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Κατά την παραμονή του στα Κύθηρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων
Παναγιώτης Χατζηπέρος επισκέφτηκε τα εκτελούμενα και προγραμματισμένα
έργα συνολικής αξίας 22.500.000€. Συναντήθηκε, επίσης, με τοπικούς φορείς και
πολίτες όπου συζήτησε μαζί τους για τα προβλήματα που τους απασχολούν και
τους ενημέρωσε για τις δράσεις της και τα έργα της Περιφέρειας.
Συγκεκριμένα, ξεκινώντας από το έργο της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Κυθήρων και
Αντικυθήρων, ο Αντιπεριφερειάρχης διαπίστωσε ότι οι εργασίες προχωρούν ικανοποιητικά
στα Κύθηρα και με την ολοκλήρωσή τους παύει οριστικά η πληρωμή των προστίμων.

Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ
Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κυθήρων. Συγκεκριμένα, η υλοποίηση του έργου
«Διαχείριση Απορριμμάτων Κυθήρων – Αντικυθήρων», προϋπολογισμού 4.549.275,29 ευρώ,
επιλύει οριστικά και αποτελεσματικά το μακροχρόνιο πρόβλημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα.

Στη συνέχεια, ο κ. Χατζηπέρος επισκέφθηκε τα Φράτσια για να διαπιστώσει την πορεία
του έργου της ανάπλασης της πλατείας προϋπολογισμού 292.000 ευρώ με ΦΠΑ το οποίο
χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Μετά την τοποθέτηση των
φωτιστικών, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί, εντός του Αυγούστου 2018.

Προχωρά η εκτέλεση του έργου της αναβάθμισης της οδού που συνδέει την Αγία Πελαγία
με την Αγία Αναστασία. Τοποθετείται οχετός απορροής ομβρίων με απόληξη το
παρακείμενο ρέμα που καταλήγει στη θάλασσα. Το έργο είναι σημαντικό και έχει
αναπτυξιακό χαρακτήρα για τον οικισμό της Αγίας Πελαγίας, καθώς θα κατασκευασθεί ένας
ασφαλής και σύγχρονος δρόμος με αντιπλημμυρική θωράκιση, που θα επιλύσει ένα χρόνιο
πρόβλημα πρόσβασης στις κατοικίες που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, πρόβλημα που
μέχρι σήμερα ουδείς αντιμετώπισε ουσιαστικά και αποτελεσματικά και που αποτελεί
χρόνιο αίτημα κατοίκων και επισκεπτών.

Αναφορικά με τη «Μελέτη σκοπιμότητας και γενικού σχεδίου ανάπτυξης του διαδρόμου
προσγείωσης και απογείωσης αεροσκαφών στον Κρατικό Αερολιμένα», αναμένεται έγκριση
από την ΥΠΑ. Ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει, συνεχώς, τις διαδικασίες έτσι ώστε να
προχωρήσουμε στην οριστική μελέτη το συντομότερο δυνατό.
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Επιπλέον, έχουν προγραμματισθεί και εκτελούνται λειτουργικά έργα αναπτυξιακού
χαρακτήρα στα νησιά των Κυθήρων και Αντικυθήρων, τα οποία όταν ολοκληρωθούν θα τα
μεταμορφώσουν, όπως:

•
Υδροδότηση Αγίας Πελαγίας πρ.3.100.000€

•
Κατασκευή Νέων Αθλητικών Εγκαταστάσεων στη Θέση «Μανιτοχώρι» πρ. 510.000€.

•
Ανακατασκευή γέφυρας Μάκρωνα, πρ. 1.800.000€.

•
Μονάδα Προεπεξεργασίας και Δεξαμενή Ακαθάρτων των ΕΕΛ Καψαλίου Κυθήρων,
πρ.200.000€.

•
Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδων Αφαλάτωσης στους Οικισμούς Αγ. Πελαγία και
Διακόφτι, πρ. 1.300.000€.

•
Οδοποιία, συνολικού πρ. 3.320.000€.

•
Ανακαίνιση Παιδικού Σταθμού στη Θέση «Λογοθετιάνικα», πρ. 300.000€.

•
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Μελέτες Βιολογικών Καθαρισμών.

•
Ανέγερση μνημείου ΜΝΗΜΗΣ και ΤΙΜΗΣ των Συμιακών σφουγγαράδων στα Αντικύθηρα, πρ.
75.000€.

•
Αγροτική Οδοποιία.

Ο Αντιπεριφερειάρχης λαμβάνοντας υπόψη το ζήτημα της αλληλοεπικάλυψης των
αρμοδιοτήτων και της πολυνομίας που έχουν δημιουργήσει μια εμφραγματική κατάσταση
για την ανάπτυξη της Χώρας, διαπίστωσε ότι δεν αρκούν μόνο η θέληση, η καλή συνεργασία
και οι πόροι. Αλλά θα πρέπει και νομοθετικά να υπάρχουν δυνατότητες αξιοποίησης των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νησιών. Αυτό είναι το ζητούμενο, άλλωστε..
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