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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 – ΜΑΙΟΣ 2019 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Στο αρθ. 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει, καθώς και στο άρθρο 13 του 
Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων (ΑΔΑ: ΑΣΨΩΛΨ-ΗΑ9) 
προβλέπονται τα εξής: 

«1.Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του 
Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. 
2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και 
ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή 
καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. 
Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου 
έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, 
εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων». 
3. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω 
συνεδρίασης. 
4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές 
παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των 
συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων. 
5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει 
παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή. 
6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να 
κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, 
μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95». 

 
Η επιβολή πειθαρχικών ποινών σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων το μήνα Μάιο του 
2015 οδήγησε τη Δημοτική Αρχή σε ματαίωση της διαδικασίας δημόσιας έκθεσης 
πεπραγμένων, καθώς έπρεπε να αντιμετωπιστεί το πρωτόγνωρο για τα δεδομένα του 
νησιού και την ιστορία του Δήμου μας γεγονός της μειωμένης σύνθεσης στο Δ.Σ. Για το 
λόγο αυτό ζητήθηκαν οδηγίες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αρχικά σχετικά με τη 
διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθηθεί για την αντικατάσταση ή μη των τιμωρηθέντων 
αιρετών, κάτι που διήρκεσε αρκετές εβδομάδες, λόγω και της πλήρους άγνοιας των 
υπερκείμενων κρατικών θεσμών επί του θέματος καθώς η σχετική νομοθεσία εφαρμοζόταν για 
πρώτη φορά. Παράλληλα, ζητήθηκαν οδηγίες σχετικά με το αν μπορεί να γίνει η δημόσια 
έκθεση πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής – κατά το άρθρο 217 του Κώδικα – για το χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο μέλη του Δ.Σ. εξέτιαν ποινές αργίας ή και έκπτωσης. Επιπλέον, οι 
συνταξιοδοτήσεις μόνιμου προσωπικού και η μη πρόσληψη νέου, σε συνδυασμό με την 
αύξηση της γραφειοκρατίας και του συνόλου των διοικητικών διαδικασιών με τις διαρκείς 
αλλαγές νομοθεσίας (ενδεικτικά: Π.Δ. 80/2016 και Ν.4412/2016), υπήρξαν παράγοντες που 
δεν επέτρεψαν στη Δημοτική Αρχή να πραγματοποιήσει την εν λόγω διαδικασία σε ετήσια βάση 
(αντίστοιχα συνέβη και σχεδόν στα 2/3 των Δήμων της Χώρας) και ως εκ τούτου η Δημοτική μας 
Αρχή, προχωρά πλέον στην Δημόσια Έκθεση Πεπραγμένων για την περίοδο 2014-2019, ήτοι 
για το σύνολο σχεδόν της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, γεγονός που επιτρέπει στους 
αιρετούς αλλά και τους δημότες να αποκτήσουν μια πλήρη και συνολική εικόνα των 
πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.   
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 Η νέα Δημοτική Αρχή υπό την Δημαρχία του Ευστρατίου Αθ. Χαρχαλάκη εξελέγη στις 
Δημοτικές Εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 (Β΄ Γύρος) και ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά της την 
1η Σεπτεμβρίου 2014. 
 Στελεχώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες επιτροπές, ενώ στις 7/9/2014 έγινε σύμφωνα με το 
Νόμο η εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και της σύνθεσης της 
Οικονομικής Επιτροπής (Δημαιρεσίες).  
 Ο πρώην Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Κουκούλης, καίτοι έδωσε το νενομισμένο όρκο και 
υπέγραψε το πρακτικό ορκωμοσίας, λίγες μέρες μετά την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών 
Αρχών υπέβαλε την παραίτησή του από Δημοτικός Σύμβουλος και η κενωθείσα θέση 
πληρώθηκε με τον 1ο επιλαχόντα του συνδυασμού κ. Αντώνιο Λαχανά ο οποίος επίσης 
παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κ. Ζαχαρία Σουρή. Σημειωτέον ότι από την στιγμή 
της παραίτησης του κ. Κουκούλη μέχρι και την 30-12-2015, η παράταξή του ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ-
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ, δεν ενημέρωσε εγγράφως το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη διαδικασία 
ανάδειξης του νέου επικεφαλής της. Φερόμενος ως επικεφαλής της παράταξης ήταν ο πρώην 
Αντιδήμαρχος κ. Μιχαήλ Πρωτοψάλτης μέχρι την στιγμή της έκπτωσής του, χωρίς ωστόσο το 
Δ.Σ. να έχει λάβει επίσημο και ενυπόγραφο πρακτικό εκλογής ανάμεσα στα μέλη του 
συνδυασμού σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 3 του Καλλικράτη, κάτι που τελικά συνέβη στις 30 
Δεκεμβρίου 2015, όταν η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας δήλωσε εγγράφως ότι αρχηγός της 
εξελέγη ο κ. Δημήτριος Φατσέας που κλήθηκε σε αντικατάσταση του κ. Μιχαήλ Πρωτοψάλτη, 
μετά την έκπτωση του τελευταίου από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου. Επί της ποινής της 
εκπτώσεως ο κ. Μ. Πρωτοψάλτης προσέφυγε στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, το 
Συμβούλιο της Επικρατείας, η απόφαση του οποίου αναμένεται.   
 Ο Δήμος Κυθήρων έχει στη δικαιοδοσία του και το νησί των Αντικυθήρων, στο οποίο 
εκλέγεται πενταμελής Δημοτική Κοινότητα. Πρόεδρος της Δ.Κ. είναι ο Ανδρέας Χαρχαλάκης, ο 
οποίος με απόφασή του όρισε Αντιπρόεδρο την Αγγελική Λιγοψυχάκη.   
 Παράλληλα, στα Κύθηρα υπάρχουν 13 Τοπικές Κοινότητες, στη θέση των πρώην Κοινοτήτων 
που καταργήθηκαν το 1998 με το Νόμο Καποδίστριας. Τέσσερις από αυτές διοικούνται από 
τριμελές συμβούλιο (Κυθήρων, Καρβουνάδων, Ποταμού, Λειβαδίου) και οι υπόλοιπες από 
μονομελές όργανο που είναι ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας.  
 Ο Δήμος έχει εκτεταμένη γεωγραφική έκταση, καθώς το νησί των Κυθήρων διαθέτει 
περισσότερους από 65 οικισμούς, πολύ μεγάλο και δαιδαλώδες δίκτυο ύδρευσης καθώς και 
οδικό δίκτυο, εκτεταμένο δίκτυο αγροτικών οδών και ως εκ τούτων οι ανάγκες σε προσωπικό 
και μέσα είναι πολλές.  
 Το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί και αναγκαστικά οι λιγοστοί υπάλληλοι 
έχουν χρεωθεί πάρα πολλές αρμοδιότητες. Ο Δήμος διαθέτει Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας που προβλέπει συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Μεγάλο πρόβλημα για το Δήμο είναι 
η παντελής έλλειψη Υπηρεσίας Δόμησης και η υποστελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η 
οποία διαθέτει μόνο έναν Μηχανικό Τ.Ε. και για τα δύο νησιά του Δήμου. Σήμερα (2019) ο 
Δήμος μας διαθέτει το λιγότερο αριθμητικά προσωπικό στα 20 χρόνια λειτουργίας του, 
ενώ οι γραφειοκρατικές και διοικητικές απαιτήσεις έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί.  
 Η νέα Δημοτική Αρχή ανέλαβε τα καθήκοντά της μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς κρίσης, όχι 
μόνο οικονομικής αλλά και πολιτικής. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν είχε αντιμετωπίσει τις 
καταστάσεις αυτές, τουλάχιστον στην πρώτη θητεία της (2007-2010), όταν η γραφειοκρατία 
ήταν η μισή σχεδόν σε σχέση με σήμερα (δεν υπήρχε Διαύγεια, Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 
προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ.), ενώ η οικονομική κατάσταση της 
Χώρας ήταν πολύ καλύτερη και οι ευκαιρίες χρηματοδοτήσεων πολύ ευρύτερες. Δεν υπήρξε 
αξιοποίηση της άρσης απαγόρευσης προσλήψεων στους νησιωτικούς Δήμους προκειμένου να 
προωθηθούν νέες μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, κάτι που έγινε σε πολλά νησιά από το 
2011 μέχρι το 2013.  
 Μέσα σε λίγα χρόνια οι πόροι της αυτοδιοίκησης μειώθηκαν κατά σχεδόν 70%, ενώ η 
διαρκώς ογκούμενη γραφειοκρατία έχει επιβαρύνει τους μικρούς κυρίως δήμους αφού το 
λιγοστό προσωπικό δεν επαρκεί για να διεκπεραιώσει σωστά όλες τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες. Συγκεκριμένα: Ο Δήμος Κυθήρων μέχρι το 2012 ελάμβανε ετησίως από το 
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Κράτος περίπου 1.900.000€ (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ και ετήσια απόδοση παρακρατηθέντων πόρων από 
το ΥΠΕΣ) για λειτουργικές δαπάνες και έργα. Το 2015 το ποσό αυτό μειώθηκε στο 
1.100.000€! Συνεπώς η νέα Δημοτική Αρχή ήταν εξαρχής αντιμέτωπη με προκλήσεις που 
δεν υπήρχαν πριν. Η πολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα που κυριάρχησε από τα τέλη του 
2014 μετά δεν γεννά υγιείς συνθήκες για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων του 
τόπου. Οι ηγεσίες στα Υπουργεία και τις Κρατικές Υπηρεσίες άλλαζαν κάθε λίγους μήνες 
(ενδεικτικά: από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει 8 υπουργοί Εσωτερικών!), σταθερότητα 
στη διοίκηση δεν υπάρχει και συνεπώς οι Δημοτικές Αρχές σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα συνεργασίας και συνεννόησης με το Κράτος, τα οποία έχουν ως 
αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις στις εγκρίσεις των αποφάσεων των ΟΤΑ και συνακόλουθα 
καθυστερήσεις στη έγκαιρη ολοκλήρωση σημαντικών έργων. Η πολυνομία, τα πολλά επίπεδα 
ελέγχου και εγκρίσεων και η γενικότερη υποστελέχωση του δημοσίου τομέα αποτελούν εχθρούς 
της τοπικής ανάπτυξης που καλούνται να υπηρετήσουν οι Δήμοι.  
 

2. ΘΕΣΜΙΚΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

 
Η Δημοτική Αρχή προχώρησε εξαρχής σε σημαντικές παρεμβάσεις για την καλλίτερη οργάνωση 
και λειτουργία του Δήμου μας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το προσωπικό είναι το 
λιγότερο από το 1999 που δημιουργήθηκε ο Δήμος Κυθήρων.  

 Ορθολογική κατανομή αρμοδιοτήτων προσωπικού. 
 Αλλαγή του τρόπου απευθείας αναθέσεων με δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης 

υποβολής προσφορών (μέχρι την εφαρμογή του Ν.4412/2016 οπότε άλλαξε η 
διαδικασία εκ του Νόμου). 

 Πρόσληψη Νομικού στη θέση του Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου, που μέχρι 
σήμερα έχει χειριστεί άψογα δεκάδες δημοτικές υποθέσεις διασφαλίζοντας τα 
συμφέροντα του Δήμου κατά τον καλύτερο τρόπο. 

 Συνεργασία με Τεχνικό Σύμβουλο στην Αθήνα με στόχο την ταχεία διεκπεραίωση 
υποθέσεων αδειοδότησης έργων και αξιοποίησης πόρων του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ. 
Χωρίς τις εξειδικευμένες γνώσεις του Τεχνικού Συμβούλου, δεν θα ήταν δυνατή η 
ένταξη της ανάπλασης των μητάτων στο ΕΣΠΑ, η ένταξη της αποκατάστασης του 
ΧΑΔΑ Λαχνού και Αντικυθήρων στο ΠΕΠ Αττικής και πολλά άλλα. 

 Πρόσληψη (για πρώτη φορά) 2 Διοικητικών Υπαλλήλων 8 μηνών στην Αναπτυξιακή 
Εταιρεία το 2016. 

 Προμήθεια νέων σύγχρονων συστημάτων μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης 
(νέοι υπολογιστές, εκτυπωτές, plotter, προγράμματα κ.λπ) μετά από πολλά χρόνια. 
Πλήρης μηχανοργάνωση της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

 Απόδοση της διαχείρισης των παραλιών στην Εγχώριο Περιουσία – πολυετείς 
μισθώσεις.  

 Έκδοση νέου Π.Δ. για την Εγχώριο Περιουσία – Εκλογή Νέας Διοίκησης μετά από 6 
χρόνια.  

 Προγραμματική Σύμβαση για την οικονομική και ταμειακή διαχείριση της Εγχώριας 
Περιουσίας.  

 Διεξαγωγή διαγωνισμού ΑΣΕΠ για 5 νέες προσλήψεις μόνιμου διοικητικού 
προσωπικού (3 στο Δήμο και 2 στην Εγχώριο Περιουσία για πρώτη φορά. Από το 
2014 μέχρι σήμερα έχουν συνταξιοδοτηθεί 9 άξιοι υπάλληλοι χωρίς να 
αντικατασταθούν. Πλέον είναι η πρώτη φορά από την ίδρυση του Δήμου μας το 1999 
που εγκρίνεται η πρόσληψη νέου διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού. Εδώ 
πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Νόμο 4093/2012 οι προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού σε νησιωτικούς Δήμους εξαιρέθηκαν από τον περιορισμό των 
προσλήψεων στον δημόσιο τομέα που είχε επιβληθεί με το άρθρο 11 του 
Ν.3833/2010. Η εξαίρεση αυτή ίσχυσε μέχρι τον Μάρτιο του 2014 (Ν.4250/2014), χωρίς 
όμως η προηγούμενη Δημοτική Αρχή να την εκμεταλλευτεί προκειμένου να 
στελεχώσει με ικανό αριθμό νέων μόνιμων υπαλλήλων τον Δήμο μας, με αποτέλεσμα 
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σήμερα η κατάσταση να είναι σε οριακό σημείο, λόγω πολλών συνταξιοδοτήσεων 
που δεν ανανεώνονται από μόνιμο προσωπικό. Επιπλέον, η Δημοτική μας Αρχή 
βρίσκεται σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να διασαφηνιστούν τα 
οφέλη του Δήμου μας από την υπαγωγή των Κυθήρων στις προβληματικές κατηγορίας Α΄ 
περιοχές σύμφωνα με την ΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29487/ΦΕΚ τ.667/Β΄/11-11-1992.  

 Προωθούμε την εφαρμογή – για πρώτη φορά στο Δήμο μας – σύγχρονου τρόπου 
πληρωμής των οφειλών, μέσα από την υιοθέτηση της «ταυτότητας πληρωμής» που 
εφαρμόζει εδώ και χρόνια η Εφορία για τις οφειλές προς το Κράτος. Έτσι, κάθε δημότης που 
θέλει να πληρώσει την οφειλή του προς το Δήμο, μπορεί να εξυπηρετηθεί εύκολα και 
αυτόματα από οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, σε οποιοδήποτε σημείο της Χώρας, ή 
μέσω internet banking, χωρίς να χρειάζεται να έρθει στα Κύθηρα ή να πάει στο Ταχυδρομείο 
για να πληρώσει οφειλές ύδρευσης ή άλλων τελών. Αποκτά έτσι ο Δήμος μας την εικόνα 
ενός σύγχρονου Δήμου, φιλικού προς τον πολίτη, μια εικόνα που έλειπε.  

 Τακτοποίηση των αρχείων του Δήμου και των πρώην Κοινοτήτων – ψηφιοποίηση.  
 Νομιμότητα στον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 

Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, η οποία δε λειτουργούσε σύννομα επί 
σειρά ετών. Η συγκεκριμένη Επιτροπή λαμβάνει απόφαση μόνο αν ο δημότης έχει 
προσφύγει σε ένδικα μέσα και όχι μόνο με μία απλή αίτηση. Η προϋπόθεση αυτή είναι 
υποχρεωτική και δεσμευτική από το Νόμο και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή το γνώριζε 
καθώς το αρμόδιο Υπουργείο είχε ενημερώσει τους Δήμους (προφανώς επειδή και άλλοι 
Δήμοι έκαναν του κεφαλιού τους). Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από το 2007 μέχρι και 
το 2014 διεγράφησαν παρανόμως από την Επιτροπή χρέη και οφειλές συνολικού 
ύψους 113.477€, ενώ οι αντίστοιχες διαγραφές από το 2001 μέχρι το 2006 (Δημαρχία 
Αρτεμίου Καλλίγερου) ήταν μόλις 27.926€! Η νέα Δημοτική Αρχή από την πρώτη μέρα 
αντιμετωπίζει τις αιτήσεις διαγραφών ή μείωσης οφειλών υπηρεσιακά και όχι πολιτικά, τις 
αντιμετωπίζει δηλαδή όπως πρέπει και όχι όπως θέλει.   

 Ένταξη του Δήμου στο σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ με στόχο την εξυπηρέτηση των 
πολιτών που πλέον θα μπορούν να πληρώνουν τις οφειλές τους σε οποιαδήποτε 
τράπεζα ή μέσω ίντερνετ με τη χρήση ταυτότητας πληρωμής. Είμαστε μέσα στους 10 
πρώτους Δήμους της Χώρας που εφαρμόζουν αυτή την πρακτική.  

 Επίλυση του πολυετούς προβλήματος εργασιακής ομηρίας των επιτυχόντων 
υπαλλήλων από το διαγωνισμό ΑΣΕΠ του 2009 χάρη και στη θετική ανταπόκριση της 
Κυβέρνησης για συνολική επίλυση του ζητήματος πανελλαδικά. Οι υπάλληλοι 
μονιμοποιήθηκαν και πλέον μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς τον 
φόβο της απόλυσης.  

 Τακτοποίηση των σοβαρών λογιστικών εκκρεμοτήτων του Δήμου και των Νομικών 
του Προσώπων (Λιμενικό Ταμείο, Πνευματικό Κέντρο). 

 Ομαδική ασφάλιση των δημοτικών οχημάτων με αποτέλεσμα την μεγάλη 
εξοικονόμηση πόρων.  

 Δανεισμός νέων απορριμματοφόρων από τους Δήμους Πειραιά και Αθηναίων. 
 Προώθηση της διαδικασίας νομιμοποίησης των λιμανιών των Κυθήρων και 

Αντικυθήρων, που αποτελεί μια πολύ σοβαρή εκκρεμότητα. Η διαδικασία βρίσκεται 
σε τελικό στάδιο καθώς το ζήτημα απαιτεί εξειδικευμένους γραφειοκρατικούς 
χειρισμούς.  

 Καθιέρωση ετήσιας ενημέρωσης των Κυθηρίων της Αττικής και τακτικών 
συναντήσεων με τους κατοίκους σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες. Οι Κυθήριοι της 
Αθήνας ΔΕΝ είναι για εμάς πολίτες δεύτερης κατηγορίας! 

 Ετήσια σύμβαση αποκατάστασης των βλαβών δικτύων ύδρευσης, αντικατάστασης 
λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού και συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας με ορατά 
θετικά αποτελέσματα προς τους δημότες.  

 Μείωση των μεγάλων οφειλών προς το Δήμο που υπήρχαν το 2014. Κατορθώσαμε 
να δημοπρατήσουμε και να πληρώσουμε δεκάδες έργα, προμήθειες και υπηρεσίες 
και ταυτόχρονα να διατηρούμε σε υψηλά επίπεδα το αποθεματικό του Δήμου, 
εφαρμόζοντας μια αυστηρή πολιτική στο ζήτημα των πολυετών οφειλών.  
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 Ένταξη του Δήμου μας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και Προαγωγής 
Υγείας (ΕΔΔΥΠΥ) που τελεί υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ και πραγματοποιεί σημαντικές 
δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας.  

 Διαρκείς παρεμβάσεις μας στην Κυβέρνηση και κάθε αρμόδιο φορέα για την επίλυση 
σημαντικών προβλημάτων του νησιού μας. Ο Δήμος μας έχει δυνατή φωνή, 
συμμετέχει στις διαδικασίες των συλλογικών οργάνων των Δήμων (ΚΕΔΕ) και 
διεκδικεί το καλλίτερο δυνατό για τους δημότες μας.   

 Ειλικρινής συνεργασία με τους αποδήμους μας που στηρίζουν τα έργα πολιτισμού 
και αθλητισμού στο νησί μας και εμπιστεύονται σε τεράστιο βαθμό τη Δημοτική μας 
Αρχή.  

 Άριστη συνεργασία με την Περιφέρεια, με την πολιτική της ηγεσία και τις τεχνικές 
υπηρεσίες, με αποτέλεσμα την ένταξη στον προϋπολογισμό της έργων για τα Κύθηρα 
και τα Αντικύθηρα που αγγίζουν σχεδόν τα 23.000.000€!  

 Τακτοποίηση των κληροδοτημάτων του Δήμου, ολοκληρώνοντας ήδη τις διαδικασίες 
για τα πρώτα επτά. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά αργή και απαιτητική καθώς οι 
φάκελοι δεν ήταν συμπληρωμένοι, με σοβαρούς κινδύνους να περάσει η διαχείριση 
των κληροδοτημάτων στο Υπουργείο Οικονομικών.  

 Οριστική επίλυση του προβλήματος στέγασης του Νηπιαγωγείου Ποταμού, το οποίο 
μεταφέραμε στο σύγχρονο κτίριο της Αγίας Πελαγίας, σε άριστη συνεργασία με το 
Σύλλογο Γονέων.  

 Κάναμε παρεμβάσεις για την μεγάλη καθυστέρηση προκήρυξης των υποτροφιών 
Στάη από το Πανεπιστήμιο Αθηνών τα έτη 2015 και 2016.  

 Δυναμικές παρεμβάσεις για την αποτροπή κατάργησης των Αστυνομικών Σταθμών 
Ποταμού και Αντικυθήρων και υποβάθμισης του Τοπικού Ιστορικού Αρχείου στο 
Κάστρο της Χώρας.  

 Νομιμοποίηση παζαριού Ποταμού.  
 Δυναμική κινητοποίηση για το σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα του παράνομου 

αγκυροβολίου στον Όρμο Βοιών που επηρεάζει άμεσα και το περιβάλλον των 
Κυθήρων. 

 Υλοποίηση τοπικού προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης CLLD/LEADER μετά από 
πολλά χρόνια.  

 Υπερδιπλασιασμός του προϋπολογισμού του Δήμου μέσα σε μόλις 4 οικονομικές 
χρήσεις. Τα 6,5 εκατομμύρια του 2014 έγιναν 14 το 2019! 

 Οικονομική ενίσχυση στους αγροτικούς και επικουρικούς ιατρούς.  
 Διπλασιασμός ετήσιας χρηματοδότησης προς τον Παιδικό Σταθμό – Πνευματικό 

Κέντρο του Δήμου. 
 Έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού (2018) – 

δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.  
 Σημαντικές χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και 

από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών.  
 Ομαδοποίηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για όλα τα οχήματα και τα 

μηχανήματα του Δήμου μετά από διαγωνιστική διαδικασία. Εξοικονομήθηκαν πόροι 
και εργατοώρες. 

 Έλεγχος-επισκευή-συντήρηση όλων των ταχογράφων των οχημάτων καθώς και 
αντικατάσταση όσων ταχογράφων είχαν καταστραφεί λόγω βλαβών (ο έλεγχος και η 
πιστοποίηση για τους ταχογράφους γίνεται ανά διετία).  

 Κατάθεση στοιχείων (θέση σε ακινησία) του Λεωφορείου το οποίο παρελήφθη σε 
κατάσταση πλήρους διάλυσης. 

 Κατάθεση στοιχείων (θέση σε ακινησία) ενός εκ των τριών απορριμματοφόρων που 
περιήλθαν στον Δήμο από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο (ήταν ακινητοποιημένο λόγω 
σοβαρών βλαβών).  

 Κατάθεση στοιχείων (θέση σε ακινησία) του βυτίου ακαθάρτων που περιήλθε στον 
Δήμο από την πρώην Κοινότητα Κυθήρων (ήταν ακινητοποιημένο από χρόνια λόγω 
σοβαρών βλαβών). (Για κανένα εκ των ανωτέρω οχημάτων δεν είχε γίνει μεταβίβαση 
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στον Δήμο Κυθήρων και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η οριστική τους διαγραφή και 
η διαδικασία εκποίησης μέσω Ο.Δ.Δ.Υ. αλλά και κατάργηση των παλαιών ΑΦΜ που 
φέρουν οι άδειες κυκλοφορίας τους). 

 Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας του βυτίου λυμάτων του Δήμου. Σημειώνεται ότι 
σχετική παρατήρηση επί της άδειας κυκλοφορίας αναφέρει ότι η χρήση του βυτίου 
επιτρέπεται μόνο για χρήση των υπηρεσιών του Δήμου και όχι για παροχή 
υπηρεσιών σε Δημότες.  

 
 

3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
 
 Θέσαμε ως προτεραιότητα τη δημιουργία μιας νέας σχέσης συνεργασίας και 

εμπιστοσύνης με την Περιφέρεια, προσωπικά με την κα. Δούρου και τον κ. Χατζηπέρο 
αλλά και με όλα τα στελέχη της. Οι σχέσεις Δήμου και Περιφέρειας είχαν διαρραγεί. Για 
μια σειρά λόγων και αιτιών (απουσία σοβαρού διεκδικητικού πλαισίου, απουσία 
συνεργασίας, απόρριψη σημαντικών χρηματοδοτήσεων όπως το Γεφύρι του 
Μάκρωνα, έλλειψη αξιόπιστης τεχνικής υποστήριξης προς το Δήμο κ.λπ.) η 
Περιφέρεια έκλεισε τις πόρτες χρηματοδότησης προς το Δήμο (μόνο προς τον δικό 
μας Δήμο) και η Δημοτική Αρχή δεν διεκδίκησε, τη στιγμή που άλλοι μικρότεροι Δήμοι 
είχαν οργασμό δημοσίων και δημοτικών έργων, όπως το Αγκίστρι. Αποτέλεσμα της 
συνεργασίας αυτής είναι η χρηματοδότηση και εκτέλεση πολύ μεγάλων αναπτυξιακών 
έργων στο Δήμο μας, συνολικού εξασφαλισμένου προϋπολογισμού περίπου 
25.000.000 Ευρώ, ποσό πρωτόγνωρο για το νησί μας.   

 Καταφέραμε να εντάξουμε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης (ΠΕΠ Αττικής) το μεγάλο 
έργο του ΧΥΤΑ αξιοποιώντας τις υπάρχουσες μελέτες, που ολοκληρώσαμε, 
επικαιροποιήσαμε και αδειοδοτήσαμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια. 
Προχωρήσαμε πολλά βήματα παραπέρα και αυξήσαμε τον προϋπολογισμό του έργου 
κατά 2,2 εκατομμύρια. Το έργο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Αττικής με ποσό 7.650.000€ αντί 
των 5,4 εκατομμυρίων της προηγούμενης αρχής. Εντάξαμε στην ίδια απόφαση την 
προμήθεια 2 νέων απορριμματοφόρων καθώς και σύγχρονης μονάδας 
κομποστοποίησης, φορτηγού, φορτωτή, σύνδεση με δίκτυα κλπ. Το έργο είναι πολύ 
σημαντικό και αφορά κάθε Τσιριγώτη. Αν δεν είχε ξεκινήσει το έργο αυτό, ο Δήμος μας 
θα επιβαρυνόταν με πρόστιμο 320.000€ το χρόνο καθώς η σχετική διαδικασία 
εξυγίανσης του ΧΥΤΑ καθυστέρησε πάρα πολύ. Στην έγκριση του έργου αυτού ήταν 
πολύ σημαντική η συμβολή του τεχνικού συμβούλου του Δήμου. Η δημοπρασία έγινε 
το Νοέμβριο 2015 και το έργο ξεκίνησε ουσιαστικά την άνοιξη του 2017 λόγω των 
δικαστικών εμπλοκών των αναδόχων και της μεγάλης γραφειοκρατίας. Σήμερα 
(άνοιξη 2019) βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, ενώ μετά από παρέμβασή μας 
εγκρίθηκε συμπληρωματική σύμβαση ύψους 1.500.000€ για επιπλέον έργα στον 
Λαχνό, όπως πλήρες σύστημα περιμετρικής και εσωτερικής πυρασφάλειας (που δεν 
προβλεπόταν στις μελέτες) καθώς και ΧΥΤ Αδρανών Υλικών, για να επιλυθεί οριστικά 
το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης μπαζών και αδρανών σε όλο το νησί.  

 Απεμπλέξαμε και ολοκληρώσαμε το έργο της συντήρησης του κεντρικού δρόμου σε 
μήκος 2.850μ. που δημοπρατήθηκε το 2014 και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια 
Αττικής. Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 890.000€, δημοπρατήθηκε και ξεκίνησε 
χωρίς τις απαιτούμενες άδειες (αρχαιολογία, δασαρχείο) και αντιμετώπισε εξαρχής 
πολλά προβλήματα. Ζητήσαμε και λάβαμε έγγραφες άδειες από όλους τους 
παρόδιους ιδιοκτήτες και ο δρόμος έγινε πλάτους 8 μέτρων, ενώ χωρίς κανένα κόστος 
για το Δήμο αντικαταστάθηκαν 500 μέτρα δικτύου ύδρευσης στην περιοχή των 
Φρατσίων.  

 Η Περιφέρεια συμμετέχει ενεργά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου μας, 
συμβάλλοντας οικονομικά σε αυτές με σημαντικά ποσά.  

 Συμμετείχαμε στο Πρόγραμμα μας Περιφέρειας για την Επισιτιστική Βοήθεια (ΤΕΒΑ), 
ανακουφίζοντας συμπολίτες μας που βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία.  
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 Συνεργαστήκαμε στενά με την Περιφέρεια για το θέμα του παράνομου αγκυροβολίου 
πλοίων στον Όρμο Νεάπολης Βοιών, για το οποίο οι κινήσεις μας ήταν και 
παραμένουν δυναμικές. 

 Προετοιμάσαμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια και μας υπόλοιπους νησιωτικούς 
Δήμους μας Περιφέρειάς μας την πρόταση για την συμμετοχή μας στο νέο πρόγραμμα 
ανάπτυξης αγροτικών περιοχών CLLD/LEADER 2014-2020. Συστήσαμε το Δίκτυο 
Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, όπου ο Δήμαρχός μας 
εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος μας Επιτροπής Διαχείρισης του νέου Προγράμματος 
CLLD/LEADER και για μας 8 νησιωτικούς Δήμους μας Π.Ε. Νήσων, ως μια απόδειξη 
ότι η εκτίμηση στο πρόσωπο του Δημάρχου μας, στην εξωστρέφειά του και το έργο 
του είναι συνολική και ευρεία (Βλ. http://atticaislandsnetwork.gr/).  

 Εντάξαμε στο ΠΕΠ Αττικής με χρηματοδότηση 243.360€ το πρόγραμμα «Δομές 
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 
Κυθήρων». Το πρόγραμμα έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση τριών ετών από το 
ΕΣΠΑ και μέσα από αυτό ο Δήμος μας θα ενισχυθεί με προσωπικό για τις κοινωνικές 
δομές.  

 Συνεργαζόμαστε με την Περιφέρεια στον τομέα της τουριστικής προβολής και 
προώθησης, τόσο εντός Ελλάδος όσο και σε μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού.  

 
 

4. ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  
 
Το νησί μας έχει δύσκολα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και θεωρείται ένα από τα πλέον 
δύσκολα νησιά στην Ελλάδα στα ζητήματα της υδροδότησης, λόγω των πολλών 
οικισμών που διαθέτει. Ο Δήμος μας έχει κάνει πολλές ενέργειες προκειμένου να 
εκσυγχρονιστεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης που είναι δαιδαλώδες και προβληματικό. 
Παράλληλα έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα για νέες γεωτρήσεις, μονάδες 
αφαλάτωσης και άλλες ενέργειες με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς τους πολίτες.  

 Ολοκλήρωση και αξιοποίηση νέων διερευνητικών γεωτρήσεων. Ολοκληρώθηκαν τον 
Μάρτιο του 2016 οι 4 νέες διερευνητικές γεωτρήσεις βάσει της διαδικασίας μελέτης και 
αδειοδότησης που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, μια διαδικασία 
επίπονη και πολυετής. Από τις 4 νέες γεωτρήσεις, ικανή ποσότητα νερού προς 
άντληση έδωσαν οι 2. Στον Κάλαμο δεν βρέθηκε νερό και στα Σύλακα η ποσότητα 
είναι δυσανάλογα μικρή σε σχέση με το κόστος που απαιτείται για τη σύνδεση στο 
δίκτυο. Αποφασίστηκε η άμεση αξιοποίηση της γεώτρησης στα Σκουλαντριάνικα 
(Μυλοπόταμος) η οποία απέδωσε καλή ποσότητα νερού και έχει ήδη αποσυμφορήσει 
ένα μεγάλο μέρος της ευρύτερης περιοχής των Τοπικών Κοινοτήτων Καρβουνάδων 
και Κοντολιανίκων, όπου κάθε καλοκαίρι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα ομαλής 
υδροδότησης. 

 Την άνοιξη του 2019 ολοκληρώνονται επιπλέον 5 νέες γεωτρήσεις μετά από μελέτες 
που εκπόνησε εξαρχής η Δημοτική μας Αρχή. Στόχος των νέων γεωτρήσεων είναι η 
επάρκεια του νερού σε προβληματικές περιοχές. 

 Αξιοποίηση παλαιών γεωτρήσεων. Με τρόπο ταχύτατο καθαρίστηκαν και 
αξιοποιήθηκαν παλαιές γεωτρήσεις που επί χρόνια παρέμεναν ανενεργές: Α) Έγινε 
αξιοποίηση της γεώτρησης στα Καλησπεριάνικα (10 χρόνια ανενεργή) που απέδωσε 
περίπου 10 κυβικά την ώρα και ήδη έχει συνδεθεί στο δίκτυο ενισχύοντας τις περιοχές 
του Δρυμώνα, των Καλοκαιρινών, των Κομηνιανίκων και του Πούρκου. Β) 
Αξιοποιήθηκε η 2η γεώτρηση στον Κάκαβο που είχε γίνει προ πολλών ετών από το 
ΙΓΜΕ και ήταν ανενεργή. Το δίκτυο είχε γίνει από την προηγούμενη δημοτική αρχή 
αλλά δεν είχε συνδεθεί. Εκδόθηκαν οι άδειες χρήσης, έγινε ο οικίσκος και η 
ηλεκτροδότηση και συνδέθηκε ήδη στο δίκτυο ενισχύοντας την ευρύτερη περιοχή 
Φριλιγκιανίκων – Αλοιζιανίκων – Καστρισιανίκων καθώς και τα Αρωνιάδικα, 

http://atticaislandsnetwork.gr/
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Πιτσινάδες και Βαμβακαράδικα, περιοχές που εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υδροδότησης κυρίως το καλοκαίρι. Επισημαίνεται ότι τα προβλήματα 
στις εν λόγω περιοχές δεν έχουν εξαλειφθεί καθώς η στάθμη και η απόδοση των 
γεωτρήσεων είναι εξαιρετικά χαμηλή λόγω της λειψυδρίας και θα πρέπει να παύσουν 
εντελώς οι μη επιτρεπόμενες χρήσεις του νερού ύδρευσης (άρδευση, πλυσίματα 
κ.λπ.). Γ) Αξιοποιήθηκε η γεώτρηση στα Πλακουτά που παρέμενε επί πολλά χρόνια 
ανενεργή. Έγινε καθαρισμός της γεώτρησης, τοποθετήθηκε νέα αντλία και αντλούνται 
περίπου 10 κυβικά την ώρα που αποσυμφορούν το δίκτυο του Ποταμού και των 
Λογοθετιανίκων. Δ) Καθαρίστηκε και αξιοποιήθηκε η γεώτρηση στη Μηλαπιδέα που 
ενισχύει το δίκτυο με περίπου 5 κυβικά την ώρα.   

 Σημαντικά Δημοτικά Έργα Δικτύων και Σταθερών Υποδομών Ύδρευσης. Η Δημοτική 
μας Αρχή έχει ολοκληρώσει πολύ σημαντικά έργα στον τομέα των υποδομών και 
δικτύων της ύδρευσης, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από ίδιους πόρους του Δήμου 
(ανταποδοτικά έσοδα). Α) Η επισκευή των δεξαμενών και αντλιοστασίων (Α΄ φάση) με 
τελική δαπάνη 101.508€ (έναντι αρχικού προϋπολογισμού μελέτης 160.000€). Έγινε 
γενική συντήρηση και ανακαίνιση 9 δεξαμενών και 23 αντλιοστασίων ύδρευσης, τα 
οποία προσαρμόστηκαν σε όλες τις απαιτήσεις υγιεινής που αφορούν το δίκτυο 
ύδρευσης (σχετικό Δ.Τ. του Δήμου στις 01/04/2016). Β) Η αντικατάσταση δικτύων 
ύδρευσης με τελική δαπάνη 100.099€ (έναντι αρχικού προϋπολογισμού μελέτης 
154.000€). Κατασκευάστηκε νέο δίκτυο ύδρευσης μήκους 3.215 μέτρων σε διάφορα 
σημεία του νησιού και κυρίως σε περιοχές όπου υπήρχαν συχνές βλάβες (σχετικό Δ.Τ. 
της 08/04/2016). Γ) Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Καραβά με τελική δαπάνη 
37.200€ (έναντι αρχικού προϋπολογισμού μελέτης 60.000€). Κατασκευάστηκαν 900 
μέτρα νέου δικτύου ύδρευσης και αξιοποιήθηκε πλήρως η γεώτρηση στα 
Διακοπουλιάνικα που μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει σε ομαλότητα υδροδότησης 
ολόκληρη την περιοχή (σχετικό Δ.Τ. της 04/05/2016).  

 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία αδειοδότησης της αρδευτικής γεώτρησης στο 
Κατούνι η οποία παρέμενε κλειστή μετά από τις καταγγελίες γνωστού δικομανούς 
περιοίκου, για τον οποίον ο Δήμος έχει ήδη κινήσει την ποινική και αστική διαδικασία 
για την προστασία των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου απέναντι στις διαρκείς 
ανυπόστατες καταγγελίες του που επί χρόνια ταλαιπωρούν την τοπική κοινωνία και 
τις δημόσιες υπηρεσίες. Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απαραίτητη άδεια χρήσης (ΑΔΑ: 
ΩΟΔΔΟΡ1Κ-35Δ) και πλέον η γεώτρηση είναι σε χρήση με αποτέλεσμα την 
εξομάλυνση της κατάστασης σε όλη την περιοχή καθώς πλέον δεν θα σπαταλάται 
πολύτιμο νερό του δικτύου ύδρευσης για άρδευση. Για την αδειοδότηση της 
γεώτρησης καταβλήθηκε πολύς κόπος και πολύμηνη εργασία των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς τα προαπαιτούμενα ήταν πάρα πολλά.  

 Κατασκευάσαμε νέο υδατόπυργο στις Αλεξανδράδες, καθώς ο υπάρχων κρίθηκε 
κατεδαφιστέος.  

 Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες κατασκευής φράγματος (υδατοσυλλέκτη) στις Όχελλες 
προκειμένου το έργο να προταθεί προς ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής. Το έργο απαιτεί 
πολλές αδειοδοτήσεις και προσεκτικά βήματα για να ενταχθεί στο ΠΕΠ. Η μελέτη δεν 
κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί το 2016 λόγω ξαφνικής αλλαγής του νομικού 
πλαισίου δημοσίων συμβάσεων (Νόμος 4412). Πλέον η μελέτη είναι ολοκληρωμένη 
και αναμένεται η χρηματοδότηση του έργου με 1.800.000€. Με το έργο αυτό θα 
καλυφθούν οι υδροδοτικές ανάγκες τεράστιου τμήματος του νησιού.  

 Ο Δήμος ωριμάζει με δικές του δαπάνες τα 2 έργα αφαλάτωσης που έχουν ενταχθεί 
στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας με δαπάνη 1.500.000€. Τα έργα θα γίνουν στην 
Αγία Πελαγία και στο Διακόφτι. Για την αδειοδότησή τους απαιτείται μεγάλη 
γραφειοκρατική διαδικασία το βάρος της οποίας έχει αναλάβει ο Δήμος Κυθήρων 
καθώς η διαδικασία ενεπλάκη απρόσμενα λόγω των δασικών υπηρεσιών. 
Ευελπιστούμε το έργο να δημοπρατηθεί μέχρι το τέλος του 2019.  

 Έγινε επαγγελματική συντήρηση και καθαρισμός των φίλτρων στο δημοτικό δίκτυο 
ύδρευσης από ειδική εταιρεία που μετέβη στο νησί από την Αθήνα.  

http://www.kythira.gr/press_new/2016/010416.htm
http://www.kythira.gr/press_new/2016/080416.htm
http://www.kythira.gr/press_new/2016/080416.htm
http://www.kythira.gr/press_new/2016/040516.htm
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F%CE%94%CE%94%CE%9F%CE%A11%CE%9A-35%CE%94?inline=true
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 Η ετήσια εργολαβία στην αποκατάσταση των βλαβών της ύδρευσης αποδίδει 
σημαντικά αφού η επέμβαση σε όλες τις περιπτώσεις είναι άμεση. Υπήρξαν βλάβες 
που δεν μπορούσαν να εντοπιστούν έγκαιρα καθώς μεγάλο μέρος του δικτύου 
βρίσκεται σε περιοχές δύσβατες ή δασεμένες. Ωστόσο η άριστη συνεργασία των 
ιδιωτών υδραυλικών με τους υπαλλήλους του Δήμου θα συνεχιστεί καθώς μέχρι 
σήμερα έχει λειτουργήσει εξαιρετικά καλά.  

 Εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 3 δεξαμενές ένα πρωτοπόρο ηλεκτρονικό σύστημα 
τηλεπαρακολούθησης και τηλεελέγχου της πληρότητάς τους, το οποίο ενημερώνει σε 
πραγματικό χρόνο (real time) την Τεχνική Υπηρεσία για την όποια απώλεια ύδατος. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα τοποθετηθεί και σε σειρά άλλων δεξαμενών στο 
προσεχές διάστημα.   

 Αντιμετωπίστηκε με αποτελεσματικότητα η μεγάλη και πρωτοφανής λειψυδρία του 
2016.  

 Δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την εξοικονόμηση του νερού.  
 Ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης του συνόλου των δεξαμενών, 

αντλιοστασίων και βανοστασίων. Η Β΄ Φάση ολοκληρώνεται εντός του 2019.   
 Ξεκινήσαμε ένα μεγάλο και φιλόδοξο έργο για την εφαρμογή ηλεκτρονικών 

συστημάτων επιτήρησης και λειτουργίας του συνόλου του δικτύου ύδρευσης του 
νησιού, την προμήθεια και εγκατάσταση νέων χλωριωτών και φίλτρων και την 
εγκατάσταση αυτόματου συστήματος επιτήρησης, συνολικού προϋπολογισμού 
1.900.000€. Το έργο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Αττικής, κάτι που αποδεικνύει ότι ο Δήμος μας 
φέρνει σαφές αποτέλεσμα με μεθοδικό και συγκροτημένο τρόπο δουλειάς.   

 Λάβαμε τη χρηματοδότηση για την αντικατάσταση των παλαιών υδρομετρητών με 
σύγχρονα ψηφιακά υδρόμετρα και για την εφαρμογή συστήματος έγκαιρου 
εντοπισμού των βλαβών των δικτύων ύδρευσης, μέσα από το πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Το έργο, προϋπολογισμού 1.800.000€ 
δημοπρατείται εντός του 2019.  

 Μέσα από τη συνεργασία μας με το διεθνή οργανισμό Global Water που 
χρηματοδοτείται από το ίδρυμα της Coca Cola πετύχαμε την προμήθεια και 
τοποθέτηση 4 μεγάλων μεταλλικών δεξαμενών πόσιμου νερού 150 κυβικών εκάστη 
στον Μαραθέα, τον Κάλαμο, το Δρυμώνα και τα Αντικύθηρα, χωρίς κανένα κόστος για 
το Δήμο. Παράλληλα μέσα από το ίδιο πρόγραμμα διανεμήθηκαν πιλοτικά σε 
συγκεκριμένα νοικοκυριά συσκευές εξοικονόμησης ύδατος ενώ έγιναν σημαντικές 
δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης στα σχολεία του νησιού.  

 Με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών τοποθετήσαμε μεγάλη μεταλλική 
δεξαμενή 200 κυβικών στη Σκληρή, με στόχο να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά 
προβλήματα επάρκειας νερού στην ευρύτερη περιοχή.  

 Έγινε αμφίδρομη σύνδεση δικτύων ύδρευσης Λιβαδιού με το δίκτυο Χώρας –
Καψαλίου.  

 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου – Master Plan για την ορθή διαχείριση των 
υδατικών πόρων των Κυθήρων (2019).  

 Εκτεταμένες αντικαταστάσεις και παραλλαγές δικτύων που χρηματοδοτήθηκαν τόσο 
από ίδια έσοδα (ανταποδοτικά) όσο και από έκτακτες χρηματοδοτήσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.  

 Ανάθεση εκπόνησης των αρχικών μελετών του αποχετευτικού δικτύου – βιολογικού 
καθαρισμού Αγίας Πελαγίας (Περιφέρεια) και Αβλέμωνα – Παλαιοπόλεως (ίδιοι πόροι 
του Δήμου).  

 Ωρίμανση του έργου σύνδεσης του ΒΙΟΚΑ Χώρας-Καψαλίου με την Τ.Κ. Λειβαδίου και 
την Τ.Κ. Καρβουνάδων (προϋπολογισμός 2019).  

 Ολοκλήρωση μελέτης και προγραμματικής σύμβασης για το φρεάτιο υποδοχής 
λυμάτων στον ΒΙΟΚΑ Χώρας – Καψαλίου με χρηματοδότηση 200.000,00€ από την 
Περιφέρεια Αττικής.  

 Αναζήτηση νόμιμης λύσης για τον ΒΙΟΚΑ του Ποταμού που λόγω της υπάρχουσας 
μελέτης αντιμετωπίζει ανυπέρβλητο (επί του παρόντος) πρόβλημα αδειοδότησης του 
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αποδέκτη του. Η παραληφθείσα μελέτη δυστυχώς δεν μπορεί να υλοποιηθεί, 
σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και η Δημοτική Αρχή σύντομα θα 
παρουσιάσει τις προτεινόμενες λύσεις.  

 
 

5. ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Προγραμματίσαμε και ολοκληρώσαμε πολύ σημαντικά έργα οδοποιίας. Είναι γνωστό ότι 
το οδικό δίκτυο του νησιού είναι τεράστιο και ως εκ τούτου ο Δήμος δεν έχει τη 
δυνατότητα να επιλύσει όλα τα προβλήματα του δικτύου οδοποιίας. Έτσι, η οικονομική 
συνδρομή της Περιφέρειας είναι απαραίτητη. Παράλληλα, το μεγάλο δίκτυο της 
αγροτικής οδοποιίας συντηρείται πλέον από ετήσια σύμβαση παροχής υπηρεσίας που 
έχει θετικά αποτελέσματα.  

Το έργο του Κεντρικού Δρόμου (Αρωνιάδικα, Δόκανα-Καρβουνάδες) ολοκληρώθηκε χάρη 
στην επίλυση πολλών ζητημάτων αδειοδότησης που υπήρχαν κατά την έναρξη εκτέλεσής του. 
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής και η δημοπρασία είχε γίνει το 2014.  

Προχωρήσαμε (και ολοκληρώνουμε μέχρι τον Μάιο του 2019) σε εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις 
οδών σε οικισμούς και περιοχές μείζονος ενδιαφέροντος, σε παραλίες καθώς και στον κεντρικό 
δρόμο: 

 Κεντρικός Δρόμος (Περιφέρεια) 
 Κεντρικός δρόμος (Φατσάδικα) 
 Καλαδί 
 Κακή Λαγκάδα  
 Φυρή Άμμος 
 Συνδετήρια οδός Νέου Νοσοκομείου 
 Άγ. Γεράσιμος ΤΚ Ποταμού 
 Παλαιόπολη (περιοχή νέων κατοικιών) 
 Βιαράδικα 
 Λουραντιάνικα 
 Άνω Λιβάδι 
 Είσοδος οικισμού Φρατσίων (Πρυτανείο)  
 Ξερονιάματα ΤΚ Κυθήρων 
 Πίσω Γιαλός Καψαλίου  
 Περιφερειακός Λιμένος Ποταμού Αντικυθήρων 
 Γερακάρι 
 Δρυμώνας 
 Βάνης – Μυρτίδια 
 Περιφερειακός Λιβαδίου 
 Αγία Πελαγία – Αγία Αναστασία με χρηματοδότηση 220.000€ από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων  
 Οικισμός Αγ. Πελαγίας 
 Λογοθετιάνικα 
 Χριστοφοριάνικα 
 Όσιος Θεόδωρος 
 Περλεγκιάνικα 
 Ντουριάνικα 
 Αρωνιάδικα 
 Ζαγκλανικιάνικα 
 Φριλιγκιάνικα 
 Φελωτή 
 Κάλαμος 
 Μητάτα 
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 Γουδιάνικα 
 Λιβάδι 
 Στραπόδι  
 Κουσουνάρι  

 
ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Χάρη στην ισχυρή μας διεκδίκηση και τα ευήκοα ώτα της Περιφέρειας, πετύχαμε τη 
χρηματοδότηση μεγάλων αναπτυξιακών οδικών έργων για το Δήμο μας. Τα έργα αυτά 
έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για πρώτη φορά, είναι ενταγμένα στον 
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας και ο Δήμος μας ολοκληρώνει τις μελέτες και τις αδειοδοτήσεις 
που απαιτούνται ώστε να γίνουν προγραμματικές συμβάσεις και να δημοπρατηθούν μέσα στην 
τρέχουσα θητεία.  

 Ανακατασκευή Γέφυρας Μάκρωνα και Παράλληλες Οδικές Εργασίες Νήσου 
Κυθήρων με προϋπολογισμό 1.800.000€. Το έργο δημοπρατήθηκε από την 
Περιφέρεια και ξεκινάει άμεσα.  

 Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Νήσου Κυθήρων με 
προϋπολογισμό 2.475.000€. Πρόκειται για έργο μεγάλης αναπτυξιακής σημασίας για το 
νησί μας. Προβλέπεται η διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση των οδών προς Μελιδόνι, 
από Διακοπουλιάνικα προς Προγκί και Αγ. Ιωάννη Γερακαρίου, από Αγία Πελαγία προς 
Αγία Αναστασία καθώς και το υπόλοιπο τμήμα των 800 μέτρων προς την Κακή Λαγκάδα. 
Η μελέτη και ωρίμανση του έργου έγινε από το Δήμο μας σε συνεργασία με τις τεχνικές 
υπηρεσίες της Περιφέρειας. Έχει ολοκληρωθεί η δημοπράτηση και αναμένεται η 
υπογραφή της σύμβασης για την άμεση έναρξη των εργασιών.   

 Οδός Μόρμορη Αβλέμωνα με προϋπολογισμό 500.000€. Αφορά την βελτίωση και 
ασφαλτόστρωση του δρόμου «Μόρμορη» που αποτελεί πολυετές αίτημα των κατοίκων 
του Αβλέμωνα και της Παλαιόπολης καθώς συνδέει τις περιοχές με το Λιμάνι Διακοφτίου 
και το Αεροδρόμιο με άμεση όδευση χωρίς να παρεμβάλλονται άλλοι οικισμοί. Απομένει 
η περιβαλλοντική αδειοδότηση που καθυστέρησε λόγω της ανάρτησης των δασικών 
χαρτών, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει η προγραμματική σύμβαση και να 
δημοπρατηθεί το έργο από το Δήμο μας.  

 Επικαιροποίηση Μελέτης «Διαπλάτυνση και Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού 
Δικτύου Νήσου Κυθήρων» με προϋπολογισμό 60.000€. Θα δημοπρατηθεί από την 
Περιφέρεια. Στόχος είναι να επικαιροποιηθεί με νέα δεδομένα παλαιά υπάρχουσα μελέτη 
που αφορά το σύνολο του κεντρικού οδικού άξονα των Κυθήρων, ώστε στη συνέχεια να 
επιλεγούν σημεία άμεσης παρέμβασης (π.χ. παρακάμψεις οικισμών).   

 Βελτίωση βατότητας και τσιμεντόστρωση Περιφερειακού Δρόμου Ποταμού 
Αντικυθήρων με προϋπολογισμό 285.000€. Το έργο εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας από το 2014 μετά από αίτημα του τότε προέδρου της Εγχωρίου 
Περιουσίας (και νυν Δημάρχου) κ. Χαρχαλάκη προς τον τότε Αντιπεριφερειάρχη κ. 
Κατσικάρη, αίτημα που αργότερα υποστηρίχθηκε και από τον κ. Κουκούλη. Λόγω 
υπαγωγής του νησιού των Αντικυθήρων στο δίκτυο περιβαλλοντικής προστασίας 
NATURA 2000 απαιτήθηκε εξειδικευμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η 
τελική ΑΕΠΟ εκδόθηκε το 2018. Η δημοπράτηση του έχει προγραμματιστεί για τις 
10/6/2019.    
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6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Ένα από τα δυσκολότερα συμβάντα των τελευταίων ετών ήταν η μεγάλη πυρκαγιά του 
2017. Μέχρι σήμερα (άνοιξη 2019), δεν έχει ακόμα τεθεί υπόψη του Δήμου το πόρισμα 
της Π.Υ. για την φωτιά και κυρίως για τους παράγοντες που την κατέστησαν πλήρως 
ανεξέλεγκτη επί 3 ημέρες. Ο Δήμος και οι υπηρεσίες του κατέβαλαν κάθε δυνατή 
προσπάθεια προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της Π.Υ. και παρά το γεγονός ότι 
ήταν αρχές Αυγούστου, το σύνολο του δημοτικού δικτύου πυροσβεστικών κρουνών 
λειτούργησε υποδειγματικά χωρίς όμως το νησί να μείνει από νερό, στην πιο 
επισκέψιμη περίοδο της σεζόν. Παράλληλα, ο Δήμος παρείχε κάθε δυνατή διευκόλυνση 
στο προσωπικό της Π.Υ., ενώ ο άριστος εξοπλισμός των εθελοντών μας συνέβαλε στο 
να μην υπάρξουν τραυματισμοί παρά τη σφοδρότητα του φαινομένου.   
 
Καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας μας, δώσαμε μεγάλη βαρύτητα σε θέματα πολιτικής 
προστασίας:   
 

 Διάνοιξη και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας και ζωνών πυρασφάλειας δασών. 
Μέσα από την ετήσια εργολαβία για την αγροτική οδοποιία καταφέραμε να 
συντηρήσουμε μεγάλο μέρος του δαιδαλώδους αγροτικού και δασικού οδικού 
δικτύου.  

 Γενική συντήρηση – αναβάθμιση των 2 πυροσβεστικών οχημάτων του Δήμου. 
 Προμήθεια πιστοποιημένων μέσων ατομικής προστασίας εθελοντών 

πυροσβεστών με δαπάνες του Δήμου. 
 Τοποθέτηση νέων κρουνών, αντικατάσταση παλαιών και συντήρηση 

υπαρχόντων.  
 Τοποθέτηση υδροστομίων σε αντλιοστάσια και δεξαμενές του Δήμου (Κύθηρα και 

Αντικύθηρα) που είναι συμβατά με τους συνδέσμους της Πυροσβεστικής. 
 Όλα τα πυροσβεστικά οχήματα του νησιού (Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Δήμου) 

εξοπλίστηκαν με ειδικά κλειδιά ενεργοποίησης των κρουνών.  
 Τοποθετήθηκαν 2 πυροσβεστικές καμπίνες στα 2 πολυσύχναστα parking της 

Χώρας και του Ποταμού. 
 Ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν από την Π.Υ. Γυθείου οι μελέτες πυρασφάλειας 

για: Δημοτική Βιβλιοθήκη, Παιδικός Σταθμός Φρατσίων, Δημοτικό Σχολείο Χώρας, 
Δημοτικό Σχολείο Καρβουνάδων, Δημοτικό Σχολείο Ποταμού, Νηπιαγωγείο 
Λιβαδίου, Νηπιαγωγείο Ποταμού, Δημοτικό Κατάστημα Ποταμού, Δημαρχείο και 
κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας. Εκδόθηκαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
πυρασφάλειας, ορίσθηκαν υπεύθυνοι υπάλληλοι πυρασφάλειας και 
τοποθετήθηκαν συνολικά: 58 φωτιστικά ασφάλειας, 6 αυτόνομες φαροσειρήνες, 3 
φαροσειρήνες για πίνακα πυρανίχνευσης, 8 μπουτόν συναγερμού, 11 ανιχνευτές 
καπνού για πίνακα, 3 πίνακες πυρανίχνευσης, 27 πυροσβεστήρες, 4 
πυροσβεστήρες οροφής και 14 πυροσβεστικές φωλιές.  

 Ανανεώθηκε η ισχύς του πιστοποιητικού πυρασφάλειας του Δημοτικού Camping 
στο Καψάλι μέχρι το 2020.  

 Γίνονται ετήσιες προσλήψεις υπαλλήλων πυρασφάλειας τριών μηνών (θερινή 
περίοδος) στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα.  

 Προμήθεια προστατευτικού και λοιπού απαραίτητου πιστοποιημένου υλικού προς 
το Παράρτημα Κυθήρων της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, που κάνει εξαιρετική 
δουλειά και προσφέρει τεράστιο κοινωνικό έργο σε σοβαρά περιστατικά 
εγκλωβισμών ή τραυματισμών.   

 Υποχρεώθηκαν (σε συνεργασία με την Εγχώριο Περιουσία) όλοι οι μισθωτές 
αιγιαλών που χρησιμοποιούν τροχήλατες καντίνες, να προμηθευτούν και να 
τοποθετήσουν φορητούς πυροσβεστήρες και τα προβλεπόμενα μέσα 
πυρόσβεσης στις παραλίες που δραστηριοποιούνται.  



ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 2014 – 2019 
ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ 

13 

 Ολοκληρώσαμε και παραδώσαμε στην Π.Υ. σύγχρονους ψηφιακούς χάρτες 
πυρασφάλειας με όλες τις απαραίτητες ηλεκτρονικές ενδείξεις που είναι 
απαραίτητες στην Π.Υ. στην περίπτωση ενός συμβάντος (σημεία υδροληψίας, 
κρουνοί, δρόμοι κ.λπ.). 

 Ολοκληρώνονται οι μελέτες πυρασφάλειας για: Κτίρια Γυμνασίου και Λυκείου, 
παλαιό Δ.Σ. Φρατσίων (νέο συνεδριακό κέντρο Δήμου Κυθήρων), παλαιό Δ.Σ. 
Καραβά, Κοινοτικό Κατάστημα Καραβά, Κοινοτικό Κατάστημα Αντικυθήρων, 
Περιφερειακό Ιατρείο Αντικυθήρων (και κοιτώνας Ιατρού), Δημοτικοί Ξενώνες 
Αντικυθήρων. Θα εκδοθούν πιστοποιητικά πυρασφάλειας και θα τοποθετηθούν 
όλες οι προβλεπόμενες πυροσβεστικές υποδομές.  

 Ολοκληρώνεται άμεσα η μελέτη πυρασφάλειας στο Λιμένα Καψαλίου, ενώ 
προγραμματίζονται οι μελέτες πυρασφάλειας για όλα τα λιμάνια του νησιού (Πλ. 
Άμμος, Αγ. Πατρικία, Διακόφτι, Αβλέμωνας, Αγ. Πελαγία και Αντικύθηρα).  

 Παραλάβαμε το όχημα δασοπυρόσβεσης τύπου UNIMOG από το Αρχηγείο του 
Π.Σ., μετά από αίτημά μας. Το όχημα συντηρήθηκε με δαπάνες του Δήμου σε 
πιστοποιημένο συνεργείο στην Αθήνα και αναμένεται η έκδοση πινακίδας 
κυκλοφορίας στο όνομα του Δήμου για να ενταχθεί στο δημοτικό στόλο οχημάτων.  

 Οι παρεμβάσεις μας για την ενίσχυση του τοπικού Π.Κ. σε προσωπικό και μέσα 
είναι συνεχείς προς την ηγεσία του Π.Σ.  

 Στόχος μας είναι η δημιουργία στο νησί Δημοτικού Εθελοντικού Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου, υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτό δεν θα επηρεάσει αρνητικά την 
παρουσία και στελέχωση του επίσημου Π.Κ. της Π.Υ. στα Κύθηρα. Εξάλλου 
υπάρχει ήδη απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. για την ίδρυση Ε.Π.Κ. στο νησί, την 
οποία όμως δεν έχουμε ακόμα υλοποιήσει αφενός διότι αναμένουμε σαφή 
υποστήριξη σε προσωπικό στο επίσημο Π.Κ., αφετέρου επειδή χρειάζονται νέοι 
εθελοντές πυροσβέστες που θα πιστοποιηθούν και θα ενισχύσουν την τοπική 
πυρασφάλεια, ώστε να καλύπτονται οι προϋποθέσεις του Νόμου. 

 
 

7. ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ (ενδεικτικά) 
 

 Ανακαίνιση δημοτικών WC Χώρας, Πλατειάς Άμμου, Καραβά, Μητάτων 
 Ανακαίνιση παλαιού Κοινοτικού Ιατρείου Τ.Κ. Καραβά 
 Αναβάθμιση και συντήρηση υποδομών Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Δημοτικού 

Παιδικού Σταθμού Φρατσίων 
 Μετατροπή παλαιού Δ.Σ. Φρατσίων σε σύγχρονο Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο 
 Κατασκευή τοιχίων στην Αγ. Πελαγία και το Καψάλι 
 Κατασκευή οχετών και τεχνικών απορροής ομβρίων 
 Συντήρηση σχολικών μονάδων 
 Gym Parks  
 Αναβάθμιση – πιστοποίηση παιδικών χαρών: Χώρας, Ποταμού, Αβλέμωνα, Αγ. 

Πελαγίας και Κοντολιανίκων με ίδια έσοδα – χρηματοδότηση από τον ΦΙΛΟΔΗΜΟ 
για επιπλέον 7 (Κάλαμος, Διακόφτι, Καραβάς, Κεραμωτό, Λιβάδι, Λογοθετιάνικα, 
Φριλιγκιάνικα) 

 Ανακαίνιση και επαναλειτουργία Δημοτικού Μεγάρου Ποταμού 
 Αναβάθμιση γηπέδου Αβλέμωνα 
 Ανακαίνιση Κοινοτικού Καταστήματος Φρατσίων και Μητάτων 
 Ευπρεπισμός δημοσίων χώρων: νέες πινακίδες σήμανσης, νέοι κάδοι, καλάθια 

απορριμμάτων, παγκάκια και φωτισμός  
 Κατασκευή τοιχίου Parking Χώρας 
 Ανακαίνιση Τελωνείου Καψαλίου 
 Παραλιακός φωτισμός Αγ. Πελαγίας  
 Παραλιακός φωτισμός Καψαλίου (προς υπογραφή σύμβασης) 
 Νέος φωτισμός Λιμένος Διακοφτίου 
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 Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου Νεράϊδας Μυλοποτάμου 
 Μετεγκατάσταση Νηπιαγωγείου Ποταμού σε σύγχρονο κτίριο σε συνεργασία με το 

Σύλλογο Γονέων και τους Δασκάλους  
 Τοποθέτηση SEATRACK στο Καψάλι και χρηματοδότηση για την Αγ. Πελαγία, την 

Παλαιόπολη και το Διακόφτι μέσω ΕΣΠΑ 
 Υλοποιούμε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας μέσω του Πράσινου 

Ταμείου 
 Εκπονήσαμε το Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) και συμμετέχουμε 

στο Σύμφωνο των Δημάρχων της ΕΕ μέσω του οποίου προετοιμάζουμε φάκελο 
για χρηματοδότηση της συνολικής ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού 
φωτισμού 

 Ολοκληρώσαμε και συνεχίζουμε έργα αναπλάσεων και αισθητικής αναβάθμισης 
σε όλο το νησί 
 Μητάτα 

 Φράτσια 

 Αβλέμωνας 

 Ποταμός 

 Σκλαβιάνικα 

 Δρυμώνας 

 Καραβάς 

 Άγιος Ηλίας 

 Belvedere (ξεκινάει το Φθινόπωρο) 

 Τοιχίο Αγ. Πελαγίας (προς δημοπράτηση) 

 Χώρα (δρόμοι-στενά) 

 
8. ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: 

 Ολοκλήρωση Προμελέτης – Μελέτης Σκοπιμότητας για τα Δημοτικά Σφαγεία  

 Δημοπράτηση μελετών ολοκλήρωσης Δημοτικού Ανοικτού Θεάτρου Ποταμού 

(2019) 

 Ολοκλήρωση μελετών νέου βρεφονηπιακού σταθμού στα Λογοθετιάνικα – 

εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 300.000€ από την Περιφέρεια Αττικής (προς 

Προγραμματική Σύμβαση και δημοπράτηση) 

 Έναρξη των πλήρων μελετών για την επέκταση του διαδρόμου στον Αερολιμένα 

Κυθήρων – εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 400.000€ (για τις μελέτες) από την 

Περιφέρεια Αττικής. Οι μελέτες περιλαμβάνουν νέες προβλέψεις (πλέον της 

επέκτασης του διαδρόμου): α) Επέκταση κτηρίων αεροσταθμού, β) Πάρκο 

Αεροπορικού Καυσίμου και γ) Αναβάθμιση και Φωτισμός της Οδικής Πρόσβασης 

προς το Αεροδρόμιο.  

 Ολοκλήρωση μελετών εφαρμογής ασφάλειας κρουαζιεροπλοίων για το Καψάλι 

(ISPS), αδειοδότηση των έργων και ένταξη στο ΠΔΕ από το Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο. 

 Πλήρης ολοκλήρωση μελετών και αδειοδοτήσεων για το έργο συλλογής νερού 

στις Όχελλες (ταμιευτήρας νερού 5.000 κυβικών) – υποβολή σε προγράμματα 

χρηματοδότησης. 

 Ολοκλήρωση μελετών 3 μονάδων αφαλάτωσης (2 στην Αγ. Πελαγία και 1 στο 

Διακόφτι) και εξασφάλιση χρηματοδότησης 1.500.000€ από την Περιφέρεια (η 

δημοπράτηση έχει καθυστερήσει σημαντικά λόγω της ανάρτησης των δασικών 

χαρτών και της συνακόλουθης διακοπής των διαδικασιών περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης). 
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 Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την εκπόνηση των μελετών συνολικής 

ανάπλασης του Ποταμού και την πλήρη ωρίμανση του έργου (Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων). 

 Επικαιροποίηση μελετών ανάπλασης Χώρας και αίτημα για χρηματοδότηση. 

Συμπεριλαμβάνεται η υπογειοποίηση των δικτύων που δεν υπήρχε στην αρχική 

μελέτη.  

 Χρηματοδότηση της ανακαίνισης του εμβληματικού Αστικού Σχολείου Ποταμού με 

375.000€ μέσω του Προγράμματος CLLD/LEADER.  

 Χωροθέτηση Κλειστού Γυμναστηρίου – Προπονητηρίου.  

 Έναρξη μελετών για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στα Φριλιγκιάνικα.  

 Ολοκλήρωση μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης του συνόλου του δικτύου 

δημοτικού φωτισμού. 

 
 

9. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΠΡΟΒΟΛΗ 

 
 Εξειδικευμένη μελέτη τουριστικής ανάπτυξης και προβολής (προς ανάθεση) 

 Δημιουργία και υποστήριξη destination branding  

 Νέο έντυπο διαφημιστικό υλικό σε 12 γλώσσες 

 Φυλλάδιο pocket size για τις παραλίες 

 Fam Trips από χώρες της Ευρώπης σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και μεγάλα 

ταξιδιωτικά πρακτορεια 

 Σύγχρονης αντίληψης video στα κοινωνικά δίκτυα και στα μέσα ενημέρωσης 

 Συμμετοχή σε μεγάλες εκθέσεις τουρισμού με συγκεκριμένα αποτελέσματα 

 Προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού 

 Ανάδειξη και προβολή των πεζοπορικών διαδρομών σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο – συνεργασία με το ΚΙΠΑ  

 Αξιοποίηση της διεθνούς προβολής από το Ναυάγιο των Αντικυθήρων 

 Συνεχείς παρεμβάσεις στους αερομεταφορείς και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για την 

βελτίωση των δρομολογίων και των υπηρεσιών 

 Σταθερότητα στη συγκοινωνία, επίλυση σημαντικών προβλημάτων, αύξηση των 

επιδοτήσεων των αγόνων γραμμών, ειλικρινής συνεργασία με το ΥΕΝ 

 Νέες πινακίδες όδευσης και σήμανσης σε όλο το νησί  

 Ευπρεπισμός και σωστός φωτισμός δημοσίων χώρων, πλατειών και οδών  

 Συμμετοχή σε σημαντικές δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 Ο Δήμος Κυθήρων είναι ισότιμο μέλος του Συμφώνου των Δημάρχων της Ευρ. 

Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή όπου συμμετέχουν 7.000 Δήμοι από όλη την 

Ευρώπη 

 Στηρίζουμε τη διοργάνωση σημαντικών συνεδρίων στο νησί μας 

 Γαλάζια Σημαία στην Κακή Λαγκάδα και το Καψάλι και υποψηφιότητα επιπλέον 

παραλιών σε συνεργασία με την Εγχώριο Περιουσία  

 Αποτροπή απομάκρυνσης ναυαγίου Nordland από το Διακόφτι 
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10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 

 Διευρυμένο ωράριο Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων μετά από διαρκείς 

παρεμβάσεις μας και σε συνεργασία με το ΥΠΠΟ 

 Δημοτικό Φεστιβάλ «Ταξίδι στα Κύθηρα» 

 Δημοπράτηση μελετών αναβάθμισης και ολοκλήρωσης Ανοικτού Θεάτρου 

Ποταμού (2019) 

 Σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις με μεγάλη εμβέλεια  

 Ανάδειξη και προβολή της τοπικής ιστορίας και σημαντικών ιστορικών 

προσώπων  

 Αξιόλογες ιστορικές εκδόσεις  

 Ενίσχυση των τοπικών μουσικών και θεατρικών σχημάτων 

 Συμμετοχή στο Αφιερωματικό Έτος Ελλάδας Ρωσίας 2016 

 Αναβάθμιση των ετήσιων εκδηλώσεων με τον Δήμο Καραβά της Κύπρου  

 Σήμανση μνημείων και ιστορικών χώρων 

 Συνεργασία με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς (π.χ. ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ) 

 Ανάδειξη σημαντικών ιστορικών κτηρίων (Αστικόν, Δημαρχείο Ποταμού, Σχολείο 

Φρατσίων, Κοινοτικό Καραβά κ.λπ.) 

 Διαρκείς παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανάδειξη των 

Μνημείων του νησιού, ήδη δημοπρατήθηκε η αναστήλωση και ανάδειξη του Αγίου 

Ανδρέα Λειβαδίου μέσω του ΕΣΠΑ 

 Μνημόνιο Πολιτιστικής Συνεργασίας με το Δήμο Βενετίας  

 Διαρκής παρουσία και ενεργός συμμετοχή σε όλες τις δράσεις προβολής των 

ερευνών στο Ναυάγιο των Αντικύθηρων 

 Πολιτιστικές εκδηλώσεις με τους ομογενείς μας – Εβδομάδα Αυστραλίας στα 

Κύθηρα  

 Προετοιμάζουμε την μόνιμη έκθεση του ομοιώματος του Μηχανισμού των 

Αντικυθήρων στο Δημαρχείο Ποταμού 

  
 

11. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 
  

 Ολοκληρώσαμε την βελτίωση της πρόσβασης στην παραλία Ποταμού 

 Ολοκληρώσαμε την πλακόστρωση στον οικισμό Γαλανιανά 

 Ολοκληρώσαμε την συντήρηση, ανακαίνιση και εξοπλισμό των Δημοτικών 

Ξενώνων 

 Αναβαθμίσαμε τις υποδομές του Ιατρείου και του Κοιτώνα του Ιατρού 

 Ολοκληρώσαμε τη συντήρηση του Κοινοτικού Καταστήματος και του Δημοτικού 

Σχολείου 

 Ολοκληρώσαμε την ανακαίνιση-επέκταση του παλαιού Δημοτικού Ξενώνα 

δημιουργώντας 2 πλήρως αυτόνομα δωμάτια 

 Ολοκληρώσαμε την ασφαλτόστρωση του δρόμου από και προς το Λιμάνι του 

Ποταμού 

 Ολοκληρώσαμε την επισκευή του δρόμου προς την Καμαρέλα και την δημιουργία 

λιθόστρωτου μονοπατιού με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων 

 Πραγματοποιήσαμε εκτεταμένη συντήρηση των δεξαμενών ύδρευσης και 

άρδευσης  

 Συντηρήσαμε την αγροτική οδοποιία 

 Προχωρήσαμε στην τακτοποίηση του κληροδοτήματος Ηλία Χαρχαλάκη  
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 Συντηρήσαμε το Δημοτικό Ελικοδρόμιο και επενδύουμε στη διαρκή ετοιμότητα 

των υποδομών του 

 Έγινε προμήθεια και τοποθέτηση νέων πινακίδων σήμανσης και κατεύθυνσης 

 Ολοκληρώσαμε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την διαπλάτυνση 

και τσιμεντόστρωση του Περιφερειακού Δρόμου Ποταμού, που χρηματοδοτείται 

από την Περιφέρεια Αττικής με συνολικό προϋπολογισμό 285.000€. Εγκρίθηκε η 

οριστική αδειοδότηση του έργου το οποίο δημοπρατείται στις 10/6/2019 

 Αναβαθμίσαμε το σύστημα πυρασφάλειας του νησιού με την τοποθέτηση νέων 

κρουνών και σημείων υδροληψίας σε διάφορα σημεία 

 Ολοκληρώσαμε την αδειοδότηση 2 υδρευτικών γεωτρήσεων και ζητήσαμε 

χρηματοδότηση από το ΠΔΕ 

 Εξασφαλίσαμε σταθερή συγκοινωνία με τα Κύθηρα και τη Νεάπολη, 

επιτυγχάνοντας δεύτερο εβδομαδιαίο επιδοτούμενο δρομολόγιο για το τοπικό 

πλοίο από Νεάπολη και Κύθηρα. Η αξία του δρομολογίου φάνηκε ιδιαίτερα το 

καλοκαίρι του 2017 που διακόπηκε απότομα η σύνδεση με το περιφερειακό πλοίο 

 Δημοπρατήσαμε την κατασκευή του Μνημείου των Συμιακών Σφουγγαράδων που 

ανακάλυψαν το Ναυάγιο των Αντικυθήρων το 1901. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί 

με 75.000€ από την Περιφέρεια Αττικής 

 Στηρίζουμε έμπρακτα την δημιουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Κλιματικής 

Αλλαγής από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μια πολύ σημαντική 

δραστηριότητα που θα δώσει τη δυνατότητα στα Αντικύθηρα για πληθυσμιακή 

ενίσχυση ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του χειμώνα 

 Είμαστε παρόντες σε κάθε εκδήλωση στην Ελλάδα και το εξωτερικό που αφορά το 

Ναυάγιο και τις νέες έρευνες, τις οποίες στηρίζουμε με κάθε τρόπο 

 Παρείχαμε γενναίο επίδομα στους αγροτικούς ιατρούς με αποτέλεσμα να επιλυθεί 

το πρόβλημα στελέχωσης του περιφερειακού ιατρείου 

 Υπογράψαμε σύμβαση με τη ΜΟΜΚΑ για τη διάνοιξη του δρόμου προς τον Φάρο 

Απολυτάρας, ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας επί σειρά ετών, που 

αποτελεί την προϋπόθεση για την συντήρηση, ανάδειξη και πολιτιστική 

αξιοποίηση του σημαντικού αυτού ιστορικού μνημείου 

 Προχωρούμε στην επισκευή των λιθοδομών στον Ποταμό  

 
 

12. ΝΠΔΔ 
 

Το Νομικό Πρόσωπο φέρει μεταξύ άλλων και την ευθύνη λειτουργίας του Δημοτικού 
Παιδικού Σταθμού, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (η οποία υπάχθηκε επίσημα στο ΝΠΔΔ 
από τη σημερινή Δημοτική Αρχή) και άλλων ακόμη δράσεων. Είναι γνωστό ότι από την 
ίδρυση του Νομικού Προσώπου μέχρι σήμερα μεσολάβησαν νομοθετικές και διοικητικές 
μεταρρυθμίσεις του Κεντρικού Κράτους (Καποδίστριας-Καλλικράτης, μνημονιακές 
δεσμεύσεις και υποχρεώσεις κ.ά.). Σε δύσκολα χρόνια για την ευρύτερη λειτουργία της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και οι προηγούμενες Διοικήσεις, κλήθηκε και η δική μας 
Διοίκηση να αντιμετωπίσει ζητήματα που αφορούσαν την εύρυθμη λειτουργία των 
αντικειμένων ευθύνης της και μάλιστα με την έλλειψη δικού της διοικητικού 
προσωπικού. 

Μια σημαντική επιτυχία της παρούσας Διοίκησης ήταν ότι διευθετήθηκε επιτυχώς η από 
συστάσεως του Δήμου μας εκκρεμούσα υπόθεση της μεταφοράς ταμειακών αποθεμάτων 
ύψους 15.430,00€ από λογαριασμούς που υπήρχαν στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και 
μετέπειτα στην EUROBANK-ERGASIAS των πρώην Κρατικών Παιδικών Σταθμών 
(Κυθήρων και Ποταμού Κυθήρων) και μεταφέρθηκε το ποσό αυτό με δύο τραπεζικές 
επιταγές στον κύριο τραπεζικό λογαριασμό του ΝΠΔΔ που τηρείται στο Κατάστημα της 
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ΕΤΕ Κυθήρων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού απαιτήθηκε η επί τρείς φορές φυσική 
παρουσία του Προέδρου κ. Μαθιού Αγγελιουδάκη σε Κεντρικό Κατάστημα Τράπεζας 
στην Αθήνα, καθώς και υποβολή πληθώρας παραστατικών εγγράφων που μας 
ζητήθηκαν τόσο για το ΝΠΔΔ όσο και για τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

Όπως είναι γνωστό οι μόνοι πόροι για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού 
προέρχονται από την τακτική επιχορήγηση του Δήμου μας που αποδίδονται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, άρα η επίλυση του ανωτέρω ζητήματος ήταν 
κομβικής σημασίας για το ΝΠΔΔ. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα έτη 2018 και 2019 η 
Δημοτική Αρχή προέβη σε διπλασιασμό της ετήσιας επιχορήγησης του ΝΠΔΔ από τον 
δημοτικό προϋπολογισμό (από 50.000 σε 100.000 ετησίως), γεγονός πολύ σημαντικό για 
την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας των κοινωνικών δομών. 

Για την εύρυθμη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού πετύχαμε: 

 Την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού (2018) που 
αποτελούσε σοβαρή νομική και ουσιαστική εκκρεμότητα ετών.  

 Την υποβολή και εκκαθάριση όλων των φορολογικών δηλώσεων του ΝΠΔΔ που 
εκκρεμούσαν (δεν είχαν υποβληθεί) από το έτος 2012. 

 Την καθιέρωση και τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων (παρουσίας προσωπικού – 
τροφίμων κ.α) καθώς και  την θεώρηση τους σε τακτά χρονικά διαστήματα). 

 Καταγραφή με την μέριμνα του προσωπικού των κτιριακών και υλικοτεχνικών 
αναγκών και την εγκατάσταση καινούργιου Η/Υ μετά των περιφερειακών του με 
σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω  ενσύρματου Wi-Fi.  

 Ολοκλήρωση της μετάταξης νέας βρεφονηπιοκόμου από τον Δήμο Κηφισίας.  
 Διευθετήσαμε και αναβαθμίσαμε τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες, μειώνοντας τις 

αντίστοιχες λειτουργικές δαπάνες, μεταφέραμε επίσης τον λογαριασμό του 
τηλεφώνου (27360 31468) στο όνομα και το ΑΦΜ του ΝΠΔΔ από το όνομα και το 
ΑΦΜ της πρώην Κοινοτικής Επιχείρησης Φρατσίων «Τα Φράτσια».   

 Ολοκληρώσαμε άμεσα και επιτυχώς όλα όσα επί επαναλαμβανομένων αυτοψιών 
επισήμαινε ως αναγκαία και άκρως επιβεβλημένα η Διεύθυνση Υγειονομικού 
Ελέγχου της Περιφέρειας. 

 Ολοκληρώσαμε την προμήθεια γραφικής ύλης και εκπαιδευτικού υλικού, την 
προμήθεια σκευών για την κουζίνα (θερμόμετρα ψυγείων-ηλεκτρονική ζυγαριά-
χύτρα ταχύτητας). Τοποθετήσαμε θύρα μεταξύ του μαγειρείου και του χώρου 
εστίασης (δωρεά γονέα).    

 Προχωρήσαμε στη σταδιακή κτηριακή συντήρηση και αναβάθμιση του Παιδικού 
Σταθμού 

 Τοποθετήσαμε σε όλα τα παράθυρα αντικωνωπικές σίτες δια δαπάνης ομογενή 
μας εξ Αυστραλίας ο οποίος και ανάλαβε δια εκπροσώπου του όλες τις 
συνεννοήσεις (πληρωμή κ.λ.π) με τον κατασκευαστή. 

 Φροντίσαμε για την καθημερινή προμήθεια των τροφίμων και των ειδών 
καθαρισμού σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί.  

 Κάναμε τις πλέον αναγκαίες συντηρήσεις των ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και 
αποχετευτικών δικτύων καθώς επίσης και διαφόρων επίπλων. 

 Αντικαταστήσαμε όλους τους λαμπτήρες του Π.Σ. με νέους σύγχρονης 
τεχνολογίας led. 

 Προγραμματίσαμε και υλοποιήσαμε στον χώρο του Π.Σ. την απεντόμωση και 
απολύμανση από πιστοποιημένο συνεργείο. 

 Τοποθετήσαμε προειδοποιητικές πινακίδες επί της οδού που διέρχεται από τον 
Παιδικό Σταθμό, υλοποιώντας εν μέρει επί του παρόντος την συγκοινωνιακή 
μελέτη (παράρτημα σχολείων) που συντάχθηκε από αρμόδιο συγκοινωνιολόγο. 

 Ολοκληρώσαμε την προμήθεια νέου φαρμακείου μεγάλου μεγέθους καθώς και 
άφθονου φαρμακευτικού υλικού (σύμφωνα με τις οδηγίες του Παιδιάτρου του 
Νοσοκομείου Κυθήρων). 
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 Με την συνεργασία του Γενικού Νοσοκομείου Κυθήρων προγραμματίσαμε την 
τακτική επίσκεψη του Παιδιάτρου για προληπτική ιατρική στα φοιτούντα νήπια. 

 Ενημερώνουμε εγγράφως σε τακτικά χρονικά διαστήματα το προσωπικό του 
Παιδικού Σταθμού για θέματα που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας του. 

Η παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ στις δομές ευθύνης του είναι τακτική. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πάντα στην διάθεση του εργαζόμενου προσωπικού για 
κάθε ζήτημα που προκύπτει ενώ στηρίζει έμπρακτα το εκπαιδευτικό και υπηρεσιακό 
έργο του. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Παιδικός Σταθμός λειτουργεί χωρίς την υποχρέωση 
τροφείων στα φοιτούντα παιδιά, σε αναγνώριση των δυσκολιών που βιώνει κάθε 
νοικοκυριό αυτούς τους καιρούς. Για την φοίτηση των παιδιών στον Παιδικό Σταθμό έχει 
συγκροτηθεί επιτροπή μοριοδότησης των αιτήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Δημοτική Βιβλιοθήκη: 

 Κτηριακή συντήρηση, αντικατάσταση κουφωμάτων κ.λπ.  
 Ολοκληρώσαμε το έργο της απογραφής όλων των βιβλίων  που περιήλθαν στην 

Δημοτική από την παλιά δανειστική βιβλιοθήκη καταρτίζοντας ταυτόχρονα και το 
σχετικό πρωτόκολλο. Προς τούτο ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι, ως μέλη της 
επιτροπής κοπίασαν και έφεραν εις πέρας  για αρκετό χρονικό διάστημα το 
δύσκολο αυτό εγχείρημα. 

 Καθιέρωση διάθεσης των χώρων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης για φιλοξενία 
πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου αλλά και ιδιωτών. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση νέου Η/Υ και εκτυπωτικού μηχανήματος και 
προμήθεια αναλώσιμων, επισκευή και συντήρηση υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
(έπιπλα, λαμπτήρες κ.α). 

 Αξιοποίηση προσωπικού μέσω του ΟΑΕΔ για την λειτουργία της, η Βιβλιοθήκη 
είναι ανοικτή κάθε μέρα 8-2μμ εκτός Παρασκευής και Κυριακής.  

 
 

13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
 
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, επιφορτισμένο από το Νόμο με τη διαχείριση και εύρυθμη 
λειτουργία των λιμένων, αντιμετωπίζει πρόβλημα έλλειψης προσωπικού αφού δεν 
διαθέτει κανέναν μόνιμο υπάλληλο, με αποτέλεσμα το σύνολο των διοικητικών του 
λειτουργιών να εξυπηρετείται από το Δήμο.  
 

 Τακτοποίηση των χρόνιων λογιστικών και φορολογικών εκκρεμοτήτων του ΔΛΤ. 
 Νέος σύγχρονος φωτισμός LED στο Λιμένα Διακοφτίου. 
 Επίλυση ζητήματος ηλεκτροδότησης Λιμένα Διακοφτίου. 
 Καθορισμός επιτρεπόμενων σημείων πρόσβασης στη θάλασσα για τα 

δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς (Νέος Κόσμος Αγ. Πελαγίας, Πίσω Γυαλός 
Καψαλίου και Μακρονήσι στο Διακόφτι). 

 Χρηματοδότηση 75.000€ από την Περιφέρεια για την εκπόνηση μελετών 
συντήρησης και αναβάθμισης των λιμένων και την τοποθέτηση ναύδετου στο 
Καψάλι για την πρόσδεση κρουαζιεροπλοίων. Οι μελέτες δημοπρατούνται μέσα 
στους επόμενους 4 μήνες.  

 Χρηματοδότηση 124.000€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την 
υλοποίηση των υποδομών ασφάλειας κρουαζιέρας στο Καψάλι – Ολοκλήρωση 
και έγκριση πλήρους μελέτης ISPS – Ορισμός Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ). Προετοιμασία δημοπράτησης μετά την έγκριση της 
αρχαιολογικής υπηρεσίας καθώς το Καψάλι ελέγχεται αυστηρά από το ΥΠΠΟ.  

 Εκπόνηση νέων σχεδίων και μελετών για την νομιμοποίηση των λιμανιών, 
πρόβλημα εξαιρετικά σοβαρό που παρελήφθη από την προηγούμενη Δημοτική 
Αρχή και δεν έχει ακόμα επιλυθεί οριστικά λόγω των δαιδαλωδών διαδικασιών και 
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των πολλών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Η μη νομιμοποίηση των λιμανιών είναι 
ο μοναδικός λόγος για τον οποίον δεν γίνεται να μισθωθεί το κτήριο στο Διακόφτι 
για τη λειτουργία ΚΥΕ και τα όσα διαδίδονται ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή 
«έκλεισε το μαγαζί στο λιμάνι» είναι ψευδέστατα και απόλυτα παραπλανητικά. 
Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών νομιμοποίησης του κτηρίου, θα 
λειτουργεί εξωτερική καντίνα.  

 Διαμόρφωση αίθουσας κτηρίου Λιμένος Διακοφτίου σε σύγχρονη αίθουσα 
αναμονής – συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων.  

 Εργασίες συντήρησης σε όλα τα λιμάνια και αλιευτικά καταφύγια – μέριμνα για τον 
φωτισμό.  

 Νέα μηχανήματα παροχής νερού και ρεύματος.  
 Επιτυχής αντιμετώπιση της μεγάλης ρύπανσης στην Αγ. Πελαγία το 2016.  

 
 

14. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 
 
Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου 
αποτελεί τροχοπέδη σε κάθε αναπτυξιακή της δραστηριότητα και πρωτοβουλία επειδή 
ουσιαστικά αυτής της μορφής οι αναπτυξιακές συνιστούν παρακλάδι των Δήμων, 
διέπονται από τις ίδιες δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες και ως εκ τούτου δεν 
μπορούν να λειτουργήσουν με την ευελιξία που απαιτείται σε ένα εταιρικό σχήμα. 
Ουσιαστικά η ΑΝΚΥ δημιουργήθηκε και υπάρχει για 2 μόνο λόγους: για την διαχείριση 
του Camping στο Καψάλι και του Σπηλαίου της Αγίας Σοφίας στο Μυλοπόταμο. Παρά το 
γεγονός, όμως, ότι διαχειρίζεται αυτές τις δομές, αδυνατεί (οικονομικά και διοικητικά) να 
προβεί σε οποιαδήποτε διαδικασία αναβάθμισής τους. Χαρακτηριστικά, οι μελέτες 
αναβάθμισης του Σπηλαίου της Αγ. Σοφίας (που ζητούνται επίμονα από την Εφορεία 
Σπηλαιολογίας του ΥΠΠΟ από το 2007), κοστίζουν πάνω από 100.000,00€, ποσό 
απαγορευτικό όχι μόνο για την ΑΝΚΥ αλλά και για τον ίδιο τον Δήμο. Η Εταιρεία δεν 
διαθέτει μόνιμο προσωπικό και μετά βίας καλύπτει τις λειτουργικές της δαπάνες. Εάν το 
θεσμικό της πλαίσιο δεν μετεξελιχθεί σε έναν σύγχρονο και ευέλικτο τρόπο εταιρικής 
λειτουργίας (και όχι λειτουργίας δημοσίου τομέα), η Δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη 
να την εκκαθαρίσει πλήρως και να διακόψει τη λειτουργία της. Στην περίπτωση αυτή, το 
μεν Camping Καψαλίου θα αποδοθεί άμεσα στην Εγχώριο Περιουσία καθώς η έκταση 
ανήκει στην ακίνητη περιουσία του άρθρου 84 του Ν.1416/84, το δε Σπήλαιο 
Μυλοποτάμου θα πρέπει να λειτουργήσει υπό διαφορετικό σχήμα. Πάντως, από το 2014 
μέχρι και σήμερα, η διοίκηση της ΑΝΚΥ διαχειρίστηκε συνετά τις 2 δομές, προέβη στις 
απαραίτητες συντηρήσεις και αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων και προσάρμοσε τον 
ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας σε πραγματικά δεδομένα.  
  
 

15. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
  
Μια σειρά σημαντικών θεσμικών και οργανωτικών προβλημάτων στέκονται στον αντίποδα των 
αναπτυξιακών πολιτικών και δράσεων της Δημοτικής Αρχής. Τα προβλήματα αυτά 
αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι νησιωτικοί Δήμοι. Συγκεκριμένα: 
  

 Η έλλειψη προσωπικού, κυρίως στην τεχνική υπηρεσία, αποτελεί το νούμερο ένα 
πρόβλημα του Δήμου. Υπηρεσία Δόμησης δεν μπορεί να δημιουργηθεί χωρίς νέες προσλήψεις 
απαραίτητου προσωπικού, ενώ η υπάρχουσα Τεχνική Υπηρεσία διαθέτει ένα μόνο Μηχανικό. 
Παράλληλα υπάρχει σοβαρή έλλειψη στο προσωπικό καθαριότητας, ύδρευσης και 
ηλεκτροφωτισμού, η οποία καλύπτεται μόνο από τις εποχιακές προσλήψεις. Αναγκαστικά 
λοιπόν το υπάρχον προσωπικό έχει χρεωθεί πολλές και ετερόκλητες αρμοδιότητες, με 
αποτέλεσμα ορισμένα ζητήματα να διεκπεραιώνονται με καθυστέρηση και άλλα με μεγάλη 
αργοπορία, αφού αναγκαστικά η Δημοτική Αρχή πρέπει να ιεραρχεί και να θέτει προτεραιότητες. 
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Η κατάσταση αυτή θα είχε εν μέρει εξομαλυνθεί αν την περίοδο 2012-2014 η τότε Δημοτική 
Αρχή είχε εκμεταλλευτεί μετ΄ επιτάσεως την δυνατότητα μόνιμων προσλήψεων σε νησιωτικούς 
Δήμους. Η δική μας Δημοτική Αρχή έχει ζητήσει την πρόσληψη 17 μόνιμων υπαλλήλων στο 
Δήμο, ωστόσο δόθηκε έγκριση μόνο για 3, γεγονός που σημαίνει ότι το πρόβλημα 
υποστελέχωσης του Δήμου μας δεν επιλύεται.  
 

 Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος είναι η αυξανόμενη 
γραφειοκρατία και τα πολλά επίπεδα ομοειδών ελέγχων. Είναι χαρακτηριστική η 
περίπτωση του έργου της ανάπλασης των Μητάτων, το οποίο λόγω της πηγής χρηματοδότησής 
του (ΕΣΠΑ) είχε σχεδόν διπλάσιους ελέγχους από ένα τυπικό δημοτικό έργο. Έτσι, ενώ η 
χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2015, η σύμβαση με τον ανάδοχο 
υπογράφτηκε την 1η Δεκεμβρίου, αναλώθηκαν δηλαδή 8 ολόκληροι μήνες σε εγκρίσεις, 
διαδικασίες και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις με σοβαρό κίνδυνο να χαθεί η χρηματοδότηση του 
έργου λόγω του κρατικού παραλογισμού. Η γραφειοκρατία οδηγεί σε παράνοια. Συνιστά το 
νούμερο ένα εχθρό της ανάπτυξης. Οι απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για τα δημοτικά 
και δημόσια έργα καθυστερούν με αποτέλεσμα πολλά έργα να εκτελούνται με μεγάλη απόκλιση 
από τα χρονοδιαγράμματά τους, όπως π.χ. το έργο της συντήρησης του κεντρικού μας δρόμου 
που καθυστέρησε πάνω από 1 χρόνο λόγω έλλειψης αδειών. Η Νομοθεσία θα έπρεπε να ορίζει 
γρήγορες και απλές διαδικασίες αδειοδότησης για τα έργα που εκτελούν οι Δήμοι, κάτι που 
διαρκώς επιζητούμε μέσω των συλλογικών μας θεσμών (ΚΕΔΕ, ΠΕΔΑ).  
  

 Το 2016 υπήρξαν (και δυστυχώς συνεχίζονται) ραγδαίες αλλαγές στον τρόπο 
δημοπράτησης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων, κυρίως μετά την ψήφιση του Ν.4412, 
που δημοσιεύθηκε στις 8/8/2016 χωρίς σχεδόν κανένας Δήμος να γνωρίζει τίποτε. Αποτέλεσμα 
των αλλαγών αυτών είναι ότι επί σχεδόν 9 μήνες δεν μπορούσαμε να δημοπρατήσουμε κανένα 
έργο, ακυρώσαμε δημοπρασίες σημαντικών έργων το 2016 και μόλις την άνοιξη του 2017 
άρχισε σταδιακά να ομαλοποιείται η κατάσταση. Πλέον όμως όλες οι δημοπρασίες θα γίνονται 
στον Πειραιά καθώς ο Δήμος μας δεν διαθέτει επάρκεια πολιτικών μηχανικών, αφού δεν 
επιτρέπεται στο εξής σε διοικητικούς υπαλλήλους να συμμετέχουν σε επιτροπές διεξαγωγής 
δημοπρασιών. Λόγω των προβλημάτων αυτών, οι νησιωτικοί Δήμοι αδυνατούν να εφαρμόσουν 
πλήρως το τεχνικό τους πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό, με αποκλειστική ευθύνη του 
νομοθέτη, που κάθε φορά που λαμβάνει αποφάσεις για τόσο σημαντικά θέματα αγνοεί 
συστηματικά τη νησιωτικότητα και το άρθρο 101 του Συντάγματος.  
 

 Πολύ σημαντικό είναι το πρόβλημα που δημιουργείται από την πάγια αδυναμία του Κράτους 
να προβεί σε μια σειρά γενναίων και σοβαρών θεσμικών αποφάσεων υπέρ των Δήμων. 
Πολλά προβλήματα θα είχαν επιλυθεί, αν η εκάστοτε κρατική διοίκηση λάμβανε σοβαρά υπόψη 
της τις προτάσεις των Δήμων, που έχουν τύχει υπεύθυνης τεχνοκρατικής επεξεργασίας. Ο 
διάλογος που γίνεται με την Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να είναι ουσιαστικός και όχι 
προσχηματικός, προκειμένου η Αυτοδιοίκηση να θωρακιστεί θεσμικά και να αποκτήσει αληθινή 
αυτονομία που δυστυχώς δεν έχει στην Ελλάδα. Οι παρεμβάσεις και προτάσεις του Δήμου μας 
στα αρμόδια Υπουργεία και την ΚΕΔΕ είναι διαρκείς σχετικά με όλα τα θεσμικά ζητήματα που 
απασχολούν την αυτοδιοίκηση.     
 

 Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που μας κληροδότησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή 
είναι η κατάσταση των κληροδοτημάτων του Δήμου. Τα κληροδοτήματα θα έπρεπε να έχουν 
διακριτή διοίκηση και διαχείριση καθώς και να τηρούν μια σειρά υποχρεώσεων που δυστυχώς 
δεν έχουν μέχρι σήμερα τηρήσει. Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου ξεκίνησε το δύσκολο έργο 
τακτοποίησης των φακέλων των πολλών κληροδοτημάτων, ωστόσο το έργο είναι επίπονο και 
θα χρειαστεί ενίσχυση. Πρόκειται για μια άκρως σοβαρή διαδικασία, καθώς τα κληροδοτήματα 
ελέγχονται από το Υπουργείο Οικονομικών και οι παραβάσεις στη διαχείρισή τους 
καταλογίζονται, ενώ ο κίνδυνος απώλειας τους υπέρ του Δημοσίου είναι πάντα υπαρκτός. Ήδη 
έχουμε ολοκληρώσει την τακτοποίηση 7 κληροδοτημάτων και συνεχίζουμε.  
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 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Δημαρχία Ευστρατίου Αθ. Χαρχαλάκη 

ΕΡΓΑ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2014 (μετά την 01/09) 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Συντήρηση και Επισκευή Δ.Σ. Καρβουνάδων 3.920,00 ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΜΠΑΝΤΙΛΛΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση και Επισκευή Δ.Σ. Ποταμού 3.620,00 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΝΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση και Επισκευή Δ.Σ. Χώρας 3.920,00 ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΜΠΑΝΤΙΛΛΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Βελτίωση Αγροτικών Οδών ΤΚ Καραβά 4.849,95 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ 
ΕΔΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Βελτίωση Αγροτικών Οδών ΤΚ Κυθήρων 4.849,95 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ 
ΕΔΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Βελτίωση Αγροτικών Οδών ΤΚ Ποταμού 4.835,63 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ 
ΕΔΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια Πληροφοριακών – ΚΟΚ 
Πινακίδων 

8.677,65 ΠΟΛΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Ο.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Καθαρισμός και Αποκομιδή Απορριμμάτων 
ΤΚ Κυθήρων 

15.250,00 ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Εκπόνηση Μελέτης του έργου «Καθορισμός 
Αποδέκτη Λυμάτων Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων Ποταμού 

3.920,00 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Οδού προς 
Παραλία Χαλκού 

47.500,00 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ  
ΕΔΕ 

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΛΕΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Ασφαλτόστρωση Οδών οικισμού Διακοφτίου 47.500,00 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ 
ΕΔΕ 

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Διευθέτηση Χώρου ΧΥΤΑ Κυθήρων 4.830,00 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ 
ΕΔΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Βελτίωση Αγροτικών Οδών ΤΚ Κοντολιανίκων 4.739,73 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
ΣΟΡΟΚΑΚΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση Δημαρχείου 5.890,00 ΚΟΣΜΑΣ ΤΖΑΝΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αποκομιδή – Μεταφορά Απορριμμάτων ΔΚ 
Αντικυθήρων 

9.950,00 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια Εορταστικού Διακόσμου 4.795,77 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αποκατάσταση Λιθοδομών Επαρχιακού 
Οδικού Δικτύου 

3.540,00 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Υπηρεσίες Τεχνικού και Χρηματοδοτικού 
Συμβούλου 

7.350,00 MEDIASCAPE ΕΠΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Βελτίωση Αγροτικών Οδών ΤΚ Μητάτων 4.858,50 ΚΥΡΑΝΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Διαμόρφωση Χώρου Αμαξοστασίου 11.900,00 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΥΡΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Βελτίωση Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίου 
Κρυόβρυσης 

4.828,83 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
ΣΟΡΟΚΑΚΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Βελτίωση Αγροτικών Οδών ΤΚ Φρατσίων 4.920,00 ΚΥΡΑΝΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Βελτίωση Αγροτικών Οδών ΤΚ Μυλοποτάμου 4.733,00 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
ΣΟΡΟΚΑΚΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ανόρυξη Δημοτικών Γεωτρήσεων 38.786,62 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ  
Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Βελτίωση Οδών ΤΚ Κοντολιανίκων 41.000,00 ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Επισκευές Δεξαμενών – Αντλιοστασίων 
Δήμου Κυθήρων 

101.508,00 ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Δήμου 
Κυθήρων 

101.000,00 ΕΥΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Ανακαίνιση Δημοτικών Χώρων Υγιεινής 19.039,11 ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αποπεράτωση Γραφείου Τ.Κ. Καραβά 11.619,60 ΤΕΒΑΡ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Τ.Κ. 
Καραβά 

37.200,00 ΕΥΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδοποιίας 2015 109.202,72 ΣΟΡΟΚΑΚΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΔΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αποκατάσταση Βλαβών Δικτύων Ύδρευσης  72.194,85 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Εκπόνηση Συγκοινωνιακής Μελέτης Οδικών 
Παρεμβάσεων Δήμου Κυθήρων 

14.944,50 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΗΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Διαμόρφωση και Αναβάθμιση Κοινοχρήστων 
Χώρων Οικισμού Μητάτων (ΟΠΑΑΧ-ΕΣΠΑ) 

154.355,07 ΕΥΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. 
Κυθήρων 2015 

39.849,78 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΗΣ ΕΔΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου 
για την υποβοήθηση της τεχνικής υπηρεσίας 
του Δήμου Κυθήρων  

24.231,00 Γ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – 
Ν.ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Επισκευή – Συντήρηση Γηπέδων 
Αθλοπαιδιών Αντικυθήρων 

9.800,00 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Καθαρισμός και Αποκομιδή Απορριμμάτων 
Τ.Κ. Κυθήρων 

16.650,00 ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αποκομιδή – Μεταφορά  Απορριμμάτων Δ.Κ. 
Αντικυθήρων 

7.990,00 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση – Επισκευή Κτηρίου ΔΒΚ 13.500,00 ΔΗΜΑΛΟΥΜΙΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Βελτίωση Οδών Τ.Κ. Λιβαδίου  39.000,00 
 

ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση και Επισκευή Παιδικής Χαράς Τ.Κ. 
Κοντολιανίκων  

10.790,00 ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Ασφαλτόστρωση Οδών προς παραλίες 2015 169.057,19 ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Επισκευή – Συντήρηση Δρόμου Παραλίας 
Ποταμού Αντικυθήρων 

6.852,22 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Γεωλογική Μελέτη Ανόρυξης Δημοτικών 
Γεωτρήσεων 

10.912,00 ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Τοπογραφικές εργασίες (αποτύπωση χώρου 
αφαλάτωσης στο Διακόφτι – Δρόμος Πάπα 
Μόρμορη Αυλέμων – Χώρου ανέγερσης 
αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μανιτοχώρι) 

4.960,00 ΛΕΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Σύνταξη Μ.Π.Ε. αθλητικών χώρων 
Μανιτοχωρίου 

4.960,00 ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση – Επέκταση Λιθόστρωτων 
(Καψάλι) 

6.334,50 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αναλύσεις υδάτων 9.594,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια Λαμπτήρων 7.566,47 Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια σωλήνων γεωτρήσεων 9.859,68 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Ηχογράφηση – απομαγνητοφώνηση και 
έκδοση πρακτικών ΔΣ 2015 

11.750,00 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Διευθέτηση Χώρου Χυτά Κυθήρων 28.728,86 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΕΔΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων  14.904,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 



Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας ΔΕ 
Αντικυθήρων 

5.879,40 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αναβάθμιση και Ανακαίνιση Αντλιοστασίων 
και Πηγών ΔΕ Αντικυθήρων 

7.000,00 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Πλακόστρωση στον Οικισμό Γαλανιανά 
Αντικυθήρων 

11.759,37 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΕΔΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση Δ.Σ. Ποταμού 4.950,00 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΜΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια Σκυροδέματος ΔΕ Κυθήρων 10.824,00 Π.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ-Ρ.ΚΕΡΕ ΟΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Καθαρισμός Ζωνών Πυρασφάλειας Δασών 4.797,00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. 
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΔΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΦΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση ΔΣ Καρβουνάδων 4.305,00 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Επισκευή Νηπιαγωγείου Κυθήρων 2.920,00 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΝΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση Εγκαταστάσεων – Μηχανημάτων 
ΕΕΛ Καψαλίου 

4.920,00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΝΕΡΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Μεταφόρτωση και Μερική Διαλογή 
Ανακυκλώσιμων Υλικών 

4.880,00 Π.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ-Ρ.ΚΕΡΕ ΟΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων ΤΚ Μητάτων 4.450,00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΤΣΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Απεντόμωση Ανακυκλώσιμων Υλικών 4.930,00 Ι.ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ-Ι.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 
ΟΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Παροχή Λογιστικών και Φορολογικών 
Υπηρεσιών 2015 

16.500,00 ΕΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΕΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση Κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου 3.600,00 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια Σκυροδέματος ΔΕ Αντικυθήρων 12.542,31 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΕΔΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης 
Αβλέμωνα 

10.200,00 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΕΔΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αποπεράτωση Τοιχίου Παραλιακής Οδού Αγ. 
Πελαγίας 

8.500,00 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΕΔΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Πλακοστρώσεις – Αναπλάσεις Κοινοχρήστων 
Χώρων 

10.324,80 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΕΔΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια αντλιών γεωτρήσεων Πετρουνίου 
και Χάλας 

4.797,00 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Καθαρισμός και Αποκομιδή Απορριμμάτων 
ΔΕ Κυθήρων 

16.650,00 ΜΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση Παλαιού ΔΣ Καραβά 4.800,00 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 
την Βελτίωση του Περιφ. Δρόμου Ποταμού 
Αντικυθήρων 

 ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 3.902,25 LIDO ΕΠΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια Παγκακιών 3.911,40 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΛΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση και επισκευή Κτιρίων και Λοιπών 
Υποδομών 

7.450,00 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Προμήθεια Σκυροδέματος Δ.Ε. Κυθήρων 10.587,35 ΚΥΡΑΝΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια Σκυροδέματος Δ.Ε. Αντικυθήρων 11.933,46 ΚΥΡΑΝΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αποπεράτωση Τοιχίου Παραλιακής Οδού Αγ. 
Πελαγίας 

8.900,00 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου Αντικυθήρων 11.520,00 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση και Επισκευή Κοινοτικού 
Καταστήματος Αντικυθήρων 

11.520,00 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Επικαιροποίηση Μελέτης Ανάπλασης Κάτω 
Χώρας Μυλοποτάμου 

3.382,50 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Υπηρεσίες προετοιμασίας, παρακολούθησης 
και παροχής υπηρεσιών επίβλεψης για το 
έργο – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ  
ΧΩΡΑΣ 

3.382,50 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια Παγκακιών 14.667,75 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΤΟΛΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων 13.751,40 ΕΛΛΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ. 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Υπηρεσίες τεχνικού και χρηματοδοτικού 
συμβούλου 2016 

15.744,00 MEDIASCAPE ΕΠΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Ασφαλτόστρωση Περιφερειακού Δρόμου 
Λιμένος Ποταμού Αντικυθήρων 

49.143,00 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και 
τσιμεντόστρωση στο Parking Χώρας 

30.647,16 ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Επισκευή κλιμάκων και βελτίωση 
περιβάλλοντος χώρου Καταρράκτη Νεράιδας 
Τ.Κ. Μυλοποτάμου 

9.827,00 ΚΥΡΑΝΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Ασφαλτόστρωση Οδών Γερακαρίου 18.751,21 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Λιβαδίου 25.001,62 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Εγκατάσταση Δημοτικού Φωτισμού επί της 
Παραλιακής Οδού Αγ. Πελαγίας 

21.454,68 ΕΥΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών 64.499,51 ΣΟΦΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ 
ΥΙΟΣ ΟΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Διευθέτηση χώρου ΧΥΤΑ Κυθήρων 2016 23.229,78 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΚΕΡΕ  ΟΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Επισκευή – Συντήρηση Κοινοτικού Ξενώνα 
Αντικυθήρων  

22.027,63 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Ανάπλαση Πλατείας Δρυμώνα 8.880,00 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
ΣΟΡΟΚΑΚΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων 14.919.21 LIDO  ΕΠΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια Σωλήνων Γεωτρήσεων 10.066.32 Β.ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΒΕΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια Λαμπτήρων Δημοτικού Φωτισμού 11.787,95 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων  11.180,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια καλαθών απορριμμάτων  6.900,60 ΕΛΛ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια πληροφοριακών – ΚΟΚ πινακίδων 11.371,00 ΠΟΛΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων 
σήμανσης μνημείων και αξιοθεάτων 

4.898,00 ΠΡΕΚΚΑΣ Γ. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αντικατάσταση Λαμπτήρων Δημοτικού 
Φωτισμού και Εορταστικού Διακόσμου 

11.998,04 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων ΤΚ 
Μυλοποτάμου 

6.961,80 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Επισκευή και Συντήρηση Κοινοτικού 
Καταστήματος Φρατσίων 

11.371,71 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Επισκευή Κτιρίου Νηπιαγωγείου Κυθήρων 6.900,00 ΚΥΡΑΝΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 



Καθαρισμός – Στεγάνωση – Ανακαίνιση 
Δεξαμενών και Αντλιοστασίων ΔΚ 
Αντικυθήρων 

10.680,00 ΚΥΡΑΝΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση και Επισκευή Ομβροδεξαμενής 
Κόκκινου Λάκκου Αντικυθήρων 

7.800,00 ΚΥΡΑΝΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αποκατάσταση Βλαβών Δικτύων Ύδρευσης 
Δήμου Κυθήρων 

70.132,82 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Κατασκευή Νέου Υδατόπυργου στις 
Αλεξανδράδες 

25.204,49 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια Η/Υ 32.272,59 GENIUS TECH ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Πλήρωση Δεξαμενών Δ.Ε. Κυθήρων 11.829,60 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ-ΚΕΡΕ Ο.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Διάνοιξη χαντακιών ύδρευσης 11.880,00 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 

Βελτίωση Οδού Βάνης-Μυρτίδια 12.400,00 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Ασφαλτόστρωση Οδών ΤΚ Μυρτιδίων 12.400,01 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Διάνοιξη ζωνών πυρασφάλειας Δασών ΤΚ 
Ποταμού 

4.744,00 ΚΥΡΑΝΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Δοκιμαστική άντληση γεωτρήσεων Χάλα – 
Μηλαπιδέα  

4.470,94 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια συστημάτων πυροπροστασίας 
οικισμών ΔΕ Κυθήρων 

4.981,50 Ι.ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ – 
Ι.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Ο.Ε. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας 
οικισμών ΔΕ Κυθήρων (φωλεές – κρουνοί) 

4.978,60 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου 
Ενέργειας (ΣΔΑΕ) στο πλαίσιο του Συμφώνου 
των Δημάρχων 

11.439,00 MEDIASCAPE ΕΠΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Δοκιμαστική άντληση γεωτρήσεων Χάλα, 
Μηλαπιδέα 

4.470,94 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και 
βιωσιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία 
Δημοτικών Σφαγείων 

9.920,00 ΓΡΑΣΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Επισκευή συστημάτων WIFI 4.981,08 ΧΑΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Επισκευή χώρου πρόσβασης ΑΤΜ Ποταμού 1.900,00 ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Επιστημονική παρακολούθηση και συντήρηση 
ΕΕΛ Καψαλίου 2016 

47.490,30 KAFSIS Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Ευπρεπισμός – καλλωπισμός κοινοχρήστων 
χώρων 

6.900,00 ΣΚΛΑΒΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Καθαρισμός και εκβάθυνση υπαρχουσών 
γεωτρήσεων 

23.912,00 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ 
Αντικυθήρων 

4.800,00 ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κυθήρων 19.692,34 ΣΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου  6.950,00 ΣΚΛΑΒΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΑ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2017 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
 

Προμήθεια παγκακιών 23.330,60 ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων 14.669,20 ΕΛΛ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Υπηρεσίες τεχνικού και χρηματοδοτικού 
συμβούλου 2017 

24.304,00 MEDIASCAPE ΕΠΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 

Υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογής 
Κτηματολογίου  

11.780,00 ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αποκατάσταση οδοστρώματος Αγ. Πελαγίας 4.826,78 ΕΥΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Γερακάρι 7.000,00 ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΕΔΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού 
φωτισμού 

23.931,63 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια καθρεπτών 2.450,04 ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος 4.992,00 ΔΟΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ 
ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων 4.500,00 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Χημικές – Μικροβιολογικές αναλύσεις 
υδάτων 2017 

11.160,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια πυροσβεστήρων  2.987,16 Ι. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ- 
Ι. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Ο.Ε. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια συστημάτων πυρασφάλειας 4.981,08 Ι.ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ- 
Ι.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Ο.Ε. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια Λαμπτήρων Δημοτικού Φωτισμού 14.897,63 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών 
λογισμικού 

13.863,20 OTS Α.Ε.  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Τοποθέτηση συστημάτων πυρασφάλειας  3.985,00 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Υπηρεσίες καθαρισμού και αποκομιδής 
απορριμμάτων ΤΚ Κυθήρων 

23.000,00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΟ 

Διάνοιξη χαντακιών ύδρευσης 2017 4.850,00 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Παραλίας 
Αγ. Πελαγίας  

22.915,20 ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση και επισκευή μονάδων 
αποσιδήρωσης και απομαγγάνωσης Δήμου 
Κυθήρων 

22.243,12 HYDROACT – Γ. ΜΕΤΣΙΚΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Κατασκευή οικίσκων γεωτρήσεων 4.439,50 ΚΥΡΑΝΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση Ελικοδρομίου Αντικυθήρων 4.850,00 ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Πλήρωση Δεξαμενών Δ.Ε. Κυθήρων 19.940,00 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΓΛΥΤΣΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Επιστημονική παρακολούθηση και συντήρηση 
ΕΕΛ Καψαλίου 2017 

47.874,02 KAFSIS Α.Ε. ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

Καθαρισμός, στεγάνωση, συντήρηση 
ομβροδεξαμενής Γερακαρίου 

4.931,73 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2017  73.873,22 ΣΟΦΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την 
εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό δίκτυο 
ηλεκτροφωτισμού 

22.940,00 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. ΟΕ 
EVOLUTION PROJECTS PLUS 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. 
Αντικυθήρων 

4.464,00 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΕΔΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων 
παιδικής χαράς ΤΚ Κοντολιανίκων 

31.502,20 ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ &ΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Διαμόρφωση δημοτικών χώρων στάθμευσης 6.580,00 ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Γεωπεριβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
Άμεσων Παρεμβάσεων στις Πυρόπληκτες 
Περιοχές του Δήμου Κυθήρων 

59.520,00 (ΠΔΕ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

Προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων 17.974,00 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια Εορταστικού Διακόσμου 11.817,20 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Σχεδίαση χαρτών πολιτικής προστασίας 4.836,00 ΜΑΡ. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 



Καθαίρεση παλαιού υδατόπυργου 
Αλεξανδράδων και λοιπές εργασίες 

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Επισκευή δρόμου προς Κοιμητήριο Χώρας 23.879,41 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΚΥΡΑΝΗ 
ΕΔΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Κατασκευή τεχνικών στην Αγία Πελαγία 12.199,99 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΑΣΙΩΝΗΣ ΕΔΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αποκατάσταση δρόμου προς Καμαρέλα 
Αντικυθήρων (ΠΔΕ) 

31.732,44 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΑΣΙΩΝΗΣ ΕΔΕ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων 
γυμναστικής (Gym Park) 

23.584,80 ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Ολοκλήρωση μελετών για το έργο συλλογής 
νερού «Όχελλες» 

23.436,00 ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. 
Ποταμού 

124.179,83 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΔΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες Οδού 
Αγίας Πελαγίας προς Αγία Αναστασία (ΠΔΕ) 

142.318,00 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΑΣΙΩΝΗΣ ΕΔΕ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΑ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2018 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Συντήρηση κτιρίων σχολικών μονάδων 66.613,07 ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου 
Καψαλίου 

9.881,14 ΘΕΑΝΩ ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Επισκευές Δεξαμενών – Αντλιοστασίων (Β΄ 
Φάση) 

59.000,00 ΘΕΑΝΩ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΔΕ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

Ανάπλαση πλατείας Φρατσίων 
(Περιφέρεια Αττικής) 

164.512,80 ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΕΔΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικής Οδοποιίας 
2017 

173.414,00 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΑΣΙΩΝΗΣ ΕΔΕ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

Ανάπλαση Οικισμού Σκλαβιανίκων ΤΚ 
Μητάτων 

61.100,45 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΔΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια Σκυροδέματος 2017 62.234,21 Γ.Μ.Ι. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Ο.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Ανόρυξη και Αξιοποίηση Δημοτικών 
Γεωτρήσεων 2017 

55.491,85 ΑΛΚΥΩΝ ΝΙΚΟΥΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

Προμήθεια Λαμπτήρων 19.855,87 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια Πληροφοριακών – ΚΟΚ Πινακίδων 23.432,53 ΠΟΛΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Ο.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Μικροβιολογικές – Χημικές Αναλύσεις 
Υδάτων 2018  

13.702,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

Προμήθεια καυσίμων μηχανημάτων και 
οχημάτων πυρόσβεσης (ΠΔΕ) 

6.046,00€  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Υπηρεσίες Τεχνικού και Χρηματοδοτικού 
Συμβούλου 2018  

24.304,00€ MEDIASCAPE ΕΠΕ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 23.456,83€ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια υπέργειων πυροσβεστικών 
κρουνών 

4.981,08€ Ι.ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ – 
Ι.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Ο.Ε. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Απεντόμωση ανακυκλώσιμων υλικών έτους 
2018 

7.979,40€ Ι.ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ – 
Ι.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Ο.Ε. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Παροχή υπηρεσιών αντιμετώπισης 
πυρκαγιών, μισθώσεις μηχανημάτων 
για διάνοιξη ζωνών πυρασφάλειας (ΠΔΕ) 

4.092,00€  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια ελαστικών 14.521,95€ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΦΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Παροχή υπηρεσιών αντιμετώπισης 
πυρκαγιών, μισθώσεις καταλυμάτων 
πυροσβεστών (ΠΔΕ) 

4.730,00€  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια τροφίμων για σίτιση 
πυροσβεστών και λοιπού προσωπικού για την 
πυρόσβεση πυρκαγιών (ΠΔΕ) 

27.027,59€  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Παροχή υπηρεσιών αντιμετώπισης 
πυρκαγιών, μεταφορά νερού (ΠΔΕ) 

32.178,00€ ΓΛΥΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 5.978,78€ LIDO Ε.Π.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Πλήρωση δεξαμενών ΔΕ Κυθήρων 24.304,00€ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΓΛΥΤΣΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού 
φωτισμού 2018 

24.698,15€ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

Προμήθεια και εγκατάσταση σειρήνων 
πολιτικής προστασίας  

4.920,00€ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια και τοποθέτηση δεξαμενών 
πόσιμου ύδατος 

22.320,00€ AQUASTAR ΑΒΕΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αποκατάσταση Βλαβών Δικτύων Ύδρευσης 
2018 

68.855,14€ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση Ακινήτων Δ.Ε. Αντικυθήρων 18.611,36€ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ  
Ε.Δ.Ε. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια ατομικού προστατευτικού 
εξοπλισμού ΠΣΕΑ 

4.143,00€ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 2.997,08€ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Διάνοιξη – Συντήρηση μονοπατιών  17.809,12€ ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΕΔΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 



Αντιμετώπιση του κόκκινου ρυγχωτού 
σκαθαριού στους φοίνικες 

4.960,00€ ΣΑΜΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού διάσωσης 4.979,39€ ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση Ελικοδρομίου Δ.Κ. Αντικυθήρων 6.707,27€ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΕΔΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος  4.950,00€ ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΥΘΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση και αναβάθμιση τηλεφωνικών 
κέντρων 

11.949,50€ GENIUS TECH  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Μελέτη υλοτόμησης – αναδάσωσης (ΠΔΕ) 12.152,00€ ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου 
Κυθήρων 

65.789,44€ ΣΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων 8.000,00€ ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Ηχογράφηση – απομαγνητοφώνηση και 
έκδοση πρακτικών ΔΣ 

23.300,00€ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

Διαμονή προσωπικού ΜΟΜΚΑ 4.858,50€ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Κλάδεμα δέντρων – αποψιλώσεις  4.898,00€ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΜΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια συστημάτων πυροπροστασίας 4.994,72€ Ι.ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ-Ι.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Υπηρεσία ελέγχου και παρακολούθησης 
ποιότητας και ποσότητας αντλούμενου 
ύδατος δημοτικών γεωτρήσεων 

4.855,84€ ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Ανόρυξη και Αξιοποίηση Δημοτικών 
Γεωτρήσεων  

55.491,83€ ΑΛΚΥΩΝ Γ. ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΕΔΕ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 

1.891.576,60€ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Τ.Ε. – ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.» 

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας 
οικισμών Δ.Ε. Κυθήρων 

4.898,00€ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγικών Ζευγών  22.444,00€ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών 
λογισμικού  

27.754,92€ O.T.S. A.E. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Ανακατασκευή – συντήρηση δημοτικών 
παιδικών χαρών  

67.654,40€ ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια και συντήρηση εορταστικού 
διακόσμου 

13.888,00€ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Προμήθεια ειδών σήμανσης πεζοπορικών 
διαδρομών 

7.950,01€ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση δημοτικής κινητής περιουσίας 6.890,00€ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Φόρτωση ανακυκλώσιμων υλικών 7.550,00€ Π.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ-Ρ.ΚΕΡΕ Ο.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Διαμόρφωση χώρων τοποθέτησης δεξαμενών 4.810,00€ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Συντήρηση Λιθοδομών 4.850,00€ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αποκατάσταση δημοτικών οδών 18.799,99€ ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Πλακοστρώσεις δημοτικών οδών 29.679,66€ ΚΥΡΑΝΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

Διάνοιξη νέων γεωτρήσεων στις θέσεις 
Διστέρνια, Αγριοσυκία και Μαρκεσάκια (ΠΔΕ) 

70.300,91€ Ι.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΛΟΓΟΣ – ΕΔΕ  

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

Συντήρηση δημοτικών κοιμητηρίων 7.438,13€ ΘΕΑΝΩ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΔΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αποκατάσταση και βελτίωση παρόδιων 
απορροών 

3.400,00€ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Διαμόρφωση οδών ρυμοτομικού σχεδίου 
Διακοφτίου 

4.850,00€ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Επιστημονική παρακολούθηση λειτουργίας 
ΒΙΟΚΑ 

49.249,82€ KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

Εργασίες χρώσης σχολικών μονάδων  24.400,00€ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΕΔΕ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας 

23.808,00€ ΜΑΡΙΑ ΣΙΤΗ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΑ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2019 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
 

Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Ηλία 18.299,99€ ΚΥΡΑΝΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΕΔΕ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

Αντικατάσταση – Παραλλαγή Δικτύων 
Ύδρευσης (ΠΔΕ) 

35.527,54€ ΑΝΕΖΟΥΛΑ 
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΔΕ 

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 

Προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος  13.586,50€ ΔΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΚΥΘΗΡΩΝ  ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ  

Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικών 
Φανών στην Παραλία Καψαλίου 

  ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Κατασκευή Νέων Αθλητικών Εγκαταστάσεων 
στη θέση «Μανιτοχώρι» (Περιφέρεια) 

333.092,18€ ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ανάπλαση Belvedere 71.051,86€ ΜΑΡΑΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Συντήρηση – αναβάθμιση Συνεδριακού 
Κέντρου Φρατσίων 

 ΚΥΡΑΝΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Αποκατάσταση Λιθοδομών, συντήρηση και 
επέκταση λιθόστρωτων ΔΕ Αντικυθήρων 

  ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικής 
Οδοποιίας Κυθήρων (Περιφέρεια) 

 ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν&Κ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ανέγερση Μνημείου Σφουγγαράδων στα 
Αντικύθηρα (Περιφέρεια) 

  ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

    

 

 

 

 

 

Στην παρούσα λίστα περιλαμβάνονται μόνο τα έργα-εργασίες-υπηρεσίες-προμήθειες μείζονος ενδιαφέροντος. Πέραν των 
ανωτέρω ο Δήμος έχει ολοκληρώσει και δεκάδες άλλες προμήθειες και υπηρεσίες που δεν αναφέρονται στην παρούσα, 
όπως π.χ. οι προμήθειες ηλεκτρολογικού υλικού, υδραυλικών εξαρτημάτων, οικοδομικών υλικών, εργαλείων κ.λπ.  



ΕΡΓΑ/ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Κ.Α. ΠΟΣΟ ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΗΜ/ΣΗΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1.  Διαχείριση Απορριμμάτων 
Κυθήρων – Αντικυθήρων  

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.989.325,29€ Π.Α. Εκτελείται  

2.  Μελέτη Σκοπιμότητας και Γενικού 
Σχεδίου Ανάπτυξης στον ΚΑΚ 

9762.08.009 35.000€ Π.Α. Ολοκληρώθηκε – Τελική έγκριση από την Υ.Π.Α. 

3.  Ανάπλαση Πλατείας Φρατσίων 9729.08.003.01 292.000€ Δ.Κ. Εγκαινιάστηκε στις 19/11/2018  
 

4.  Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση 
σε Λειτουργιά Εξοπλισμού 
Τηλεελέγχου -Τηλεχειρισμού για 
την Ασφαλή Επίβλεψη και 
Λειτουργία των Δικτύων Ύδρευσης 
του Δήμου Κυθήρων 

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  1.981.396€ Δ.Κ. Εκτελείται  
 

5.  Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός για την 
ανέγερση Μνημείου 
Σφουγγαράδων στα Αντικύθηρα 
 

9762.08.015 75.000€ Δ.Κ. Δημοπρατήθηκε στις 18/10/2018 από το Δήμο Κυθήρων 
Διαγωνιστική Διαδικασία σε εξέλιξη – Πανελλήνιος Καλλιτεχνικός 
Διαγωνισμός  

6.  Κατασκευή Νέων Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων στη Θέση 
«Μανιτοχώρι» 
 

9777.08.008 510.000€ Δ.Κ. Δημοπρατήθηκε στις 20/09/2018 από το Δήμο Κυθήρων 
Προσυμβατικός έλεγχος – Σύμβαση και έναρξη κατασκευής μέχρι τέλος 
Απριλίου 2019 

7.  Ανακατασκευή Γεφύρας Μάκρωνα 
και Παράλληλες Οδικές 
Εργασίες Νήσου Κυθήρων 
 

9881.08.027 1.800.000€ Π.Α. Δημοπρατήθηκε στις 13/12/2018 από την Περιφέρεια Αττικής 
Προσυμβατικός έλεγχος – Σύμβαση και έναρξη κατασκευής μέχρι 
καλοκαίρι 2019 

8.  Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικής 
Οδοποιίας Νήσου Κυθήρων 
 

9781.08.022 2.475.000€ Δ.Κ. Δημοπρατήθηκε στις 27/12/2018 από το Δήμο Κυθήρων 
Προσυμβατικός έλεγχος – Σύμβαση και έναρξη κατασκευής μέχρι 
καλοκαίρι 2019  

9.  Κατασκευή Εσωτερικού Δικτύου 
Ύδρευσης Αγίας Πελαγίας 

9773.08.010 3.100.000€ Δ.Κ. Δημοπρατείται εντός του 2019 από το Δήμο Κυθήρων  
 

10.  Κατασκευή Αναπλάσεων και 
Συμπληρωματικών Εργασιών 
Οδικού Δικτύου Δήμου Κυθήρων 

9771.08.005 100.000€ 
 
 

Δ.Κ. Δημοπρατείται εντός του 2019 από το Δήμο Κυθήρων  
 



11.  Μονάδα Προεπεξεργασίας και 
Δεξαμενή Βοθρολυμμάτων των ΕΕΛ 
Καψαλίου Κυθήρων 
 

9775.08.007 200.000€ 
 

Δ.Κ. Προγραμματική Σύμβαση – Δημοπράτηση εντός του 2019  
 

12.  Προκαταρτική Μελέτη Κατασκευής 
και Λειτουργιάς Βιολογικού 
Καθαρισμού Αγ. Πελαγίας 
Νήσου Κυθήρων 
 

9762.08.049 30.000€ Δ.Κ. Ανατίθεται εντός Απριλίου 2019 
 

13.  Βελτίωση Βατότητας Διάνοιξης και 
Τσιμεντόστρωσης Περιφερειακού 
Δρόμου Ποταμού Δ.Κ. Αντικυθήρων 
 

9781.08.014 285.000€ Δ.Κ. Δημοπρατείται στις 10/06/2019  

14.  Οδός «Μόρμορη» Αβλέμωνα 9762.08.028 500.000€ Δ.Κ. Έγινε Πράξη Χαρακτηρισμού αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
λόγω ανάρτησης Δασικών Χαρτών. 
Αναμένεται επίλυση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης από το 
Δασαρχείο. Έχουν ληφθεί οι αρχαιολογικές εγκρίσεις.  
 

15.  Ανακαίνιση – Διαρρύθμιση 
Παιδικού Σταθμού στη Θέση 
Λογοθετιάνικα 
 

9733.08.004 300.000€ Δ.Κ. Προγραμματική Σύμβαση και δημοπράτηση εντός του 2019 
Αναμένεται η οικοδομική άδεια   

16.  Μελέτη Επέκτασης Διαδρόμου 
Προσγείωσης – Απογείωσης στον 
Κρατικό Αερολιμένα Κυθήρων 
«Αλέξανδρος Αριστοτέλους 
Ωνάσης» 
 
 

9762.08.010 400.000€ Π.Α. Δημοπράτηση στο πρώτο εξάμηνο του 2019 από την Περιφέρεια Αττικής 
 
 
 
 
 
 

17.  Επικαιροποίηση Μελέτης 
«Διαπλάτυνση και Συντήρηση 
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου 
Κυθήρων» (Κεντρικός Οδικός 
Άξονας) 

9762.08.050 60.000€ Π.Α. Αναμένεται Τεύχος Μελέτης για να υπογραφεί η Προγραμματική 
Σύμβαση 
 
 
 
 

18.  Μελέτες Λιμενικών Έργων στα 
Κύθηρα 

9762.08.027 75.000€ Δ.Λ.Τ. Προγραμματική Σύμβαση – Δημοπράτηση εντός του 2019 από το 
Λιμενικό Ταμείο 



19.  Υποέργα έργου «Διαχείρισης 
Απορριμμάτων» : 
Α) Μονάδα Κομποστοποίησης 
Β) 2 νέα Απορριμματοφόρα 
Γ) Βοηθητικά Οχήματα 
Δ) Σύνδεση με Δίκτυα ΟΚΩ 
Ε) Τεχνικός Σύμβουλος 
ΣΤ) Προβολή και Επικοινωνία 

 

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.559.950€ Π.Α. 
 

Δημοπρατήθηκε στις 11/10/2018 από την Περιφέρεια Αττικής   
Προχωρά η διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης   

20.  Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Κυθήρων 

 €243.360 ΕΠΕΚΑ Ολοκληρώθηκε η προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού των Δομών  
 

21.  Κατασκευή και Λειτουργία 
Μονάδων Αφαλάτωσης στους 
οικισμούς Αγ. Πελαγία και Διακόφτι 

 1.500.000€ Δ.Κ. Έχει κολλήσει στην περιβαλλοντική αδειοδότηση 
Προγραμματική και δημοπράτηση εντός του 2019  

22.  Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κυθήρων  €116.640  Ο Δήμος Κυθήρων υπέβαλλε πρόταση (Αρ. Πρωτ. 1512/8-5-2017) ένταξης 
στο ΠΕΠ Αττικής. Η ΕΥΔ με έγγραφό της ενημέρωσε ότι για την έγκριση 
ένταξης απαιτείται η ύπαρξη Κοινωνικής Υπηρεσίας. Θα πρέπει 
πιθανότατα να υπάρξει συνεννόηση και συνεργασία με την Κοινωνική 
Υπηρεσία του Δήμου Πειραιά (ως Δήμος «έδρας») 

Ενημέρωση: 17/04/2019 – Σ.Χ.  



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Προϋπολογισθέντα έσοδα 8.858.297,36 7.458.419,49 6.302.234,44 6.598.126,48 6.828.043,03 7.644.080,39 8.622.252,53 9.712.635,07 

Πραγματοποιηθέντα έσοδα 4.093.299,61 4.331.840,41 5.018.151,17 5.185.352,45 5.706.850,00 5.870.587,06 5.572.160,96 6.586.682,46 

Ποσοστό υλοποίησης εσόδων 46,21% 58,08% 79,62% 78,59% 83,58% 76,80% 64,63% 67,82% 

Προϋπολογισθέντα έξοδα 8.858.297,36 7.458.419,49 6.302.234,44 6.598.126,48 6.828.043,03 7.644.080,39 8.622.252,53 9.712.635,07 

Πραγματοποιηθέντα  έξοδα 2.818.734,08 2.842.742,95 2.690.992,34 2.709.484,46 2.609.864,82 3.139.172,25 2.779.534,95 3.017.635,07 

Ποσοστό υλοποίησης εξόδων 31,82% 38,11% 42,70% 41,06% 38,22% 41,07% 32,24% 31,07% 

Αναμορφώσεις 22 28 20 15 4 3 1 1 

ΚΑΠ 1.415.650 1.415.650 1.258.694,52 1.068.068,67 996.306 1.044.662,52 1.043.464,70 1.080.210,61 

ΣΑΤΑ 370.301 370.301 433.985,09 198.800 192.000 192.930 192.930 192.930 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Λ.Τ. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Προϋπολογισθέντα έσοδα 311.512.46 290.147.99 275.611.68 286.604.60 350.071.36 291.767,33 409.474,84 548.848,96 

Πραγματοποιηθέντα έσοδα 269.550.27 238.433.61 224.380.37 280.166.01 322.427.18 310.624,96 337.639,23 346.623,51 

Ποσοστό υλοποίησης εσόδων 77.34% 82.18% 81.41% 97.75% 92.10% 106,46% 82,46% 63,15% 

Προϋπολογισθέντα έξοδα 348.512.76 290.147.99 275.611.68 286.604.60 350.071.36 291.767,33 409.474,84 548.848,96 

Πραγματοποιηθέντα  έξοδα 135.119.74 124.549.16 56.575.77 52.822.65 144.659.85 74.233,67 82.080,27 114.150,01 

Ποσοστό υλοποίησης εξόδων 38.77% 42.93% 20.53% 18.43% 41.32% 25,44% 20,04% 20,80% 

Αναμορφώσεις 5 9 9 1 2 1   

Προϋπολογισθέντα έσοδα από 
τέλη εισιτηρίων (Ν.1828/89)  

     61.000,00 65.000,00 80.000,00 

Πραγματοποιηθέντα έσοδα 
από τέλη εισιτηρίων 
(Ν.1828/89) 

     82.499,67 74.654,15 66.461,23 

Προϋπολογισθέντα έσοδα 
λιμένων και αγκυροβολίων 

     23.500,00 16.000,00 18.000,00 

Πραγματοποιηθέντα έσοδα 
λιμένων και αγκυροβολίων 

     18.534,13 5.753,91 5.988,86 

 

 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Προϋπολογισθέντα έσοδα 259.075.72 298.173.19 349.559.07 293.224.20 247.005.70 213.438,48 183.530,67 204.413,50 

Πραγματοποιηθέντα έσοδα 240.893.21 262.213.19 146.672.45 260.053.87 247.726.31 205.449,28 190.352,28 198.542,68 

Ποσοστό υλοποίησης εσόδων 92.98% 87.94% 41.96 88.69% 100.29% 96,26% 103,72% 97,13% 

Προϋπολογισθέντα έξοδα 256.075.72 298.173.19 349.559.07 293.224.20 247.005.70 213.438,48 183.530,67 204.413,50 

Πραγματοποιηθέντα  έξοδα 164.720.02 122.379.12 82.759.86 72.918.60 114.119.13 105.932,54 119.068,78 120.234,37 

Ποσοστό υλοποίησης εξόδων 64.32% 41.04% 23.68% 24.87% 46.20%  49,63% 64,88% 58,82% 

Αναμορφώσεις  2 2 0 1 0 0 0 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΚΥ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Προϋπολογισθέντα έσοδα 548.754.45 230.760.03 219.844.80 124.752.74 141.759,34 161.912,90 125.958,17 

Πραγματοποιηθέντα έσοδα 75.331.43 72658.30 71.113.87 64.436.92 67.432,60 44.417,21 61.795,36 

Ποσοστό υλοποίησης εσόδων 13.72% 31.48% 32.34% 51.65% 47,57% 27,43% 49,10% 

Προϋπολογισθέντα έξοδα 548.754.45 230.760.03 219.844.80 124.752.74 141.759,34 161.912,90 125.958,17 

Πραγματοποιηθέντα  έξοδα 98.756.76 68.972.64 69.552.26 55.559.93 75.092,56 55.321,49 46.624,71 

Ποσοστό υλοποίησης εξόδων 17.99% 29.88% 31.63% 44.53% 52,97% 34,17% 37,00% 

 



ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ – 2019  

  

 Χρηματοδότηση 1.800.000,00€ από το ΕΠΠΕΡΑΑ για το Φράγμα στις Όχελλες   

 

 Χρηματοδότηση 100.000,00€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για 

γεωτρήσεις στα Αντικύθηρα  

 

 Χρηματοδότηση 277.226,80€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για έργα 

υλοτόμησης και αναδάσωσης αναδασωτέων εκτάσεων με βάση τις εγκεκριμένες 

μελέτες του Δασαρχείου 

  

 Χρηματοδότηση 650.000,00€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την 

κατολίσθηση στη Γάλανη Αγ. Πελαγίας  

  

 Χρηματοδότηση 374.800,00€ από το Πρόγραμμα CLLD/LEADER για το Αστικό 

Σχολείο Ποταμού 

  

 Χρηματοδότηση 47.120,00€ από το Πρόγραμμα CLLD/LEADER για τη δημιουργία 

μόνιμης έκθεσης του Μηχανισμού των Αντικυθήρων στο Δημοτικό Μέγαρο 

Ποταμού 

  

 Χρηματοδότηση 133.500,00€ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για 

αγροτική οδοποιία στη θέση «Βεργωμένος» της Τ.Κ. Λειβαδίου  

 

 Χρηματοδότηση 150.000,00€ από το Πράσινο Ταμείο (ειδικό πρόγραμμα Δήμων 

έως 5.000 κατοίκων) 

 


