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Ένα εκτεταμένο έργο οδοποιίας στα Κύθηρα, που επιλύει σημαντικά
προβλήματα οδικής πρόσβασης σε οικισμούς και αγροτικές περιοχές, καθώς και σε
πολυσύχναστες παραλίες, προωθούν η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Κυθήρων που
προχωρούν στην ωρίμανση μεγάλων έργων υποδομής και ανάπτυξης για το νησί.
Παράλληλα, σε τροχιά δημοπράτησης εισέρχεται από τον Δήμο Κυθήρων ο Πανελλήνιος
Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός για την ανέγερση του Μνημείου στα Αντικύθηρα, προς τιμήν
των Συμιακών Σφουγγαράδων που το 1901 ανακάλυψαν και ανέλκυσαν το παγκοσμίως
γνωστό «Ναυάγιο των Αντικυθήρων».

Σημαντικό έργο οδοποιίας στα Κύθηρα

Συγκεκριμένα, η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Κυθήρων
Στράτος Χαρχαλάκης υπέγραψαν την Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου
«Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Νήσου Κυθήρων». Το έργο, προϋπολογισμού
2.475.000 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο οδοποιίας στα Κύθηρα, το οποίο περιλαμβάνει τη
διαπλάτυνση, εξομάλυνση, οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση καθώς και την κατασκευή
τεχνικών απορροής ομβρίων και προστατευτικών τοιχίων (σημειακά) στους εξής δρόμους:

Δρόμος Αγίας Πελαγίας προς Αγία Αναστασία (Τοπική Κοινότητα Ποταμού) σε συνολικό
μήκος 3.260 μέτρων.

Δρόμος Διακοπουλιάνικα - Προγκί - Άγιος Ιωάννης Γερακαρίου (Τοπική Κοινότητα Καραβά)
συνολικού μήκους 2.380 μέτρων.
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Δρόμος Καλαμαύρος - Μελιδόνι (Τοπική Κοινότητα Κυθήρων) σε συνολικό μήκος 2.580
μέτρων.

Δρόμος προς παραλία Κακής Λαγκάδας (Τοπική Κοινότητα Ποταμού) σε συνολικό μήκος
800 μέτρων.

Την ωρίμανση και αδειοδότηση του φακέλου του έργου ανέλαβαν από κοινού ο Δήμος
Κυθήρων και οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Νήσων.

Μνημείο για τους Συμιακούς Σφουγγαράδες στα Αντικύθηρα

Στο ίδιο πλαίσιο, μετά και από την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης
από την Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο, προχωρά η ανέγερση του Μνημείου των
Σφουγγαράδων στα Αντικύθηρα, με τη διενέργεια του Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού
Διαγωνισμού (προϋπολογισμού 74.400 ευρώ με ΦΠΑ με χρηματοδότηση από την
Περιφέρεια).

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Κυθήρων τιμούν τους Σφουγγαράδες από τη Σύμη για
την ανεκτίμητη συνεισφορά τους στην ανεύρεση, ανέλκυση και προώθηση των
αρχαιολογικών ευρημάτων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο κοσμούν μέχρι και
σήμερα.
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