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Ασφαλτόστρωση δρόμου 

προς Πλατεία Άμμο 
 

Εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία τα συστήματα 
αποσιδήρωσης και απομαγκανίωσης του νερού στον Καραβά 
και την Πλατεία Άμμο.  
 
Το πρώτο φίλτρο τοποθετήθηκε στην δεξαμενή του Καραβά 
για να επεξεργάζεται το νερό από την πηγή του "Μαγγάνου" 
και το δεύτερο στην γεώτρηση "του Κροκόδειλου" για να 
επεξεργάζεται το νερό της γεώτρησης η οποία υδροδοτεί τον 
οικισμό της Πλατείας Άμμου.  
 
Έχει προγραμματισθεί η κατασκευή δικτύου από την 
γεώτρηση στα Διακοπουλιάνικα μέχρι την δεξαμενή του 
Καραβά ώστε μετά την επεξεργασία του να χρησιμοποιείται 
και το νερό της γεώτρησης τους θερινούς μήνες. 
 
Με την ευκαιρία αναφέρουμε έργα που έγιναν στην Κοινότητα 
Καραβά την περίοδο 2007-2014 : 
 

 Κατασκευάσθηκε καινούργια υπερυψωμένη δεξαμενή, 
"Υδατόπυργος" στο Γερακάρι για την υδροδότηση του 
οικισμού και των γύρω οικισμών, 

 Δίκτυο ύδρευσης στην οικισμό Προγκί. 

 Ασφαλτοστρώθηκε ο προς τον οικισμό Γερακαρίου και 
ο δρόμος προς τον Αι Γιάννη Γερακαρίου, 

 Καθαρίστηκαν οι δρόμοι και οι ζώνες στο δάσος 
Γερακαρίου, 

 Κατασκευάστηκε δίκτυο ύδρευσης προς την Παναγία 
Δέσποινα και τον οικισμό Βουνό, 

 Ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος προς την Παναγία 
Δέσποινα, και οι δρόμοι του οικισμού Βουνό, 

 Κατασκευάσθηκε δίκτυο ύδρευσης προς Αμιργιαλή, και 
πλακοστρώθηκε το μονοπάτι στο ρέμα, από Αμιργιαλή 
προς Πορτοκαλιά, 
 

 
Ασφαλτόστρωση στην 
πλατεία του Καραβά 

 

 
Ασφαλτόστρωση δρόμου 

προς Άγιο Ιωάννη 
Γερακαρίου 

 

 
Ασφαλτόστρωση δρόμου 
στην Πορταδέλα Καραβά 

 

 
Πλακόστρωση μονοπατιού 

από Αμιργιαλί προς 
Πορτοκαλιά 

 
Ασφαλτόστρωση δρόμου 
Καραβάς Πλατειά Άμμος 

 

 
Τοποθέτηση φίλτρων στην 
γεώτρηση «κροκόδειλος» 

 

 
Ασφαλτόστρωση δρόμου 

προς Άγιο Προκόπη 

 
Τσιμεντόστρωση δρόμου στο 

Κρυονέρι 

 
Επισκευή προβλήτας στο 
λιμάνι Πλατειάς Άμμου 

 



 
Δρόμος από Πλατειά Άμμο 

προς Φανάρι 

 Ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος στα Μπαγκιάνικα και 
τσιμεντοστρώθηκαν οι δρόμοι στο Κρυονέρι, τα 
Ντετιάνικα, και τα Άσπρα Χώματα, 

 Ασφαλτοστρώθηκαν οι δρόμοι στο Νιοχώρι, προς 
Παθούλια-Θοδωράκια, 

 Κατασκευάσθηκε τοιχίο και διαπλατύνθηκε ο δρόμος 
μετά την γέφυρα Λεμπιδά, 

 Επισκευάστηκε το ερειπωμένο κτήριο του γραφείου της 
Κοινότητας στο κέντρο του χωριού, 

 Ασφαλτοστρώθηκε τμήμα της πλατείας του Καραβά, η 
"Πορταδέλα", ο δρόμος προς Άγιο Προκόπη, καθώς και 
μεγάλα τμήματα της επαρχιακής οδού προς Πλατειά 
Άμμο, 

 Επισκευάστηκε η προβλήτα στο λιμάνι Πλατείας Άμμου, 
και κατασκευάσθηκε ράμπα και αντικαταστάθηκε ο 
φωτισμός του λιμανιού. Ασφαλτοστρώθηκαν δρόμοι 
εντός του οικισμού της Πλατείας Άμμου. 

 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής εκχερσώθηκαν οι 
δασικοί δρόμου και οι δρόμοι πυρασφάλειας στο δάσος 
Γερακαρίου 
 

Κύθηρα 21 Μαρτίου 2014 
 

 

 
Διαπλάτυνση & 

ασφαλτόστρωση στη 
γέφυρα Λεμπιδά 

 

 
Υπερυψωμένη δεξαμενή στο 

Γερακάρι 
 

 
Τα φίλτρα στη δεξαμενή 

του Καραβά 
 

 
Το Δημοτικό κτήριο στην 
κεντρική πλατεία Καραβά 

 

 
Τσιμεντόστρωση δρόμου 

στην πλατειά Αμμο 
 

 


