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                                                                                8 Νοεμβρίου 2018 

Ενημερωτικό  δελτίο 
υμπατριώτες, συμπατριώτισσες, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι,  
συνταξιούχοι, γυναίκες, άνεργοι, νέοι και νέες, 
  Με αυτό το κείμενο προσπαθούμε  να σας παρουσιάσουμε συνοπτικά ένα απολογισμό 
δράσεων, ενεργειών και έργων της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.  Που αναδεικνύουν την 
συνέπεια λόγων και έργων της σημερινής δημοτικής αρχής, σχετικά με τις προτάσεις και 
τις βασικές προτεραιότητες που παρουσιάσαμε στην κοινωνία του νησιού πριν 4 χρόνια .  
  Οι αναδιαρθρώσεις των τελευταίων ετών στην τοπική διοίκηση, οι διαδοχικές διοικητικές 
μεταρρυθμίσεις (Καποδίστριας–Καλλικράτης–Κλεισθένης) δεν στοχεύουν στην 
ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών, ούτε στην ορθολογική ανάπτυξη των υπηρεσιών 
των Ο.Σ.Α.  τόχος είναι η θεσμική θωράκιση ώστε η διοικητική μηχανή να χρησιμοποιεί 
φθηνότερους εργαζόμενους, να διευκολύνει την ιδιωτικοποίηση τμημάτων των υπηρεσιών 
των ΟΣΑ που μπορούν να είναι «κερδοφόροι»   που θα αποτελέσουν τομείς «ελκυστικών 
επενδύσεων» και «μοχλούς ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας». τόχος είναι η 
εμπορευματοποίηση δια της οδού της  ιδιωτικοποίησης  των τοπικών έργων και τις 
κοινωνικής πολιτικής, οι δήμοι σήμερα αποκτούν τέτοια χαρακτηριστικά που τους 
απομακρύνουν ακόμη περισσότερο από αυτό που  μάθαμε ως  «τοπική αυτοδιοίκηση» .     

 Εμείς ως δημοτική αρχή με σαφή αγωνιστικό – διεκδικητικό περιεχόμενο στην 
πολιτική μας δράση, τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτό το πλαίσιο που οδηγούνται 
οι δήμοι και αυτό αποδεικνύεται και από την πολιτική μας στάση και από το έργο 
μας στον δήμο. 
 Να ξεκαθαρίσουμε εξ’ αρχής ότι η Ικαρία από μόνη της δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση 
να αποτελέσει μια νησίδα γαλήνης και τοπικής ανάπτυξης στη μέση της καταιγίδας της 
καπιταλιστικής κρίσης, της ανηλεούς ισοπέδωσης από συγκυβέρνηση- Ε.Ε.- ΔΝΣ των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δεν μπορούμε να φανταστούμε μια ευημερούσα 
Ικαρία σε μια ρημαγμένη χώρα και βέβαια δεν καλλιεργήσαμε ούτε καλλιεργούμε 
αυταπάτες, ότι μπορεί να λυθούν ριζικά τα προβλήματα σε τοπικό επίπεδο, όταν γύρω 
μας μαίνεται η καταιγίδα της αντιλαϊκής πολιτικής.  
  Αυτό που  αρχικά  είχαμε πει στην κοινωνία του νησιού ήταν ότι  … θα παλέψουμε για τη 
συνδυασμένη ικανοποίηση του συνόλου των αναγκών των εργαζόμενων, των νέων, των 
συνταξιούχων, των γυναικών, των ανέργων, όλων δηλαδή ανεξαιρέτως των λαϊκών 
στρωμάτων, όλων των Ικαριωτών. θα παλέψουμε από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο 
πρόβλημα σε κάθε χωριό . Προσπαθώντας να  αποσπάσουμε τώρα μέτρα ανακούφισης για 
όλους,  διεκδικώντας ότι δικαιούμαστε και μας το στερούν βίαια.    
  Αυτό κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, αξιοποιώντας την προετοιμασία προτάσεων 

χρηματοδότησης έργων και δράσεων (μελέτες, αδειδοτήσεις, κλπ) που είχαν εκπονηθεί 
μέχρι το 2010 η εκπονηθήκαν από το 2015 και μετά ……. Αυτή την δουλειά θέτουμε 
σήμερα στην κρίση σας,  αυτή την πορεία θα συνεχίσουμε με εσάς -ελπίζουμε - δίπλα 
μας, το επόμενο διάστημα. 
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υνοπτικός   Απολογισμός 
 Πριν από όλα να τονίσουμε την σοβαρή προσπάθεια συντήρησης των οχημάτων 
και την αποκατάσταση του στοκ των υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης, αντλιών 

ηλεκτρολογικού υλικού κλπ  που στην κυριολεξία δεν υπήρχε τίποτα.   
Α. Ενότητα  

Χρηματοδοτούμενα από πόρους του δήμου 

 Έργα οδοποιίας :  (Έχουν γίνει)   
1. Κατασκευή τοιχίων δρόμου προς δημοτικό στάδιο .  
2. Δρόμος Σσουρέδο – Βόφυλας. 

3. υντήρηση και επισκευή πεζόδρομων & πλατειών ΔΕ Αγίου Κηρύκου.  

4. Οδοποιία δρόμου Μαυρικάτων - Αμαξάτων – Καταφυγίου.  

5.  Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Γυμναστήριο & δρόμου οικισμού Παναγιάς. 

6.  υντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου της Δ.Ε Αγίου Κηρύκου. 

7.Δημοτική Οδοποιία Σ.Κ. Φρυσοστόμου. 

8. Δημοτική Οδοποιία  Σ.Κ Περδικίου. 

9. Οδοποιία Υάρου (στην Δ.Κ  Αγ. Κηρύκου).  
10. Αποκατάσταση φθορών δημοτικής οδοποιίας (στην Δ.Κ  Αγ. Κηρύκου).  

11. Ασφαλτόστρωση τμήματος του δρόμου στην Δάφνη. 
12. Γίνονται  συνεχείς παρεμβάσεις  στον υπό κατασκευή (από την Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου ) δρόμο  Νας – Κάλαμος, για καθυστερήσεις ,κακοτεχνίες ,κλπ 

13. υντήρηση κάθε χρόνο σχεδόν όλου του αγροτικού – δασικού οδικού δικτύου                
της Δ.Ε Ραχών . 
14. Σσιμεντοστρώθηκαν σε συνεργασία με συλλόγους χωρίων της Δ.Ε Ραχών περίπου 2 

Φλμ. οδικού δικτύου, και έχουν προγραμματιστεί ανάλογες παρεμβάσεις το επόμενο 
διάστημα. 
15. Σσιμεντοστρώθηκαν σε συνεργασία με συλλόγους χωρίων της Δ.Ε Ευδήλου 
(Καραβόσταμο -  Μαγγανίτη – Δάφνη – Στελι – Πετροπουλι – Ακαμάτρα)  περίπου 2 Φλμ. 
οδικού δικτύου, έχουν προγραμματιστεί ανάλογες παρεμβάσεις το επόμενο διάστημα. 
16. Έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε Ευδήλου.                            
Π.χ Σσιμεντοστρώσεις (Φραντάτο- Παρθενι- Γέροντος- πανω Ακαμάτρα- Αυλάκι). Σοιχία 

(Καραβόσταμο / Φουσκατων – Κάμπο –Ακαμάτρα). Επισκευή μονοπατιού στον Ευδήλο. 

17. Έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε Ραχών                            
(Τοιχία- διανοίξεις στροφών- τεχνικά έργα ,κλπ).  
 Έργα οδοποιίας :  (είναι  σε εξέλιξη ) 

1. Βελτίωση οδοστρώματος και τεχνικά έργα  Δ.Ε Αγ. Κηρύκου . 
2. υντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου της Δ.Ε Αγίου Κηρύκου. 

3. Αποκατάσταση φθορών οδοποιίας Άγιου Παντελεήμονα  (Έχει  δημοπρατηθεί). 
          4. Δρόμος Γλαρέδων (Έχει δημοπρατηθεί).  
          5. Σσιμεντοστρώσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου της Δ.Ε Ραχών                                           
              (Έχει  δημοπρατηθεί  έργο Π/Τ 22.000€) και ακολουθει και άλλο έργο Π/Υ 27.300€. 

          6. Σσιμεντοστρώσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου της Δ.Ε  Ευδήλου (Καραβόσταμο    
        – Φραντατο – Αρέθουσα – Κάμπο).  Έχει  δημοπρατηθεί  έργο Π/Υ 50.000€. 
7. Ασφαλτοστρώσεις  τμημάτων  οδικού δικτύου Δ.Ε  Ευδήλου. (Έχει  δημοπρατηθεί  έργο 

Π/Τ 80.000€)  

8. Αποκατάσταση βατότητας τμημάτων  δασικού δρόμου Μαυρικάτων – Καταφυγίου 

(Έχει δημοπρατηθεί έργο Π/Υ 15.000€). 
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 Έργα οδοποιίας :   ( Προγραμματίζονται  για το επόμενο διάστημα )   
1.  Οδοποιία Περδικίου (Έργο Π/Τ 80.000€). 

2. Αποκατάσταση οδοποιίας Μονοκαμπίου - Πλωμαρίου – Μηλιωπού (Έργο Π/Τ 20.000€). 

3.  υντήρηση αγροτοδασικού δικτύου Φρυσοστόμου.  

 

 Έργα  ύδρευσης – άρδευσης - αποχέτευσης: (Έχουν γίνει)   
1.  Εξυγίανση γεωτρήσεων Δ.Ε Αγίου Κηρύκου.   

2.  υντήρηση μονάδας αποσιδήρωσης - απομαγγανίωσης γεώτρησης Κουντουμά 

3.  Επισκευή δεξαμενής ωκιανού . 
4.  υντήρηση σε ετήσια βάση αντλιοστασίων δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Αγ. Κηρύκου. 

5.  Αντικατάσταση  αγωγού ύδρευσης Σσουρέδου.                  
6. Αξιοποίηση επιφανειακών νερών Δ.Ε Αγίου Κηρύκου (Καθαρισμός μαστευσεων 
δεξαμενών κλπ). 
7. Αξιοποίηση επιφανειακών νερών Δ.Ε Ευδήλου  (Καθαρισμός μαστευσεων –δεξαμενών, 
επισκευές φθορών δικτύων κλπ).  
8. Αντικατάσταση  όλων των χαλασμένων  υδρομετρητών στην Δ.Ε Ευδήλου.   
9. Αντικατάσταση  αγωγών ύδρευσης σε οικισμούς της Δ.Ε Ευδήλου  (Καραβόσταμο -  

Μαγγανίτη – Δάφνη – Φραντατο) .   

10. Δεξαμενή οικισμού Σραπαλου (σε συνεργασία με κατοίκους του  Οικισμού) . 
11. Εξυγίανση γεώτρησης Καρκιναγριου. 
12. Αξιοποίηση επιφανειακών νερών Δ.Ε Ραχών (Καθαρισμός μαστευσεων και 
επανασύνδεση στο δίκτυο τουλάχιστον δέκα πηγών).  
13. Τδροδότηση  της Δ.Ε Ραχών τους χειμερινούς μήνες από πηγές της περιοχής.  
14. Κατασκευή νέας εγκατάστασης υδροληψίας στον υδροταμιευτήρα του Πεζιου.                     
15. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αγωγού άρδευσης (2,7 Χιλιόμετρα) από τον 
ταμιευτήρα  του έργου της ΔΕΗ ως την κάτω Προεσπερα .  
16.  Προμήθεια νέου αγωγού άρδευσης στον οικισμό Λομβαρδαδες. 
17.  Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Δ.Ε Αγ. Κηρύκου (Καταφύγιο Τουρ. Σκαφών).              
18. υντήρηση σε ετήσια βάση των μονάδων βιολογικών καθαρισμών Αρμενιστή 
Φριστού Ραχών – Ευδήλου. 

19. Επισκευή αντλιοστασίου αποχέτευσης Θέρμων Δ.Ε. Αγίου Κηρύκου . 
20. Αντικατάσταση  μέρους δικτυού αποχέτευσης στο Καραβόσταμο. 

21. Ηλεκτροδότηση  και  λειτουργία το αποχετευτικό δίκτυο στο Κεραμε. 

22. Καθαρισμοί σε ετήσια βάση δικτύων  αποχέτευσης και στις 3 Δημοτικές ενότητες.  

23. Ολοκληρώθηκαν  μελέτες αναβάθμισης βιολογικών Αρμενιστή & Αγ. Πολυκάρπου.  
 

 Έργα  ύδρευσης – άρδευσης - αποχέτευσης: (Προγραμματίζονται)   
1. Επισκευή αποχετευτικού δικτύου στη θέση εβδαλί Δ.Ε. Αγίου Κηρύκου. 

2. Διαμόρφωση υποδομών γεωτρήσεων Δ.Ε. Αγίου Κηρύκου 

3. Ηλεκτροδότηση νέων γεωτρήσεων Δ.Ε. Αγίου Κηρύκου 

4.  Καθαρισμοί δικτύων  αποχέτευσης και στις τρεις Δημοτικές ενότητες.   

5. Αντικατάσταση  χαλασμένων  υδρομετρητών στην Δ.Ε Αγίου Κηρύκου .   
6. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αγωγού ύδρευσης στον οικισμό κουρδουλιαρη. 
7.  Αντικατάσταση μέρους δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Γλαρεδών. 
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 Έργα Αθλητισμού – Πολιτισμού :  (Έχουν γίνει)   
1. Σοποθέτηση πυλώνων φωτισμού δημοτικού σταδίου Αγίου Κηρύκου. 

2. Επισκευαστήκαν η περίφραξη, οι κερκίδες, ο φωτισμός, και  κατασκευάστηκαν  
τουαλέτες κοινού και ΑΜΕΑ στο Δημοτικό γήπεδο  Ευδήλου. 
3. Ανακαίνιση  στο ανοιχτό γήπεδο  μπάσκετ του  Φριστού Ραχών (Αντικατάσταση 
Μπασκετων - Διαμόρφωση αγωνιστικού χώρου) . 
4. Εξασφάλιση χώρου για κατασκευή χώρου 5χ5  στο  Γιαλισκαρι . 
5. Νομιμοποιήθηκε μετά από αρκετές δεκαετίες  η έκταση του δημοτικού γηπέδου 
ποδόσφαιρου Ραχών.   
6. Επισκευάστηκε  η περίφραξη του δημοτικού γηπέδου ποδόσφαιρου Ραχών.  
7. Διαμορφώθηκε   αίθουσα  πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Κατσουλειο.   
8. Επισκευή παλαιού Δημαρχείου Αγίου Κηρύκου.  

(Διαμόρφωση αίθουσας συνεδριάσεων  και σύγχρονης αίθουσας εκδηλώσεων).   
9. Προμήθεια νέου προβολικού συστήματος Δημοτικού Κινηματογράφου.  

 Έργα Αθλητισμού – Πολιτισμού :   (Προγραμματίζονται) 
1. υντήρηση - επισκευή Κλειστού Γυμναστηρίου  Αγίου Κηρύκου. 

2. υντήρηση Λαογραφικού Μουσείου  Αγίου Κηρύκου. 
 

 Έργα σχολικής στέγης : (Έχουν γίνει)   
1. Εκτελεστήκαν εργασίες μονώσεως στο κτήριο του Γυμνάσιου – Λυκείου Αγίου Κηρύκου, 

οπού δυστυχώς δεν απέδωσαν.   
2. Επισκευάστηκε ο πετροτοιχος και τμήματα του κτηρίου του 2ου  νηπιαγωγείου Αγίου 

Κηρύκου, που αντιμετώπιζαν προβλήματα διάβρωσης, και καθιστούσαν το κτήριο 
επικίνδυνο. Εξασφαλίστηκε χορηγία με την οποία τοποθετηθήκαν  δάπεδα  ασφαλείας. 

3. Έγιναν  εργασίες  συντήρησης  του  δημοτικού  σχολείου  Ξυλοσυρτιου. 

4. ε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολείων βάφτηκαν το 1ο & το 2ο δημοτικό                      
Αγ. Κηρύκου.  

5. Κατασκευάστηκε νέα αίθουσα διδασκαλίας στο Γυμνάσιο - Λύκειο Ραχών 

6. Σσιμεντοστρώθηκε ο προαύλιος χώρος του 2ου Δημοτικού χολείου Ραχών και 
κατασκευάστηκε στον ίδιο χώρο ράμπα για ΑΜΕΑ 

7. Σοποθετήθηκαν προστατευτικά κάγκελα στο χώρο του 1ου Δημοτικού χολείου 
Ραχών. 

8. Έγιναν μικρές παρεμβάσεις στα κτήρια των δημοτικών  των νηπιαγωγείων της                   
Δ.Ε Ευδήλου.   
 Έργα σχολικής στέγης : (Προγραμματίζονται)   

1. Εργασίες διαμόρφωσης ασφαλούς πρόσβασης στο Γυμνάσιο-Λύκιο Αγ. Κηρύκου  
 

 Έργα & δράσεις σχετικές με τις Ιαματικές  πηγές : (Έχουν γίνει)   
1. Έχει υποβληθεί από τον Υεβρουάριο του 2015 φάκελος για την αναγνώριση των 
ιαματικών πηγών.  
2. Εκτελέστηκαν σε ετήσια βάση εργασίες συντήρησης και στα τρία λουτροκαταστήματα . 
3. Έγιναν εργασίες αναβάθμισης (κατασκευάστηκαν πισίνες)  στον Απόλλωνα. 
4.  Έχει δημοπρατηθεί η επισκευή της οροφής του Ασκληπιού. 

5.  Έχει εκπονηθεί η Αρχιτεκτονική μελέτη  του νέου υδροθεραπευτηρίου «ΑΠΟΛΛΩΝ». 
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Β.  Ενότητα 

 Φρηματοδοτούμενα από  διάφορα προγράμματα (ΕΠΑ –ΟΠΑΑΦ – LEADER, κλπ ) 

  Με δεδομένη την υποχρηματοδότηση του δήμου, η αναζήτηση άλλων 
χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση των αναγκαίων έργων και δράσεων, 

που αφορούν την συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών και την κατασκευή νέων        

είναι πλέον σε αρκετές περιπτώσεις μονόδρομος.  Αφού η περικοπή κρατικών 
πόρων προς τους Δήμους (πόρων που προέρχονται από τη φορολογία του λαού) που τα 
προηγούμενα χρόνια διανθίστηκε από την προπαγάνδα περί «οικονομικής εξυγίανσης 
των ΟΣΑ» και αναγκαιότητας δημοσιονομικών μέτρων για την «σωτηρία της χώρας»! 
Είχε ως αποτέλεσμα την περικοπή πόρων στους Δήμους το διάστημα 2009-2018 που 
ξεπερνά 60% των ΚΑΠ.  Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει η εξής ενέργειες:  
 Έργα οδοποιίας :  (Έχουν γίνει)   

1. Ασφαλτόστρωση τμήματος του δρόμου Ράχες – Λαγκάδα – Καρκινάγρι (2,7 Χλμ. 
Λαγκάδα – Σελαδι) Π/Υ 550.000€ 

 Έργα οδοποιίας :  (είναι  σε εξέλιξη ) 
1. Έχει ενταχτεί στο Ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου το έργο 
«ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΡΟΜΟΤ ΑΡΕΘΟΤΑ-ΚΑΡΑΒΟΣΑΜΟΤ»  Π/Υ  600.000€. 
2. Έχει ενταχτεί στο Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε) η ασφαλτόστρωση του  
δρόμου Λαγκάδα –Πεζι (στην Τ.Κ Καρκιναγρίου) . 
3. Έχει ενταχτεί στο Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε) η ασφαλτόστρωση του 
δρόμου Πέντε δρόμοι – Άγιος Παντελεμονας (στην Τ.Κ Αγ. Πολυκάρπου). 
 Έργα οδοποιίας :   ( Προγραμματίζονται  για το επόμενο διάστημα )   
1. Έχει προταθεί στο πρόγραμμα CLLD-LEADER  η τσιμεντόστρωση του δρόμου προς το 

αλιευτικό καταφύγιο Γιαλισκαριου Π/Υ 30.000€.  

2. Έχει προταθεί στο πρόγραμμα CLLD-LEADER η τσιμεντόστρωση του δασικού δρόμου 
Μαυρικάτων – Καταφυγίου  Π/Υ 90.000€. 

3. Έχει προταθεί στο πρόγραμμα CLLD-LEADER η τσιμεντόστρωση τμημάτων οδοποιίας 
της Σ.Κ Φρυσοστόμου  Π/Υ 70.000€. 

4. Έχει προταθεί στο Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε) η χρηματοδότηση της 
εκπόνησης μελέτης για το έργο παράκαμψη  οικισμού Αρμενιστή . 
 

 Έργα  ύδρευσης – άρδευσης - αποχέτευσης: (είναι  σε εξέλιξη ) 
1. Έχει ενταχτεί στο Π.Ε.Π Βορείου Αιγαίου του ΕΠΑ 2014-2020 το έργο Επεξεργασία και 
διάθεση λυμάτων Αγ. Κηρύκου (Π/Τ 4.290.000€), βρίσκεται σε διαδικασία να 

συμβασιοποιηθεί ο ανάδοχος του πρώτου υποέργου.  

2. Έχει ενταχτεί στο Π.Ε.Π Βορείου Αιγαίου του ΕΠΑ 2014-2020 το έργο Μεταφορά , 

Επεξεργασία & Διάθεση λυμάτων οικισμού Καραβοστάμου (Π/Υ 1.605.000€),  βρίσκεται 
στην διαδικασία της δημοπράτησης . 

3. Έχουν ενταχτεί στο Ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου  τα έργα  
Προμήθεια & τοποθέτηση μονάδας αποσιδήρωσης - απομαγγανίωσης γεώτρησης 
Σσουρέδου (στην Δ.Κ Αγ. Κηρύκου) και κατασκευή νέου αγωγού Π/Υ 550.000€.                

(βρίσκετε στην διαδικασία της δημοπράτησης).  
4. Έχει ενταχτεί στο  πρόγραμμα Υιλόδημος η προμήθεια & τοποθέτηση μονάδας 
αποσιδήρωσης - απομαγγανίωσης γεώτρησης Φάρακα (Τ.Κ Αγ. Πολυκάρπου)                             
Π/Υ 100.000€. (βρίσκετε στην διαδικασία της δημοπράτησης).  
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5. Έχει ενταχτεί στο Π.Ε.Π Βορείου Αιγαίου του ΕΠΑ 2014 - 2020 η πράξη                    

«Μέτρα για την προστασία των υδάτων που προορίζονται για πόσιμο νερό στο Δήμο 
Ικαρίας»  η οποία συμπεριλαμβάνει  δύο Υποέργα και ειδικότερα: α) «Μελέτη γενικού 
σχεδίου ύδρευσης (MASTERPLAN) Ν. Ικαρίας», Προϋπολογισμός: 44.823,78€,                       
β) «Τλοποίηση σχεδίου ασφαλείας νερού οικισμών» , Προϋπολογισμός :  55.083,97 €.  

 Έργα  ύδρευσης – άρδευσης - αποχέτευσης: (Προγραμματίζονται)   
1. Τποβλήθηκε πρόταση στο πρόγραμμα στο πρόγραμμα Υιλόδημος του Υπουργείου 
εσωτερικών για χρηματοδότηση της Πράξης : «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΩΝ 
ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞΑΥΑΛΙΗ ΕΠΑΡΚΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΝΕΡΟΤ ΣΟΤ 
ΟΙΚΙΜΟΤ Α) της Τ.Κ. Περδικιου Β) της Τ.Κ Καραβοστάμου».  υνολικού 
προϋπολογισμού  1.991.110,00€. 
2.  Τποβλήθηκε πρόταση στο πρόγραμμα Υιλόδημος  του Υπουργείου εσωτερικών για 
χρηματοδότηση της Πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΟΤ  
Α) ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ Δ.Ε ΕΤΔΗΛΟΤ, Β)ΑΓΙΟ ΠΟΛΤΚΑΡΠΟ, Γ) ΑΡΜΕΝΙΣΗ».  
υνολικού προϋπολογισμού : 5.133.200€.  
3. Τποβλήθηκε πρόταση στο Π.Ε.Π Βορείου Αιγαίου του ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έργο 

«Δίκτυο αποχέτευσης, μεταφοράς, επεξεργασίας & διάθεσης λημμάτων  οικισμού  
Υάρου» συνολικού κόστους 1.035.000€. 

4. Έχει προταθεί στο Ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου το έργο 
Κατασκευή αρδευτικού δικτύου οικισμών Λαψαχαδες – Μανδρια, από το φράγμα Βαθών,  
Π/Υ 380.000€.    

5. Έχει προταθεί στο πρόγραμμα CLLD-LEADER το έργο Κατασκευή προφράγματος στο 
ρέμα Μπαζινα . Π/Υ 125.000€.    

6. Έχει προταθεί στο πρόγραμμα CLLD-LEADER η χρηματοδότηση για περίφραξη  
υδροταμιευτήρων – μαστευσεων (Π.Υ 40.000€). 

 

 Έργα Αθλητισμού – Πολιτισμού :  (Έχουν γίνει)   
1. Εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο Δημοτικό στάδιο Αγίου Κηρύκου (Γ.Γ.Α).                
2. Αντικατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Φ5 Αγ. Κηρύκου(Γ.Γ.Α).             
3. Εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο Δημοτικό γήπεδο  Ευδήλου (Τπ.Ε.Κ.Α) 
4. Αντικατάσταση τάπητα & επισκευή των αποδυτήριων στο γήπεδο μπάσκετ 
Ακαμάτρας (Γ.Γ.Α).                 
5. Κατασκευή νέου ανοιχτού  γηπέδου   μπάσκετ στον Αγ. Πολυκαρπο (Γ.Γ.Α).                

 Έργα Αθλητισμού – Πολιτισμού :   (είναι  σε εξέλιξη ) 
1. Διεκδικήθηκε και διασφαλίστηκε χρηματοδότηση 117.000€ από την ΓΓΑ για την 
κατασκευή αποδυτήριων στο δημοτικό γήπεδο ποδόσφαιρου Ραχών. 
2. Διεκδικήθηκε και διασφαλίστηκε χρηματοδότηση 40.000€ από την Περιφέρεια                   
Β. Αιγαίου για την κατασκευή κερκίδων  στο δημοτικό γήπεδο ποδόσφαιρου Ραχών. 
 Εργα Αθλητισμού – Πολιτισμού :   (Προγραμματίζονται) 

1. Έχει εκπονηθεί μελέτη για την διαμόρφωση του στίβου στο δημοτικό στάδιο, και έχει 
υποβληθεί στην Γ.Γ.Α για χρηματοδότηση.  
2. Έχει υποβληθεί  στην Γ.Γ.Α πρόταση για την κατασκευή κλειστών γυμναστηρίων στην 
βόρεια Ικαρία . 
3. Έχει προταθεί στο πρόγραμμα CLLD-LEADER η κατασκευή γηπέδου 5Φ5 στην Δ.Ε 
Ραχών.   
4. Έχει προταθεί στο πρόγραμμα CLLD-LEADER η χρηματοδότηση μελέτης για  
κατασκευή πολιτιστικού κέντρου Αγίου Κηρύκου.  
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5. Έχει προταθεί στο πρόγραμμα CLLD-LEADER η ανακαίνιση του Κτηρίου του 
«Κατσουλιου» κληροδοτήματος (Π.Υ 152.000€.). 
6. Έχει προταθεί στο πρόγραμμα CLLD-LEADER η ενίσχυση των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων του δήμου (Π.Υ 40.000€). 
7. Έχει προταθεί στο πρόγραμμα CLLD-LEADER η Προμήθεια εξοπλισμού για 
πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου (Π.Υ 50.000€) 
 Έργα σχολικής στέγης : (είναι  σε εξέλιξη ) 
1. ε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προγραμματίστηκαν εργασίες  
αποκατάστασης του δώματος στο Γυμνάσιο-Λύκειο Αγ. Κηρύκου (πρόβλημα εισροής υδάτων 
στην Βιβλιοθήκη) καθώς και εργασίες αποκατάστασης στις τουαλέτες και την αίθουσα του 
γυμναστηρίου . Έχει δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου έργο  Π/Υ 200.000€. 

2. Διεκδικήθηκε και διασφαλίστηκε για πρώτη φορά στον δήμο Ικαρίας, 

χρηματοδότηση 150.000€ από το υπουργείο παιδείας για εργασίες συντήρησης των 
σχολικών κτηρίων. (Εκκρεμεί η δημοπράτηση)  
3. Τποβλήθηκε πρόταση στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Τπουργείου εσωτερικών,  για 
«Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του δήμου Ικαρίας» συνολικού 

προϋπολογισμού 45.503€. Η πρόταση περιλαμβάνει τις  έξης παρεμβάσεις:   
α) Σσιμεντόστρωση εισόδου γυμνάσιου – λυκείου Ραχών  

β) Επίστρωση προαύλιου χώρου 2ου Δημοτικού Αγίου Κηρύκου  

γ)Επισκευή και συντήρηση 1ου Δημοτικού χολείου Αγίου Κηρύκου.  
 Λιμενικές υποδομές : (είναι  σε εξέλιξη )    

  1. Διεκδικήθηκε και διασφαλίστηκε για πρώτη φορά στον δήμο Ικαρίας, 

χρηματοδότηση 120.000€ από το υπουργείο Ναυτιλίας  & νησιωτικής πολιτικής,                
για εργασίες συντήρησης των λιμένων Αγίου Κηρύκου  και Ευδήλου. 

 2.  Έχει υποβληθεί με την βοήθεια του δήμου και έχει ενταχτεί στο Ειδικό αναπτυξιακό 
πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου το έργο Συμπληρωματικά έργα για την έναρξη 
λειτουργίας των νέων υποδομών λιμένα Ευδήλου Ικαρίας (Π/Υ 860.000€) , με φορέα 
υλοποίησης το  Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας. 

 3.  Έχει υποβληθεί με την βοήθεια του δήμου και έχει ενταχτεί στο Ειδικό αναπτυξιακό 
πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου το έργο Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης 
λιμενικών δομών Λιμένα Αγίου Κηρύκου, Ικαρίας (Π/Υ 1.680.000€), με φορέα 
υλοποίησης το  Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας. 

Τέλος σαν μια ακόμα απάντηση σχετικά με την αξιοποίηση των διαθέσιμων 
«αναπτυξιακών  προγραμμάτων»,  σε όσους κατηγορούν την διοίκηση του  Δήμου 

πως:   «Όταν βρέχει ευρώ ο δήμος Ικαρίας κρατάει Ομπρελά». 
Σας  ενημερώνουμε ότι : 

 Διεκδικήθηκε και διασφαλίστηκε για πρώτη φορά στον δήμο Ικαρίας, 

χρηματοδότηση 35.000€ από το Πράσινο Σαμείο του Υπουργείου περιβάλλοντος  

για εκπόνηση χεδίων Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας.  (Εκκρεμεί η δημοπράτηση). 
 Διεκδικήθηκε και διασφαλίστηκε για πρώτη φορά στον δήμο Ικαρίας, 

χρηματοδότηση 85.000€ από το Ταμείο παρακαταθηκών & δάνειων  για την 
εκπόνηση μελετών «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού θερμών» και  
«Εκσυγχρονισμού του υδροθεραπευτηρίου Απόλλων» 

 Τποβλήθηκε πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για τα αναγκαία έργα Διαχείρισης τερεών 
Αποβλήτων της Ικαρίας.  
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Η πρόταση περιλαμβάνει την δημιουργία  του  κεντρικού ΧΥΤΥ, της Ικαρίας που                    

θα δέχεται επεξεργασμένα απόβλητα και τα αναγκαία συνωδά έργα.                                  
Η πρόταση χρηματοδότησης ανέρχεται στα 13.239.650,40€ .  

 Έχει υποβληθεί  στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020 πρόταση για 
Κατασκευή ταμιευτήρα νερού στα Αρνοπεζια   Υραντάτου (Π.Υ 4.180.431€) 

 Τποβλήθηκε πρόταση και εντάθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Τπουργείου 
εσωτερικών, η «Προμήθεια μηχανημάτων έργου» προϋπολογισμού 252.000,00€.                   

Η πρόταση περιλαμβάνει τα παρακάτω μηχανήματα:  
α)Ένα φορτηγό αυτοκίνητο με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα (19 τόνων) .  
β) έναν Υορτωτή - εκσκαφέα οχτώ τόνων με αμάξωμα χωματουργικού τύπου. 

γ) έναν Υορτωτή Πλάγιας Ολίσθησης τριών τόνων.  

 Τποβλήθηκε πρόταση και εντάθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Τπουργείου 
εσωτερικών, η «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών  Φαρών του 
δήμου Ικαρίας» συνολικού προϋπολογισμού 256.996,08€.  

 Η πρόταση περιλαμβάνει τις  έξης παρεμβάσεις:   
α) Σην συντήρηση της παιδικής χαράς Αγίου Κηρύκου,  
β) Σην κατασκευή παιδικής χαράς στην θέση «Μελέδες» Φριστού Δ.Ε. Ραχών,  
γ) Σην κατασκευή παιδικής χαράς στην χερσαία ζώνη λιμανιού Ευδήλου.    

δ) Σην κατασκευή παιδικής χαράς  στον οικισμό Καραβοστάμου Δ.Ε. Ευδήλου.  
 Τποβλήθηκε πρόταση στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης  και εντάθηκε η πράξη με 
τίτλο “ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΒΑΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΙΩΝ, 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ”, συνολικού προϋπολογισμού 
238.381,06€.  Η πρόταση περιλαμβάνει τις  έξης παρεμβάσεις :  Δημιουργία των 
κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών για την εξυπηρέτηση Ατόμων με  
Αναπηρία και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα. Ειδικότερα, 
πρόκειται για τέσσερεις θέσεις και συγκεκριμένα από μία θέση στην παραλία 
Ευδήλου, Θερμών, Καραβοστάμου και Μεσακτής. 

 Έχει προταθεί στο πρόγραμμα CLLD-LEADER η Δημιουργία καταδυτικών 
πάρκων στον Φάρο και στο Τραπάλου. (Π.Υ 243.000€) 

 Έχει προταθεί στο πρόγραμμα CLLD-LEADER η Αποκατάσταση – σήμανση  

παραδοσιακών μονοπατιών Δ.Ε  Αγίου Κηρύκου  (Π.Υ 30.000€) 
 Έχει προταθεί στο πρόγραμμα CLLD-LEADER η χρηματοδότηση μελέτης   

κατασκευής παιδικού σταθμού Δ.Ε Αγ. Κηρύκου  (Π.Υ 50.000€). 
ε αυτή κατεύθυνση επιμένουμε να διεκδικούμε την ένταξη σε χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα ορισμένων  «ώριμων» έργων (Υπάρχουν μελέτες,  αδειοδοτήσεις, κλπ) π.χ:  

 1.  Παράκαμψη  Ευδήλου. 

 2.  Προστασία από την διάβρωση του  παραλιακού μετώπου Αγίου Κηρύκου & θερμών  
 3. Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στην Δ.Ε  Ευδήλου. 
 4.  Κατασκευή Τπαίθριου θεάτρου  Δ.Ε  Ευδήλου. 
 5.  Κατασκευή Παιδικού σταθμού  Δ.Ε  Ευδήλου. 
 6. Ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών (τεχνικά – ασφαλτόστρωση ,κλπ) στον δρόμο        
Καρκινάγρι – Μαγγανίτης, ώστε να αποκτήσει επιτελούς κυκλική οδική σύνδεση η   Ικαρία           
(στο συγκεκριμένο έργο δεν υπάρχουν μελέτες,  αδειδοτήσεις,  κλπ)  .   

 

υνεχίζουμε…………………………   


