωνα

ε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες
κατασκευής νέας οδικής γέφυρας στη
θέση «Μάκρωνας» της επαρχιακής

οδού Μητάτων – Αβλέμωνα. Το έργο χρη-
ματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. και εκτελείται
από την Περιφέρεια Αττικής, μετά από Προ-
γραμματική Σύμβαση που υπεγράφη με το
Δήμο Κυθήρων το 2018. Ο αρχικός προϋπο-
λογισμός του έργου είναι 1.800.000€ με το
ΦΠΑ και μετά την σημαντική έκπτωση που
επιτεύχθηκε στη δημοπράτηση, το τελικό
ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε
1.178.439,82€ με το Φ.Π.Α.
Πρόκειται για έργο μεγάλης σημασίας όχι
μόνο για την Τ.Κ. Μητάτων, αλλά για όλο το
νησί, αφού με την κατασκευή της καινούρ-
γιας προεντεταμένης γέφυρας στη θέση
«Μάκρωνας», ενισχύεται η οδική ασφάλεια
και διευκολύνεται η πρόσβαση από και προς
τις τουριστικές περιοχές της Παλαιοπόλεως
και του Αβλέμωνα, που σήμερα είναι δυσχε-
ρής κυρίως για μεγάλα οχήματα και τουρι-
στικά λεωφορεία (από το συγκεκριμένο
σημείο).

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του
έργου εγκρίθηκε στις 15/7/2008 από τη Δι-
εύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της
Περιφέρειας Αττικής. Η έγκριση της οριστι-
κής μελέτης του έργου έγινε με την από-
φαση 61/2009 της Νομαρχιακής Επιτροπής
Υποδομών της Νομαρχίας Πειραιά. Το Περι-
φερειακό Συμβούλιο Αττικής, με την
387/2011 ομόφωνη απόφασή του ενέκρινε
την πρόταση ένταξης του έργου στο Π.Ε.Π.
Αττικής (ΕΣΠΑ), στη Θεματική Προτεραι-
ότητα «Περιφερειακές – Τοπικές Οδοί».

Το έργο θα είχε εκτελεστεί από το 2012,
αλλά η τότε Δημοτική Αρχή απέρριψε την
σχετική πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη
Νήσων κ. Κατσικάρη με αποτέλεσμα να
χαθεί για το νησί μια μεγάλη χρηματοδό-

τηση και να μην εκτελεστεί ένα σημαντικό
αναπτυξιακό έργο που η τοπική κοινωνία
και οι κάτοικοι των Μητάτων ζητούν επί 

πολλά χρόνια. Σημειώνεται ότι στο σημείο
έχουν συμβεί αρκετά ατυχήματα, τόσο λόγω
της σημερινής λανθασμένης και επικίνδυνης 
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χάραξης του γεφυριού (σχήματος S) όσο και
λόγω της στενότητας του εύρους του, ενώ η
συγκεκριμένη οδός ως ο κύριος δρόμος που
οδηγεί στις τουριστικές περιοχές της Παλαι-
οπόλεως και του Αβλέμωνα, επιβαρύνεται
πάρα πολύ τη θερινή περίοδο με αποτέλε-
σμα η αναγκαιότητα του έργου να είναι δε-
δομένη.

Η Δημοτική Αρχή Χαρχαλάκη, ήδη από την
πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διοίκηση του
Δήμου το 2014, ζήτησε την ένταξη του έργου
στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας, προ-
έβη στις απαραίτητες ενέργειες (σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης κ.λπ.) και έτσι
σήμερα δικαιώνεται απόλυτα καθώς η κατα-
σκευή της νέας γέφυρας ξεκινάει άμεσα,
επιλύοντας έτσι ένα χρόνιο πρόβλημα οδικής
ασφάλειας στο νησί μας. Υλοποιείται έτσι στο
ακέραιο ακόμα μία από τις δεσμεύσεις του
Δημάρχου μας προς την τοπική κοινωνία.
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Seatracks

λοκληρώθηκε η εγκατάσταση τριών
νέων υποδομών Seatrac σε Αγ. Πελαγία,
Διακόφτι και Παλαιόπολη  για την εξα-

σφάλιση της προσβασιμότητας στην θά-
λασσα σε ανθρώπους με κινητικές
αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα.

Η εγκατάσταση των 3 Seatrac υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο της Πράξης «Προσβάσιμα Κύθηρα»
συνολικού προϋπολογισμού 167.493€, η
οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-
2020».
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Οι τρεις νέες υποδομές προστίθενται στην
ήδη υπάρχουσα (από το 2015) στο Καψάλι,
η οποία θα επανατοποθετηθεί τις επόμενες
ημέρες, καλύπτοντας γεωγραφικά όλη την
έκταση των Κυθήρων. Ταυτόχρονα, η δια-
σπορά των νέων υποδομών εξασφαλίζει ότι
τουλάχιστον μία από τις υποδομές θα είναι
καθημερινά σε λειτουργία ανεξάρτητα από
τις καιρικές συνθήκες.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ενι-
σχύει την προσπάθεια του Δήμου μας για
προώθηση πολιτικών ομαλής ένταξης ατό-
μων με αναπηρία επί ίσοις όροις.

Πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των δια-
τάξεων μπορεί να δει κάθε ενδιαφερόμενος
στην σχετική εφαρμογή στην ιστοσελίδα:
https://seatrac.gr

Ο Δήμος Κυθήρων αξιοποιεί με συστηματικό
τρόπο όλες  τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις
και υλοποιεί έργα και υποδομές που βελτιώ-
νουν την καθημερινότητα όλων μας!
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ΣΧΟΛΕΙΑ

κτεταμένες εργασίες συντήρησης ολο-
κληρώνονται στο Δημοτικό Σχολείο της
Χώρας και στο Γυμνάσιο – Λύκειο, που

είχαν πληγεί από το σεισμό του Νοεμβρίου
2019. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το ποσό της
σύμβασης είναι 175.650,29€ (μέση έκπτωση
27,42%). Ανάδοχος είναι η εταιρεία «ΠΑ-
ΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» με έδρα τον Πειραιά.
Εκτελούνται εργασίες στο Γυμνάσιο-Λύκειο
και στο Δημοτικό Σχολείο της Χώρας (επι-
σκευή ρηγματωμένων κερκίδων, αυλείων
χώρων, αποκατάσταση σε αίθουσες διδα-
σκαλίας, καθαίρεση και επανακατασκευή
WC ΔΣ Χώρας, μονώσεις, χρωματισμοί, ηλε-
κτρολογικές και υδραυλικές εργασίες κ.λπ).
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Γήπεδο και Δρόμος Βιαραδίκων

22

λοκληρώθηκε το έργο της ανακατα-
σκευής του γηπέδου μπάσκετ στα Βια-
ράδικα καθώς και η ανάπλαση του

ευρύτερου χώρου, με πόρους του Δήμου. Το
έργο αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοί-
κων επί σειρά ετών. Το νέο γήπεδο μπάσκετ
είναι σύγχρονο και θα αποτελέσει πόλο
έλξης των νέων, ενώ στον αναπλασμένο
χώρο ο Δήμος προγραμματίζει την πραγμα-
τοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων. Επίσης,
ολοκληρώθηκε η διαπλάτυνση και τσιμεντό-
στρωση της δημοτικής οδού των Βιαραδί-
κων, που αποτελούσε χρόνιο αίτημα των
κατοίκων της περιοχής. Τα 2 έργα είχαν προ-
ϋπολογισμό περίπου 100.000€ και καλύ-
φθηκαν από ίδια έσοδα του Δήμου. 
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Δήμαρχος Κυθήρων, συμμετείχε στις
εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
των Περιφερειών, όπου είναι μέλος της

ελληνικής αντιπροσωπείας, κατά τους μήνες
Μάιο και Ιούνιο. Στην παρέμβασή του, κατά
την συνεδρίαση της υπο-επιτροπής ENVE
(Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια)
τόνισε την ανάγκη θέσπισης Ευρωπαϊκού Τα-
μείου Ενεργειακής Κρίσης, στα πρότυπα του
Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να αντιμε-
τωπιστεί το τεράστιο ενεργειακό κόστος στα
νοικοκυριά, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις 

και την Αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, συμμετέ-
χοντας στην υπο-επιτροπή CIVEX (Ιθαγένεια,
Διακυβέρνηση, Θεσμικά και Εξωτερικά ζητή
ματα), που συνεδρίασε στις 23 και 24 Ιουνίου
στον Άλιμο Αττικής, καταψήφισε τις τροπολο-
γίες σχετικά με τους πρόσφυγες, που ειση-
γήθηκε εκπρόσωπος της Ουγγαρίας, καθώς
περιείχαν ακραίες θέσεις σχετικά με τη διαχεί-
ριση των προσφυγικών ροών, που δε συνά-
δουν με το πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης
και ανθρωπιάς. 

ποδεχόμενος πρόσκληση του Δημάρχου
Κυθήρων κ. Ευστρατίου Χαρχαλάκη,
επισκέφθηκε τα Κύθηρα ο Εξοχώτατος

Πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα κ.
Αθανάσιος Σπύρου, ελληνικής καταγωγής. Ο
κ. Σπύρου παρευρέθη στο νησί μας με αφορμή
την επίσημη παρουσίαση των μελετών του
«Μουσείου Μετανάστευσης Κυθήρων» –
που έχει θέσει υπό την αιγίδα του – ενός
οραματικού έργου, που θα δημιουργηθεί
στην Αγία Πελαγία, λίγα μόλις μέτρα από το
λιμάνι από το οποίο στις δεκαετίες του ’40
και του ’50 αναχώρησαν για την ξενιτιά δε-
κάδες χιλιάδες Κυθήριοι, σε αναζήτηση μιας
καλύτερης ζωής.

Η παρουσίαση των μελετών έλαβε χώρα το
βράδυ του Σαββάτου 27/5 στον φιλόξενο
χώρο του «Hidden Retreats – Agios Proko-
pios», στον Καραβά, όπου η Πρόεδρος των
«Φίλων Μουσείων Κυθήρων» κα. Ελένη
Τζωρτζοπούλου ανέπτυξε το όραμα για τη
δημιουργία του μοναδικού στην Ελλάδα –
και εκ των ελαχίστων διεθνώς – Μουσείου
Μετανάστευσης. Το Μουσείο θα υλοποι-
ηθεί σε σχέδια του Αρχιτέκτονα κ. Στέφανου
Ταβλαρίδη, που ανακηρύχθηκε 1ος στον αρ-
χιτεκτονικό διαγωνισμό που προκήρυξαν οι
«Φίλοι Μουσείων Κυθήρων» με βάση το
Μνημόνιο Συνεργασίας με το Δήμο. Το Μου-
σείο θα αποτελείται από ένα τριώροφο κτί-
ριο σε αναβαθμούς και θα περιέχει, εκτός
από τεχνικούς και αποθηκευτικούς χώρους,
τις αίθουσες των μόνιμων και περιοδικών
εκθέσεων, μία αίθουσα εκδηλώσεων και τα
γραφεία του Μουσείου. Οι εξωτερικοί
χώροι έχουν χωροθετηθεί ώστε να γίνονται
υπαίθριες εκδηλώσεις (συναυλίες, προβολή
ταινιών, κλπ) με θέα προς την θάλασσα της
Αγίας Πελαγίας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των με-
λετών, ο Πρέσβης κ. Σπύρου εξέφρασε τη
συγκίνησή του για την παρουσία του στο
νησί των Κυθήρων και μοιράστηκε προσω-
πικές του μνήμες από τους Κυθήριους της
Αυστραλίας, ενώ τους ευχαρίστησε για την
σημαντική συμβολή τους στην κοινωνία, τον
πολιτισμό, τα γράμματα, την οικονομία και
την καθημερινότητα της Αυστραλίας. Ο Δή-
μαρχος Κυθήρων κ. Χαρχαλάκης, ευχαρί-
στησε θερμά τον Πρέσβη για την αποδοχή 
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της πρόσκλησής του και τόνισε τη σημασία
του φαινομένου της μετανάστευσης για τα
Κύθηρα, ενός νησιού που από αποστολέας
μεταναστών τον προηγούμενο αιώνα, έχει
πλέον καταστεί υποδοχέας από το 1990 και
μετά, ενώ κατέληξε λέγοντας ότι το Μου-
σείο Μετανάστευσης Κυθήρων είναι ένα
από εμβληματικότερα και πλέον οραματικά
έργα, που θα αποτελέσει για τα Κύθηρα ση-
μείο αναφοράς πανελλαδικά.

Το πρωί του Σαββάτου 28-05, ο Πρέσβης
επισκέφθηκε το Ιερό Προσκύνημα της Πανα-
γίας της Μυρτιδιώτισσας, όπου στο Βιβλίο Επι-
σκεπτών ανέγραψε τα εξής: «Με σεβασμό
και αγάπη γυρίζω στα πάτρια εδάφη τόσων
Ελλήνων της Αυστραλίας και στον τόσο αγα-
πητό και ιερό αυτό τόπο. Ευχαριστώ για τη
φιλοξενία και συγχαρητήρια για το σημαντι-
κότατο έργο του ναού». Ξεναγήθηκε στο
Μουσείο Εικόνων, στο Ναό του Αγ. Ανδρέα
στο Λιβάδι καθώς και στο Αρχαιολογικό
Μουσείο, το Μητροπολιτικό Ναό του Εσταυ-
ρωμένου και τον οικισμό της Χώρας, από
τον κ. Γεώργιο Λουράντο και την κα. Ελένη
Χάρου.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, επισκέφθηκε
το Δημαρχείο, όπου παρέστη στην υπο-
γραφή του 2ου Μνημονίου Συνεργασίας για
την ανάδειξη των μονοπατιών των Κυθή-
ρων, μεταξύ Δήμου, Επιτροπής Εγχωρίου
Περιουσίας, Κυθηραϊκού Ιδρύματος Πολιτι-
σμού και Ανάπτυξης και MEDINΑ. Ο Δήμαρ-
χος κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης προσέφερε
στον Πρέσβη αναμνηστική πλακέτα με τον
Έφηβο των Αντικυθήρων. Παρέστησαν ο Πρό-
εδρος της ΕΕΠΚΑ κ. Ευ. Βενάρδος, οι Αντιδή-
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μαρχοι κ. Γ. Κομηνός και κ. Π. Ζαντιώτης, ο
Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Δ. Καλ-
λίγερος, ο επικεφαλής της ελάσσονος μει-
οψηφίας κ. Δ. Κοντολέων, ο Πρόεδρος του
ΚΙΠΑ κ. Γ. Κασιμάτης, ενώ η εκδήλωση καλύ-
φθηκε από το PHOTO CERIGO / Βαλέριος Κα-
λοκαιρινός.

Η συνεργασία του Δήμου μας με την Πρε-
σβεία της Αυστραλίας είναι διαρκής και θα

συνεχιστεί με την διοργάνωση κοινών πολι-
τιστικών δράσεων, στο πλαίσιο της σύσφι-
ξης των δεσμών του νησιού μας με τους
σχεδόν 80.000 κυθηραϊκής καταγωγής Έλλη-
νες που ζουν, εργάζονται και προοδεύουν
στην Αυστραλία, ενώ προγραμματίζεται επί-
σημη επίσκεψη του Δημάρχου κ. Ευστρα-
τίου Χαρχαλάκη στην κυθηραϊκή κοινότητα
της Αυστραλίας, τους επόμενους μήνες.
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ε απόφαση του Δημάρχου Κυθήρων
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, διορίστηκε στην

ειδική θέση του Γενικού Γραμματέα του
Δήμου η κα. Ευφροσύνη (Φρόσω) Κασι-
μάτη του Δημητρίου. Η νέα Γενική Γραμματέας
γεννήθηκε το
1973 και είναι
π τ υ χ ι ο ύ χ ο ς
της Σχολής Οι-
κονομικών και
Πολιτικών Επι-
στημών (Τμήμα 
μα Δημόσιας
Διοίκησης) του
Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού
Π α ν ε π ι σ τ η -
μίου Αθηνών.
Έχει διατελέσει
υπάλληλος της
Αναπτυξιακής
Εταιρείας Κυ-
θήρων (1999-
2009) και
τοπική αντα-
ποκρίτρια του ΟΑΕΔ (2001-2009). Από τον
Ιούλιο 2009 μέχρι σήμερα είναι μόνιμη δι-
οικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικη-
τικού-Λογιστικού στο Γενικό Νοσοκομείο
Κυθήρων «Τριφύλλειο». Έχει επιμορφωθεί
με σειρά σεμιναρίων σε ζητήματα διοίκησης
και προγραμματισμού δημοσίων φορέων,
δημοσίων συμβάσεων και δημοσίου λογι-
στικού. Γνωρίζει Αγγλικά και είναι Πρόεδρος
του Δ.Σ. της χορωδίας «ΚΕΥΘΟΣ». Είναι παν-
τρεμένη με τον μαθηματικό Μανώλη Καλλί-
γερο και έχουν 2 παιδιά.

ο βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουνίου 2022,
στην εμβληματική αίθουσα της Ιστο-
ρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Αι-
κατερίνης Λασκαρίδη, στον Πειραιά,

πραγματοποιήθηκε η ετήσια ενημέρωση
των Κυθηραϊκών Σωματείων με έδρα την Ατ-
τική, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Δη-
μάρχου το 2015 και διεκόπη τα τελευταία 2
χρόνια λόγω της πανδημίας.
Στην ενημέρωση παρέστησαν τα Δ.Σ./εκπρό-
σωποι των:

Η θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου
είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς ο ΓΓ είναι
προϊστάμενος του συνόλου του προσωπικού
αμέσως μετά το Δήμαρχο και έχει καίριες δι-
οικητικές και οργανωτικές αρμοδιότητες.
Πρώτη Γενική Γραμματέας στο Δήμο μας ήταν

για διάστημα
λίγων μηνών η
κα. Κασιμάτη
Κατερίνα του
Ιωάννου, πουπα-
ραιτήθηκε για
προσωπικούς
λόγους, έχον-
τας οργανώσει
σημαντικές δι-
οικητικές δρά-
σεις που θα
συνεχιστούν και
από τη νέα Γε-
νική Γραμματέα.

Μέχρι το 2020,
θέση μετακλη-
τού Γενικού
Γραμματέα δι-

καιούνταν μόνο οι Δήμοι με πληθυσμό άνω
των 20.000 κατοίκων. Ωστόσο μετά από
διαρκείς παρεμβάσεις και αιτήματα τόσο
της ΚΕΔΕ όσο και πολλών Δήμων, δόθηκε η
δυνατότητα στο σύνολο των Δήμων της
Χώρας να προσλάβουν Γενικό Γραμματέα,
ανεξαρτήτως μεγέθους και πληθυσμού, με
βάση το άρθρο 11 παρ. 6 του Ν.4674/2020,
προκειμένου να επιτελούν αποτελεσματικό-
τερα το έργο τους και να οργανώνουν καλ-
λίτερα τις υπηρεσίες τους.

1. Τριφυλλείου Ιδρύματος
2. Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών
3. Κυθηραϊκής Αδελφότητας Αθηνών –

Πειραιώς
4. Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών
5. Ομίλου Κυθηρίων Πανεπιστημιακών
6. Κυθηραϊκού Ιδρύματος Πολιτισμού

και Ανάπτυξης
7. Συλλόγου Κυθηρίων Αλίμου
8. Ενώσεως των Απανταχού Αντικυθη-

ρίων «Ο Αγιος Μύρων»

Εκ μέρους του Δήμου, πέραν του Δημάρχου
κ. Ευστρατίου Χαρχαλάκη, συμμετείχαν οι
Αντιδήμαρχοι Χ. Σούγιαννης και Π. Ζαντιώ-
της, ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών Κ.
Στάθης και ο Νομικός Σύμβουλος Α. Σεμιτέ-
κολος.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο κ.
Πάνος Λασκαρίδης, Πρόεδρος του Ιδρύμα-
τος και Υποναύαρχος ε.τ., που ως ένας εκ
των κυρίων χορηγών της εξελισσόμενης
έρευνας στο Ναυάγιο των Αντικυθήρων,
εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η ενάλια
ανασκαφή που διενεργείται στα Αντικύθηρα
ήδη από αρχές Ιουνίου, θα στεφθεί υπό
απόλυτη επιτυχία, ενώ για ακόμα μία φορά
εκδήλωσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για
τη διάσωση του ιστορικού Φάρου της Απο-
λυτάρας, για τον οποίο έχει εκπονήσει σχε-
τική προμελέτη.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των Κυθηραϊ-
κών Σωματείων της Αττικής, ο Δήμαρχος και
οι συνεργάτες του ανέλυσαν διεξοδικά όλες
τις τρέχουσες δραστηριότητες και εξελίξεις
του Δήμου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα
εξής:
• Στα εκτελούμενα, υπό εκτέλεση,
υπό σύμβαση και υπό δημοπράτηση έργα
σε όλο το νησί, που αποτελούν το μεγαλύ-
τερο πρόγραμμα έργων που χρηματοδοτή-
θηκαν και εκτελέστηκαν κατά τις
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τελευταίες δεκαετίες στο Δήμο μας.
• Στην ωρίμανση μεγάλων έργων και
υποδομών με στόχο την αξίωση νέων χρη-
ματοδοτήσεων (Αποχετευτικό Νοτίου Τμή-
ματος, Ανάπλαση Ποταμού, Χώρας,
Αβλέμωνα, Ολοκλήρωση Θεάτρου Ποτα-
μού, Δημοτικά Σφαγεία, Β΄ Φάση Διαχείρι-
σης Απορριμμάτων κ.λπ.).

• Στην αντιμετώπιση των προβλημά-
των υδροδότησης από το 2015 μέχρι σή-
μερα, με συγκεκριμένα και απτά
αποτελέσματα.
• Στις ιδιαίτερες νομικές υποθέσεις
που έχει χειριστεί η Δημοτική Αρχή, όπως
η ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας για το
Παζάρι του Ποταμού, η Δημοτική Συγκοι-

νωνία, η νομιμοποίηση των Λιμένων, η νο-
μική αντιμετώπιση των αιτήσεων για εγκα-
τάσταση βιομηχανικών αιολικών πάρκων
αλλά και η καθιέρωση του επιδόματος των
αγροτικών γιατρών για την οποία απαιτή-
θηκαν 4 νομοθετικές τροπολογίες.
• Στην οργάνωση των υπηρεσιών του
Δήμου, υπό το πρίσμα της ελλείψεως διοι-

29



κητικού προσωπικού.
• Στις οφειλές τελών ύδρευσης και
παρεπιδημούντων, κυρίως από συστημα-
τικούς κακοπληρωτές, ζήτημα που πλέον
θα αντιμετωπιστεί με μέτρα αναγκαστικής
είσπραξης.
• Στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις
και καθυστερήσεις εκ μέρους συγκεκριμέ-
νων δημοσίων υπηρεσιών, που παρακω-
λύουν συστηματικά τα δημοτικά έργα και
κάθε σοβαρή προσπάθεια τοπικής ανάπτυ-
ξης.
• Στην ανάγκη αντιμετώπισης του
προβλήματος των ανεπιτήρητων ζώων.
• Στα σημαντικά έργα οδοποιίας που
είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε βρίσκονται σε
στάδιο κατασκευής ή έναρξης και τα οποία
επιλύουν οδικά προβλήματα δεκαετιών
(νέα Γέφυρα Μάκρωνα, Μελιδόνι, Κακή
Λαγκάδα, Χαλκός, Φυρή Άμμος, Μόρμο-
ρης, Αγ. Αναστασία, Διακοπουλιάνικα
κ.λπ.).
• Στην αδήριτη ανάγκη ύπαρξης
ιδιωτικών δεξαμενών νερού, τόσο σε οικίες
όσο και σε επαγγελματικούς χώρους (ΚΥΕ,
ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα κ.λπ.) κυρίως
στους οικισμούς που για τεχνικούς λόγους
ανέκαθεν αντιμετώπιζαν προβλήματα
υδροδότησης κατά τη θερινή περίοδο.

Τέλος, ο Δήμαρχος κ. Χαρχαλάκης, έκανε ιδι-
αίτερη μνεία στην ανάγκη σεβασμού της φέ-
ρουσας ικανότητας των υποδομών και του
περιβάλλοντος του νησιού, σε σχέση με
κάθε είδους ιδιωτική επένδυση, υπό το πρί-
σμα και της απόφασης 1037/2022 (Τμήμα
Ε΄) του Συμβουλίου της Επικρατείας, που
αποτελεί μια απόφαση – σταθμό με στόχο
την προστασία των νησιωτικών περιοχών
από φαραωνικού τύπου δραστηριότητες
που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη
φύση, το περιβάλλον και τις υποδομές τους.

Ο Δήμος Κυθήρων και ο Δήμαρχος προσω-
πικά ευχαριστούν θερμά τον κ. Πάνο Λασκα-
ρίδη για τη δωρεάν διάθεση της μοναδικής
αίθουσας της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και για
την εν γένει προσφορά του στον πολιτισμό,
τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Πατρίδα μας
συνολικά.
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Στο πλαίσιο της ενη-
μέρωσης των Κυθη-
ραϊκών Σωματείων της
Αττικής, ο Δήμαρχος
και οι συνεργάτες του
ανέλυσαν διεξοδικά
όλες τις τρέχουσες
δραστηριότητες και
εξελίξεις του Δήμου 
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