Πατριωτική Ενωτική Κίνηση Αναγέννησης της Νισύρου

ΓΥΑΛΙ
◼

Την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017, με μια ιστορική για τη Νίσυρο απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, επανήλθε

το Ανατολικό τμήμα της νησίδας Γυαλιού με τις παρακείμενες νησίδες Αγιος Αντώνιος και Στρογγυλή, στην
κυριότητα του Δήμου Νισύρου από το Δημόσιο.
◼

Μετά από προσωπική παρέμβαση του Δημάρχου και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας και με την βοήθεια των Δωδεκανήσιων Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, συμπεριλήφθηκε στο νέο νόμο εδάφιο που
εξασφαλίζει στον Δήμο Νισύρου τα ποσοστά που έχουν συμφωνηθεί με την εταιρία εξόρυξης της ελαφρόπετρας.
◼

Υπογράφηκε νέα επωφελής σύμβαση με την ΛΑΒΑ Α.Ε., πρωτοπόρα στην Ελληνική επικράτεια. Η εταιρεία κάνει στο Δήμο

χορηγίες που μπορεί να φτάσουν τις 200.000,00 ευρώ ετησίως.
◼

Ταυτόχρονα, από το λατομείο του περλίτη που έχει έρθει στην κυριότητα του, τον Ιούλιο του 2017, με το Ανατολικό Τμήμα

του Γυαλιού, ο Δήμος εισπράττει περίπου 200.000 ευρώ ετησίως.

ΛΟΥΤΡΑ
◼

Στις 17/10/2016, μετά από συνεδρίαση της Διυπουργικής επιτροπής συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

(ΣΔΙΤ) στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, αποφασίστηκε η ένταξη του έργου

«Ανακαίνιση,

επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των δημοτικών λουτρών Νισύρου»,

με

αντικείμενο του ΣΔΙΤ τη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την ανακαίνιση την ανακατασκευή, την συντήρηση, τηη λειτουργία
και την εκμετάλλευση των υποδομών των Δημοτικών Ιαματικών Λουτρών με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονου
θερμαλιστικού - υδροθεραπευτικού κέντρου και ξενοδοχειακού συγκροτήματος
◼

Την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Τεύχος Β’ αριθμός 2433), η

αναγνώριση του φυσικού πόρου «Πηγή Μανδρακίου Δήμου Νισύρου» που βρίσκεται στο Μανδράκι Νισύρου ως
ιαματικού.
◼

Η νέα Δημοτική αρχή, λόγω της συνεχιζόμενης λειτουργίας των Λουτρών Μανδρακίου, ανακαίνισε τα δωμάτια

και τους κοινόχρηστους χώρους, ανακαίνισε τους λουτήρες και αντικατέστησε τα φθαρμένα μάρμαρα.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
◼

Μετά από αγώνα δύο ετών ο Δήμος Νισύρου απέκτησε την κυριότητα του ακινήτου της Αποστολίδαινας το οποίο

είχε δωρηθεί στον Δήμο το 1985 και είχαν χαθεί τα έγγραφα δωρεάς.
◼ Με μεθοδικότητα κινήθηκαν οι διαδικασίες για την απόκτηση τίτλων κυριότητας του Ομήρειου Δημοτικού σχολείου.
◼

Κινήθηκαν οι διαδικασίες για τις άδειες λειτουργίας της αφαλάτωσης, του Δημοτικού Ξενώνα που δεν υπήρχαν!!!

◼

Ο Δήμος αγόρασε στην Αθήνα το διαμέρισμα δίπλα στη «Γιαννίδειο Νισυριακή Εστία», όπου στεγάζονται ο

Σύλλογος Νισυρίων Αθηνών «ΓΝΩΜΑΓΟΡΑΣ» και η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΣΥΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» και προχώρησε στην ανακαίνιση
του. Ένα μέρος του διαμερίσματος θα αποτελέσει επέκταση της Νισυριακής Εστίας ενώ το υπόλοιπο θα λειτουργεί ως
χώρος φιλοξενίας Νισυρίων που επισκέπτονται την Αθήνα και δεν έχουν την δυνατότητα να φιλοξενηθούν σε συγγενείς
– φίλους ούτε τη οικονομική δυνατότητα να διαμείνουν σε ξενοδοχείο.
◼

Έγινε επισκευή, ανακαίνιση και δημιουργία τριών διαμερισμάτων στο ΚΑΠΗ. Μετατρέψαμε τα ερείπια σε χώρους

για το ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, για την ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ και για χώρους φιλοξενίας.
◼

Ανακαινίστηκε το παλιό σχολείο στα Νικειά

◼

Ανακαινίστηκε το εκδοτήριο εισιτηρίων στο λιμάνι.

◼

Έγιναν εκτενείς επισκευές στον Ξενώνα εξωτερικά και εσωτερικά και έγινε αλλαγή όλων των κουφωμάτων. Ο

ξενώνας έγινε ξενοδοχείο 3 αστέρων.
◼

Στα Λουτρά, ανακαινίστηκε η ανατολική πτέρυγα, με νέους λουτήρες και αξιοπρεπή δωμάτια.

◼

Ανακαινίστηκαν οι Δημόσιες τουαλέτες στην Ηλικιωμένη.

◼

Ανακαινίστηκε το Δημοτικό Σχολείο και επισκευάστηκε πλήρως η οροφή του.

◼

Επισκευάστηκαν οι τουαλέτες στους Πάλους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ
◼

Δημιουργία του Κέντρου Αλληλεγγύης. Σήμερα παρέχει σίτιση σε 22 άτομα και φιλοξενεί στους χώρους του δύο

ανήμπορους συμπατριώτες μας.
◼

Συνεργασία με την εκκλησία σε όλα τα κοινωνικά θέματα για βοήθεια σε όποιον έχει ανάγκη.

◼

Μονιμοποίηση των ΑΜΕΑ στο δήμο μας.

◼

20 ΘΕΣΕΙΣ ΟΑΕΔ για το 2018 – 2019

◼

20 νέες ΘΕΣΕΙΣ ΟΑΕΔ για το 2019 – 2020 μετά από παρέμβαση του Δημάρχου.

◼

Ο Δήμος μας προσέφερε το «καλάθι της Αγάπης» για τα Χριστούγεννα σε όλες τις οικογένειες της Νίσυρο.

◼

Αγορά και ανακαίνιση του διαμερίσματος δίπλα στη «Γιαννίδειο Νισυριακή Εστία», όπου στεγάζονται ο Σύλλογος

Νισυρίων Αθηνών «ΓΝΩΜΑΓΟΡΑΣ» και η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΣΥΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ». Ένα μέρος του διαμερίσματος αποτελεί
επέκταση της Νισυριακής Εστίας ενώ στο υπόλοιπο, έκτασης περίπου 100 m2, λειτουργεί χώρος φιλοξενίας Νισυρίων
που επισκέπτονται την Αθήνα και δεν έχουν την δυνατότητα να φιλοξενηθούν σε συγγενείς – φίλους ούτε τη
οικονομική δυνατότητα να διαμείνουν σε ξενοδοχείο.
Η μέριμνα του Δήμου για τους δημότες της Νισύρου είναι συνεχής, δίχως εξαιρέσεις και αποκλεισμούς.

ΥΓΕΙΑ
◼

Ανακαινίστηκε πλήρως το Ιατρείο

◼

Τοποθετήθηκε σύγχρονο σύστημα τηλεϊατρικής του οποίου η λειτουργία δεν έχει ακόμα ξεκινήσει λόγω

διαδικασιών του Υπουργείου Υγείας.
◼

Εγκαταστάθηκαν απινιδωτές σε διάφορα σημεία

◼

Την Νίσυρο επισκέφθηκε κλιμάκιο ομάδας εθελοντών γιατρών του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ για δύο ημέρες και

προσέφεραν δωρεάν τις υπηρεσίες τους στους κατοίκους της Νισύρου.
◼

Τη Νίσυρο επισκέφθηκε κλιμάκιο της οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου/ Medecins du Monde », διαφόρων

ειδικοτήτων και εξέτασαν δωρεάν τους κατοίκους του νησιού μας.
◼

Στη Νίσυρο βρέθηκε, κλιμάκιο εθελοντών γιατρών και νοσηλευτών της «Ανοιχτής Αγκαλιάς», από τα παιδιατρικά

νοσοκομεία της Αθήνας, με το πρόγραμμα «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ»
◼

Η Νίσυρος, έγινε δεκτή στην οικογένεια της HOPEgenesis η οποία δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες, ανεξαρτήτως

των οικονομικών κριτηρίων, να ταξιδεύουν στην Αθήνα πριν και κατά τη διάρκεια της κύησης, να παρακολουθούνται
από ομάδα μαιευτήρων-γυναικολόγων και να γεννούν δωρεάν.
◼

Η Διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου (2η Δ.Υ.ΠΕ.) απέστειλε ολοκαίνουργιο

ασθενοφόρο που τέθηκε άμεσα στις υπηρεσίες του Περιφερειακού Ιατρείου Νισύρου. Το νέο ασθενοφόρο
αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του ιατρείου Νισύρου και μαζί με το υπάρχον ασθενοφόρο θα καλυφθούν πλήρως οι
ανάγκες του νησιού.
◼

Εξασφαλίστηκε δεύτερος γιατρός καρδιοχειρουργός.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
◼

Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλους τους οικισμούς.

◼

Στήριξη των μουσικών σχημάτων του νησιού.

◼

Παραχώρηση χρήσης ιδιαίτερων χώρων σε πολιτιστικές ομάδες.

◼

Καθιέρωση της «Ηφαιστειάδας».

◼

Πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας.

◼

Μετατροπή του Καρβαΐνειου σχολείου στους Πάλους σε εκθεσιακό χώρο.

◼

Προσήλωση στις παραδόσεις του νησιού, τήρηση των εθίμων.

◼

Χρηματοδοτήθηκε η δημιουργία και εκπαίδευση θεατρικών ομάδων.

◼

Σε εξέλιξη η ψηφιακή καταγραφή των μονοπατιών και σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
◼

Τοποθετήθηκαν κερκίδες στο Δημοτικό Στάδιο της Νισύρου.

◼

Κατασκευάστηκε νέο ιατρείο στο Δημοτικό Στάδιο.

◼

Κατασκευάστηκαν νέες τουαλέτες.

◼

Αντικαταστάθηκε το καουτσούκ του τεχνητού τάπητα του γηπέδου.

◼

Τοποθετήθηκαν προστατευτικά καλύμματα στα πλάγια τοιχώματα του γηπέδου.

◼

Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση του αθλητικού συλλόγου «ΠΟΛΥΒΟΤΗΣ».

◼

Κατασκευάστηκε γήπεδο μπάσκετ στο Γυμνάσιο – Λύκειο.

◼

Πλήρης ανακαίνιση του γηπέδου 5x5 στους Πάλους

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
◼

Φιλοξενία 30 τουριστικών πρακτόρων στο νησί μας που διακινούν 12 εκατομμύρια τουρίστες από την Τουρκία.

◼

Δρομολογήθηκε η αδελφοποίηση με το Δήμο του Γιάταγαν (Νικομήδεια) της Τουρκίας μετά τις πολιτικές εξελίξεις

στη γείτονα χώρα.
◼

Αίτημα για την επαναλειτουργία του τελωνείου στη Νίσυρο και δημιουργίας πύλης εισόδου.

◼

Προβολή του νησιού από την κάμερα που μεταδίδει ζωντανά εικόνα του Μανδρακίου.

◼

Κυκλοφορία από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία γραμματόσημου με την εικόνα του ηφαιστείου.

◼

Στήριξη της ετήσιας παρουσίας του Μ.Ι.Κ. στη Νίσυρο.

◼

Δεκάδες συνεντεύξεις του Δημάρχου σε ραδιοφωνικούς σταθμούς πανελλήνιας και τοπικής εμβέλειας.

◼

Ανανέωση του έντυπου υλικού προβολής του νησιού σε 6 γλώσσες.

◼

Προβολή του νησιού με αφιερώματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

◼

Δεκάδες παρεμβάσεις σε ιστοσελίδες με τουριστικό περιεχόμενο για διόρθωση – επικαιροποίηση του

καταχωρημένου υλικού για τη Νίσυρο.
◼

Θεαματική στροφή στον συνεδριακό τουρισμό με πραγματοποίηση ικανού αριθμού επιστημονικών συνεδρίων

υψηλού κύρους.
◼ Καταχωρήσεις για προώθηση του τουρισμού στη Νίσυρο σε εγχώριο και διεθνή τύπο.
◼

Δημοσιεύσεις για τη Νίσυρο σε παγκοσμίου κυκλοφορίας περιοδικά.

◼

Διαφήμιση του νησιού μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας.

◼

Επίσκεψη 180 δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων μεγάλων πόλεων της Πολωνίας.

◼

Τη Νίσυρο επισκέφθηκε τηλεοπτικό συνεργείο του καναλιού ALPHA με επικεφαλής τη δημοσιογράφο Σοφία

Παπαϊωάννου και πραγματοποίησε ρεπορτάζ για τις ανάγκες της εκπομπής 360 μοίρες, με θέμα τη Γεωθερμία στην
Ελλάδα.
◼

Επίσκεψη στη Νίσυρο της αγγλικής εταιρίας παραγωγής ντοκιμαντέρ Millstream Films, στην οποία έχει ανατεθεί

από το Der Spiegel TV (Γερμανία) να κάνει μια σειρά τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ζώντας στη σκιά των
ηφαιστείων". Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στον Γερμανικό τηλεοπτικό σταθμό ZDF, στην Αυστρία ORF, και στην
Ιταλία.
◼

Φιλοξενία για 20 μέρες 80 φοιτητών με 5 καθηγητές από την σχολή τοπογράφων για την χαρτογράφηση των

οικισμών της Νισύρου
◼

Φιλοξενία ομάδας γεωλόγων για τη μελέτη της συμπεριφοράς του ηφαιστείου.

◼

Την Νίσυρο επισκέφθηκαν 92 άτομα από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Παρέμειναν στο νησί οκτώ μέρες και

φιλοξενήθηκαν από το Δήμο στο Δημοτικό Σχολείο όπου έβαλαν τις σκηνές τους. Κατά την παραμονή τους
ασχολήθηκαν με κοινωφελή έργα. Καθάρισαν μονοπάτια του νησιού, αποτύπωσαν την ιστορία του νησιού στο τοιχίο
που βρίσκεται στην είσοδο του νησιού, έφτιαξαν ενημερωτικές πινακίδες σχετικά με το νησί και είχαν καθημερινή
ενασχόληση με μικρά παιδιά με παιχνίδια και διάφορες κατασκευές. Τέλος δημιούργησαν ενημερωτικά βίντεο για το
νησί μας που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος. Η ανακύκλωση
ως βασική συνιστώσα της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεί την προτεραιότητα των προσπαθειών μας. Ο
σεβασμός στο περιβάλλον είναι συστατικό στοιχείο του πολιτισμού κάθε κοινωνίας. Η ανάγκη να το προστατεύσουμε
και να το διαχειριστούμε σωστά θα πρέπει να διαπερνά όλες μας τις προσπάθειες για ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.
◼ Προμήθεια και διανομή 2500 υφασμάτινων τσαντών στην προσπάθεια μείωσης της χρήσης της πλαστικής σακούλας.
◼

Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού με δωρεάν χρήση, με θεαματικά αποτελέσματα

στην μείωση των πλαστικών μπουκαλιών εμφιαλωμένου νερού.
◼

Απόκτηση ηλεκτρικών οχημάτων για την περισυλλογή απορριμμάτων, ανακυκλούμενων υλικών.

◼

Καθιέρωση εβδομαδιαίας διδασκαλίας περιβαλλοντικής αγωγής στο δημοτικό.

ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
◼

Έγινε ρύθμιση χρεών της καταχρεωμένης ΔΕΥΑΝ στη ΔΕΗ, στο ΙΚΑ ενώ διεκδικήθηκε και εξασφαλίστηκε χρηματικό

ποσό από το Κράτος για ενίσχυση.
◼

Απορροφήθηκε η ΔΕΥΑΝ από τον Δήμο, με σημαντικά χρηματοδοτικά, εργατικά και οικονομικά οφέλη.

◼

Ανακατασκευάστηκαν τα δυο κτήρια της αφαλάτωσης που στεγάζουν τις αντλίες υψηλής και χαμηλής πίεσης που

βρίσκονταν υπό κατάρρευση τα τελευταία χρόνια.
◼

Έγινε προμήθεια δύο (2) μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού και τέθηκαν σε λειτουργία για την κάλυψη των

αναγκών στο Μανδράκι και τους Πάλους.
◼

Εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 το έργο «Ύδρευση των οικισμών Εμπορειού και Νικειών του Δήμου

Νισύρου» χρηματοδοτούμενο με 1.493.548,00 ευρώ και βρίσκεται ήδη σε διαδικασία δημοπράτησης.
◼

Έγινε αλλαγή του δικτύου ύδρευσης από το λιμάνι έως τον Κακακιό.

◼

Έγινε εξορθολογισμός του δικτύου ύδρευσης στο Μανδράκι.

◼ Εγκατάσταση τρίτης μονάδας αφαλάτωσης η οποία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
◼

Συνεχείς παρεμβάσεις για την επιδιόρθωση του αποχετευτικού συστήματος.

◼

Νέο αποχετευτικό σύστημα στο Λευκαντιό

◼

Έγινε επέκταση αποχετευτικού συστήματος στον Έλιτθα (Μιχάλη Ορσάρη), στο σιντριβάνι και στον Αλέξανδρο

Σφακιανό.
◼

Έγινε σύνδεση κατοικιών στην τάβλα του γιαλού με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης και καταργήθηκαν οι βόθροι.

◼ Μετά από Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου Νισύρου με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ολοκλήρωση των
διαδικασιών, προχωράμε στην προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού για το Μανδράκι και αγωγού
μεταφοράς λυμάτων από το Μανδράκι (με χρηματοδότηση 1.200.000 ευρώ από την Περιφέρεια Ν. Α.).
◼

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για προμήθεια και λειτουργία νέων μονάδων αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ, ποσού

1.000.000,00 ευρώ.
◼

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αλλαγή του δικτύου ύδρευσης στο Μανδράκι.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
Για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου εκπονήθηκε από ειδικούς συγκοινωνιολόγους μελέτη για την κυκλοφορία
οχημάτων στους οικισμούς της Νισύρου προϊόν της οποίας η κανονιστική για το κυκλοφοριακό που υποβλήθηκε από
τον Δήμο και εγκρίθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση αποτελώντας πλέον νόμο την εφαρμογή του οποίου
ανέλαβε η αστυνομία Νισύρου.
Αξιοποιώντας την εμπειρία από την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2018
και τη δημιουργία θέσεων parking σε όλους τους οικισμούς, πιστεύουμε πως με μικρές τροποποιήσεις και
παρεμβάσεις στον σχεδιασμό, θα πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο τον στόχο μας, πάντα προς όφελος των δημοτών
μας και των επισκεπτών του νησιού.

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
◼

Τοποθετήθηκαν μπάρες ασφαλείας στο δρόμο για το ηφαίστειο καθώς και σε αρκετά σημεία στον δρόμο

Μανδρακίου - Νικειών.
◼

Τσιμεντοστρώθηκε η προβλήτα της μαρίνας και η πλατεία στους Πάλους.

◼

Ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος από τον Άγιο Νικήτα μέχρι το Παλιόκαστρο.

◼

Ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος από τη διασταύρωση προς Παλιόκαστρο μέχρι τα σφαγεία.

◼

Τσιμεντοστρώθηκε ο δρόμος από το λιμάνι μέχρι την πλατεία Ηρώων εν μέσω καταγγελιών από την αντιπολίτευση.

◼

Σε εξέλιξη η τσιμεντόστρωση του δρόμου από το Παλιόκαστρο μέχρι τον Σταυρό. Ένα έργο πνοής για το νησί που

και αυτό έτυχε των καταγγελιών της αντιπολίτευσης.
◼

Ξεκινάει η τσιμεντόστρωση του δρόμου προς ΧΥΤΑ.

◼

Διαρκείς παρεμβάσεις συντήρησης του οδικού δικτύου από το συνεργείο του Δήμου.

◼

Η μελέτη ασφαλτόστρωσης των δρόμων της Κυράς, της Ευαγγελίστριας και του νεκροταφείου Εμπορειού

βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ΝΙΣΥΡΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
◼

Ο Δήμος Νισύρου απόκτησε ηλεκτροκίνητο φορτηγό που έχει τη δυνατότητα αποκομιδής απορριμμάτων και

μεταφοράς διαφόρων αντικειμένων.
◼

Ο Δήμος Νισύρου απόκτησε δεύτερο ηλεκτροκίνητο φορτηγό μάρκας Goupil με ανατρεπόμενη καρότσα, με

διαστάσεις τέτοιες ώστε να περνά όλα τα στενά των οικισμών για τη συλλογή ανακυκλώσιμων και για τις μεταφορές
υλικών. Έχει μηδενικές εκπομπές, είναι αθόρυβο και συμβάλλει τα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος και την
ελάττωση εκπομπής ρύπων.
◼

Ο Δήμος Νισύρου διαθέτει πέντε (5) ηλεκτροκίνητα τρίκυκλα για την αποκομιδή των απορριμμάτων στο Μανδράκι

◼

Στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Νισύρου και της συνεργασίας του Δήμου Νισύρου και του

Τμήματος Γεωλογίας και Περιβάλλοντος (ΤΓΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ),
εγκαταστάθηκε στο Δημαρχείο Νισύρου Μόνιμος Δορυφορικός Γεωδαιτικός Δέκτης (GPS) με σκοπό την συνεχή
παρακολούθηση της εδαφικής κίνησης του Ηφαιστείου.
◼

Τοποθετήθηκε κάμερα στην Ι.Μ. Σπηλιανή που μεταδίδει ζωντανά πανοραμική εικόνα από το Μανδράκι στο

διαδίκτυο, με εντυπωσιακά υψηλή επισκεψιμότητα.
◼

Έγινε υπόγεια τοποθέτηση οπτικών ινών προς όλους τους οικισμούς

◼

Τοποθετήθηκαν αλεξικέραυνα τελευταίας τεχνολογίας σε όλους τους οικισμούς και το εργοστάσιο αφαλάτωσης.

◼

Εγκαταστάθηκε στη Νίσυρο μετεωρολογικός σταθμός ο οποίος μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο τον

καιρό. Ο σταθμός είναι εγκατεστημένος στον Δημοτικό ξενώνα και τέθηκε σε λειτουργία σε συνεργασία του Δήμου
Νισύρου με το ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο σταθμός λειτουργεί υπό την επίβλεψη του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών.

ΜΑΝΔΡΑΚΙ
Συνεχής είναι η φροντίδα των προβλημάτων που αφορούν στην καθημερινή μας ζωή:
◼

Συντήρηση των δρόμων, των πεζοδρομίων και γενικά κοινόχρηστων χώρων.

◼

Συντήρηση και βελτίωση των δημοτικών κτιρίων.

◼

Βελτίωση - αισθητική αναβάθμιση πολλών κοινοχρήστων χώρων, πλατειών.

◼

Συντήρηση και ανακαίνιση του δημοτικού εξοπλισμού, του Δημοτικού φωτισμού

◼

Διαμορφώθηκαν οι παραλίες στον Άγιο Σάββα τους Πάλους και τον Κουκουμά.

◼

Διαμορφώθηκε ειδικός χώρος στην Τάβλα του Γιαλού για τους κάδους σκουπιδιών.

◼

Περιφράχτηκε με κάγκελα και δημιουργήθηκε μικρό πάρκο σε χώρο δίπλα στο αρχαιολογικό μουσείο.

◼

Εξωραϊσμός της περιοχής της Τάβλας του Γιαλού με δενδροφύτευση.

◼

Τοποθετήθηκε κιόσκι παραγωγής πόσιμου νερού που χορηγείται δωρεάν.

◼

Εξωραϊσμός της παραλίας στους χοχλάκους.

◼

Αναμόρφωση της περιοχής μπροστά στο κατάστημα Meatpoint.

◼

Αναμόρφωση της περιοχής στο Πιαούλι μπροστά στην κατοικία Κάσδαγλη.

◼

Πλακόστρωση στην Ταύλα του Γιαλού στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος.

◼

Καθάρισμα μονοπατιού από το Λαγκάδι στο Παλιόκαστρο και Άγιο Φανούριο. ◼

Καθάρισμα μονοπατιών προς

την Ευαγγελίστρια.
◼

Αγορά μεγάλης αντλίας για την μεταφορά άμμου στις παραλίες.

◼

Παρέμβαση στον Άγιο Σάββα και προστασία της παραλίας από τη μεταφορά ογκόλιθων. Επέκταση του υπάρχοντος

τοιχίου.
◼

Το δημαρχιακό μέγαρο ανακαινίστηκε και επανήλθε στην αρχική του μορφή, όπως χτίστηκε.

◼

Ανακαινίστηκαν οι Δημόσιες τουαλέτες στην Ηλικιωμένη.

◼

Ανακαινίστηκε το Δημοτικό Σχολείο και επισκευάστηκε πλήρως η οροφή του.

◼

Τοποθετήθηκαν ποδηλατοστάσια σε τέσσερα σημεία στο Μανδράκι.

◼

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ένταξη του έργου «Βιολογικός καθαρισμός και αγωγός μεταφοράς

λυμάτων Μανδράκι ΕΕΛ» και είναι έτοιμο προς δημοπράτηση.
Η καθαριότητα στο Μανδράκι σε όλη τη διάρκεια της θητείας μας ήταν υποδειγματική και κοινή διαπίστωση όλων
των επισκεπτών του νησιού.

ΠΑΛΟΙ
◼

Τοποθετήθηκε κιόσκι παραγωγής πόσιμου νερού το οποίο διατίθεται δωρεάν.

◼

Έγινε συντήρηση του νεκροταφείου.

◼

Διαμορφώθηκε το Καρβαΐνειο Σχολείο των Πάλων σε Πινακοθήκη και γενικότερα σε Πολυχώρο Πολιτισμού.

◼

Έγινε τσιμεντόστρωση της πλατείας και μαρίνας

◼

Επισκευάστηκε ο φωτισμός στη μαρίνα.

◼

Ανακαίνιση του γηπέδου 5x5.

◼

Έγινε αντικατάσταση της στέγης στο κοινοτικό κτίριο.

ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ
◼

Ένα μεγάλο έργο εξωραϊσμού της εισόδου και της πλατείας του Εμπορειού πραγματοποιήθηκε, αναβαθμίζοντας

αισθητικά και λειτουργικά τον οικισμό.
Η πλατεία καθώς και ο δρόμος από τον σταθμό στρώθηκαν με πλάκες ενώ παράλληλα χαράχτηκαν πέτρινα σκαλοπάτια
που εξασφαλίζουν πιο ξεκούραστη και ασφαλή είσοδο στο χωριό. Σε διάφορα σημεία της πλατείας τοποθετήθηκαν
ψηφιδωτά από μικρά χοχλάκια με διάφορες παραστάσεις από το αρχαιολογικό μουσείο της Νισύρου.
◼

Καθιέρωση της εβδομάδας προβολών ταινιών κινηματογράφου, «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΔΑΣ» που διοργανώνει η

βραβευμένη σκηνοθέτης Ελένη Αλεξανδράκη.
◼

Καθαρίστηκαν όλα τα μονοπάτια εντός και πέριξ του οικισμού.

◼

Πιλοτική τοποθέτηση ηλιακών φωτιστικών σε επιλεγμένα σημεία.

◼

Επέκταση του δικτύου οπτικών ινών μέχρι τον οικισμό.

◼

Συντήρηση του κτιρίου του ιατρείου και του ηφαιστειολογικού παρατηρητηρίου.

ΝΙΚΕΙΑ
Στα Νικειά έγιναν μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις σε όλη την έκταση του οικισμού
◼

Στο παλιό σχολείο έγινε αλλαγή παντζουριών - παραθύρων.

◼

Τοποθετήθηκαν πλάκες σε όλα τα τοιχία στο σταθμό και επίσης τοποθετήθηκαν βότσαλα.

◼

Ανακαινίστηκε το ιατρείο.

◼

Έγινε τοποθέτηση πλεγμάτων γύρω από την δεξαμενή και άσπρισμα.

◼

Τοποθετήθηκαν προβολείς σε μουσείο και ιατρείο.

◼

Έγινε σοβάτισμα τοιχίου από τον σταθμό έως και το πάρκινγκ.

◼

Τοποθετήθηκε ανοξείδωτη σκάλα για διευκόλυνση των λουόμενων στο Αυλάκι.

◼

Τοποθετήθηκε φωτισμός από την οικία Μ. Ζαχαριάδη έως και την οικία κ. Κωνσταντινίδη.

◼

Ανακαινίστηκαν οι δημοτικές τουαλέτες.

◼

Έγινε αφαίρεση των καλωδίων από την πλατεία.

◼

Κατασκευάστηκε νέο παρκινγκ στην είσοδο του χωριού.

◼

Έγινε αντικατάσταση κουφωμάτων στο Ηφαιστειολογικό Μουσείο.

◼

Ανακαινίστηκαν τα παλιά δωμάτια κάτω από τη δεξαμενή.

◼

Έγινε επέκταση του νεκροταφείου και ανακαίνιση του παλαιού.

Η ΝΙΣΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Η Δημοτική αρχή της Νισύρου βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τους συλλόγους της διασποράς στηρίζοντας την
προσπάθεια και το έργο τους. Θεσμοθετήθηκε η «Νισυριακή Αμφικτυονία» κάθε Αύγουστο.
Οι Σύλλογοι των απανταχού Νισυρίων έχουν αποδείξει διαχρονικά τις τεράστιες δυνατότητες τους σε ότι σχετίζεται με
τη Νίσυρο. 110 τουλάχιστον χρόνια προσφοράς στη μικρή μας πατρίδα.
Έχοντας στους κόλπους τους συμπατριώτες επιστήμονες για κάθε αντικείμενο αποτελούν αστείρευτη πηγή εμπειρίας
και γνώσης.
Παράλληλα, οι κατά τόπους σύλλογοι Νισυρίων που εκπροσωπούν τις παροικίες, αποτελούν ο καθένας ξεχωριστά, μια
μικρή Νίσυρο μακριά από τη Νίσυρο μεταλαμπαδεύοντας την ιστορία μας, τις παραδόσεις μας, τα έθιμα μας, τη
μουσική μας στη νεότερη γενιά.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η προσπάθεια των Νισυριακών Συλλόγων της διασποράς για την προβολή του νησιού με
συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, σε πολιτιστικά δρώμενα στον τόπο τους.

Η ΝΙΣΥΡΟΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ ΣΕΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΑ
Η Δημοτική Αρχή της Νισύρου τιμά τους Νισύριους και Νισυριές που προσέφεραν και προσφέρουν στον τόπο τους.
◼

Το στενό απέναντι στο σπίτι του αείμνηστου Ντίνου Παπαδέλια, ονομάστηκε «Πέρασμα Ντίνου Παπαδέλια» σε

ένδειξη τιμής για την ανιδιοτελή προσφορά του στη Νίσυρο.
◼

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και τίμησε τον συμπατριώτη μας Κώστα Σακλαρίδη για την πολύχρονη

προσφορά του στο Δήμο Νισύρου.
◼

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νισύρου αποφάσισε η Πλατεία του Αγίου Σάββα να ονομαστεί «Πλατεία Αντώνη

Μεταξωτού Καρπαθάκη» τιμώντας την διαχρονική προσφορά του αείμνηστου Αντώνη Καρπαθάκη στους
συμπατριώτες και την πατρίδα του.
◼

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να δοθεί τιμητική διάκριση στον συμπατριώτη μας Νίκο Ανδριώτη για την

μεγάλη του προσφορά στα ελληνικά γράμματα και στην διατήρηση της ελληνικής γλώσσας στην Αμερική.

