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Εγκατάσταση αφαλάτωσης 
Θέση Αγία Παρασκευή

 Προϋπολογισμός: 10.215.222,65€ 

 
Το έργο αφορά την κατασκευή εργοστασίου αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας παραγωγής 
5.000 κυβικών πόσιμου νερού ημερησίως, υποθαλάσσιου αγωγού - αντλιοστάσιο υδροληψίας 
θαλασσινού νερού, δεξαμενές παραγόμενου, αντλιοστάσιο μεταφοράς πόσιμου νερού και τους 
καταθλιπτικούς αγωγούς έως τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις υδροληψίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας με 
σκοπό την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των οικισμών Καμαρίου, Επισκοπής Γωνιάς, Έξω 
Γωνιάς, Πύργου Καλλίστης, Μεγαλοχωρίου, Μεσαριάς, Βόθωνα, Μονόλιθου και Αγίας Παρα-
σκευής.

Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού σταθμού Εμπορείου
Προϋπολογισμός - : 2.150.000,00€

Προχωρά η κατασκευή του πολύπαθου βρεφονηπιακού σταθμού στο Εμπορείο Σαντορίνης.  Σε 
οικόπεδο 4,5 στρεμμάτων χτίζεται κτίριο συνολικού εμβαδού 940 τ.μ.  και δυναμικότητας 75 νη-
πίων και 25 βρεφών. Στο κτίριο έχει προβλεφθεί πλήρης προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ.
Ένας μεγάλος κεντρικός χώρος, δύο αίθουσες ύπνου νηπίων και δύο αίθουσες ύπνου βρεφών, 
χώροι υγιεινής, κουζίνα, γραφεία προσωπικού και χώρος σκηνής για τις εκδηλώσεις του σταθ-
μού θα απαρτίζουν τον ολοκαίνουργιο σταθμό που θα αποπερατωθεί μέσα στο 2019. Η αξία του 
ανέρχεται σε 2.150.000,00 ευρώ και επιχορηγείται από το πρόγραμμα της Ε.Ε. ΠΕΠ Νότιο Αιγαίο 
2014-2020
Για τη κατασκευή του σταθμού αυτού εκδόθηκε άδεια για πρώτη φορά  το 1997 και το 1998 
κατασκευάστηκαν τα μπετά και οι κολώνες σε λάθος οικόπεδο από αυτό που είχε δωριθεί για 
το σκοπό αυτό. Επίσης το ίδιο έτος, το 1998,  έγιναν αυθαίρετες επεκτάσεις στο ισόγειο και τον 
υπόγειο χώρο του σταθμού. Το 2012 ο Δήμος Θήρας μπαίνει σε διαδικασία ανταλλαγής του 
οικοπέδου με όμορους ιδιοκτήτες και νομιμοποίησης των αυθαιρεσιών για να μπορέσει να συνε-
χίσει την κατασκευή του. Το 2016 αφού έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι διαδικασίες εκδίδεται νέα 
άδεια με πρόβλεψη να ενισχυθούν τα παλαιά μπετά του κτιρίου τα οποία έχουν φθαρεί από το 
χρόνο, αλλά και η κατασκευή του σταθμού να είναι σύμφωνη με τις καινούργιες προδιαγραφές 
που θέτει ο νόμος του 2017 για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της  χώρας. 
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Επέκταση - Εκσυγχρονισμός αφαλάτωσης Φηρών (ΔΕΥΑΘ)
Συνολικός Προϋπολογισμός : 3.084.000,00€

Υποέργο 1: «Έργα Υδροληψίας Μονάδας Αφαλάτωσης Έξω Γιαλού Φηρών»

Το έργο περιλαμβάνει τον υποθαλάσσιο αγωγό υδροληψίας μήκους 350 μέτρων, την εγκατάστα-
ση προκατασκευασμένου αντλιοστασίου θαλάσσης και καταθλιπτικό αγωγό μήκους 140 μέτρων 
για την μεταφορά του θαλασσινού νερού έως τα υφιστάμενα έργα της αφαλάτωσης του Έξω 
Γιαλού Φηρών.

Υποέργο 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση νέων μονάδων Αφαλάτωσης  
δυναμικότητας 2.000 κυβικά/μέρα Έξω Γιαλού Φηρών»

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω θα εξασφαλίσουμε την επάρκεια παραγωγής αφαλατω-
μένου πόσιμου νερού για τις ανάγκες της Δ.Κ. Φηρών και παράλληλα θα μπορούμε πλέον να 
υδροδοτήσουμε με πόσιμο νερό τους οικισμούς του Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου και  Καρτερά-
δου νήσου Θήρας.

Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών (ΔΕΥΑΘ) 
Προϋπολογισμός: 3.540.496,00€

Το έργο αφορά την επέκταση - αναβάθμιση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών 
για την εξυπηρέτηση ισοδύναμου πληθυσμού 20.000 ι.κ., διπλάσιας δυναμικότητας από αυτής 
της υφιστάμενης μονάδας.
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Ύδρευση Εμπορείου (ΔΕΥΑΘ)
Συνολικός Προϋπολογισμός: 5.255.000,00€

Υποέργο 1: «Δίκτυα Ύδρευσης Εμπορείου»

Το έργο αφορά την κατασκευή των απαιτούμενων δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης με 
σκοπό την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της Δημοτικής Κοινότητας Εμπορείου του Δήμου 
Θήρας και συγκεκριμένα την εγκατάσταση νέων βαρυτικών δικτύων συνολικού μήκους περίπου 
30.000 μέτρων για την υδροδότηση των οικισμών Εμπορείου, Περίσσας, Αγίου Γεωργίου, Εξω-
μύτη και του αλιευτικού καταφυγίου Βλυχάδας Θήρας.
Επίσης, περιλαμβάνει  την κατασκευή τριών (3) πηγαδιών - αντλιοστασίων θαλασσινού νερού 
στην περιοχή Περιβόλου και δίδυμων καταθλιπτικών δικτύων συνολικού μήκους περίπου μετα-
φοράς 2.650 μέτρων για την μεταφορά του θαλασσινού νερού έως τις νέες εγκαταστάσεις αφα-
λάτωσης Εμπορείου και την μεταφορά του παραγόμενου πόσιμου νερού στην κεντρική δεξαμενή 
ύδρευσης του οικισμού Εμπορείου Θήρα

Υποέργο 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας Αφαλάτωσης Εμπορείου

Προβλέπεται η προμήθεια δύο νέων μονάδων αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας 2.000 
m3/day για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του Δημοτικού Διαμερίσματος Εμπορείου 
Θήρας. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω ενταγμένης πράξης επιλύουμε ένα από τα σημαντικό-
τερα προβλήματα του νησιού μας και διασφαλίζουμε την υδροδότηση με αφαλατωμένο πόσιμο 
νερό όλων των οικισμών της νότιας Σαντορίνης.
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Αποκατάσταση και διάσωση του αρχοντικού Σαλίβερου στην Έξω Γωνία
 Προϋπολογισμός: - 1.200.000,00€ Δήμος Θήρας
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Ύδρευση Έξω Γωνιάς (ΔΕΥΑΘ)
Προϋπολογισμός: 927.000,00€ - 

Το έργο αφορά την κατασκευή νέου εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης προς αντικα-
τάσταση του παλαιού προβληματικού μεταλλικού δικτύου ύδρευσης, την διευθέτηση των υψη-
λών πιέσεων στο υφιστάμενο δίκτυο λόγω μεγάλων υψομετρικών διαφορών, την εξάλειψη των 
διαρροών και την διασφάλιση της αδιάλειπτης υδροδότησης της Έξω Γωνιάς. 
Παράλληλα οι νέες εγκαταστάσεις ύδρευσης του οικισμού Έξω Γωνιάς Θήρας θα αποτελούν 
κομβικό σημείο για την διασφάλιση της υδροδότησης των οικισμών Πύργου Καλλίστης, Με-
γαλοχωρίου καθώς επίσης για την μελλοντική διασύνδεση των δικτύων ύδρευσης και άλλων 
οικισμών της νήσου Θήρας με τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου αφαλάτωσης που υλοποιείται 
στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. 

Αποχέτευση οικισμών Αγ. Παρασκευής και Μονολίθου Δήμου (ΔΕΥΑΘ) - 
Προϋπολογισμός: 2.987.500,00€ 

Το έργο αφορά στη συλλογή των λυμάτων του δο-
μημένου τμήματος των οικισμών Αγίας Παρασκευ-
ής και Μονολίθου του Δήμου Θήρας και την με-
ταφορά τους προς επεξεργασία στις Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυμάτων Καμαρίου.
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Αποκατάσταση παραδοσιακής υπόσκαφης ομβριοδεξαμενής Μεγαλοχωρίου (ΔΕΥΑΘ)
Προϋπολογισμός: 26.024,00€

 

 
Σύστημα Διαχείρισης και Τηλε-εποπτείας Υδρευτικού Δικτύου Δήμου Θήρας (ΔΕΥΑΘ) - 

Προϋπολογισμός: 2.999.621,00€ 

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης 
και ελέγχου των υδάτινων πόρων νήσων Θήρας και Θηρασίας.

Επισκευή και ανάδειξη Μύλων Εμπορείου 
Προϋπολογισμός 788.000,00€
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Μαρίνα Μονολίθου
 

Φορέας του έργου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας και το συνολικό κόστος φτάνει τα 
40 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη μελέτη λιμενικών έργων, που συντάχθηκε από την Αναπτυξια-
κή Εταιρεία Κυκλάδων, η μαρίνα θα έχει δυνατότητα ελλιμενισμού 350 μικρών και μεγάλων 
σκαφών αναψυχής και χωροθετείται από τον προσήνεμο (βόρειο) βραχίονα του υφιστάμενου 
σήμερα λιμενίσκου μέχρι τον νότιο βραχίονα του Μονολίθου και καλύπτει μέτωπο ακτής μήκους 
350μ περίπου. Το μέτωπο της ακτής από τον βόρειο βραχίονα του Μονόλιθου μέχρι τον λιμενί-
σκο παραμένει ως έχει, δηλαδή αμμώδης πλαζ για χρήση από το κοινό.

Βιοκλιματική ανάπλαση Κοντοχωρίου
Προϋπολογισμός: 1.087.037,32€ 

Η ανάπλαση πραγματοποιείται σε δύο κατευθύνσεις, αφενός αυτής που προωθεί τη διατήρηση 
της μορφής και του χαρακτήρα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του οικισμού και αφετέρου αυ-
τής που εκσυγχρονίζει χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους, τεχνοτροπίες και υλικά για την επίτευξη 
της βιοκλιματικής λειτουργίας του οικισμού. Λαμβάνεται υπόψη πληθώρα παραμέτρων, όπως ο 
δημοτικός φωτισμός, ο αστικός εξοπλισμός, η φύτευση, η αποκομιδή απορριμμάτων, τα δίκτυα 
ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, αποχέτευσης και απορροής όμβριων σε μία προσπά-
θεια ανανέωσης της εικόνας του χώρου με ταυτόχρονη διατήρηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής μορφής. Το σύνολο των παρεμβάσεων της 
ανάπλασης βασίζονται σε μεθόδους κατασκευής και σε χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλ-
λον ώστε να συνεισφέρουν θετικά στη διαμόρφωση ευνοϊκού μικροκλίματος στην περιοχή και 
κατά συνέπεια να μεταμορφώσουν τον οικισμό σε χώρο που επωφελείται από τα βιοκλιματικά 
χαρακτηριστικά του.
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Κατασκευή πεζοδρομίων στο Μεγαλοχώρι
Προϋπολογισμός: 170.000,00 € 

Συνολικά κατασκευάζονται 750 τετραγωνικά μέτρα πεζοδρομίων συνολικού μήκους 630 μέτρων. 
Από το ύψος του Πτωχοκομείου Θήρας μέχρι το τυπογραφείο του Γαβαλά.

Διαμόρφωση πλατείας Καρτεράδου
Προϋπολογισμός μελέτης: 20.000,00 €
Προϋπολογισμός έργου: 90.000,00 €
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Επέκταση και επισκευή Δημοτικού σχολείου της Οίας
Προϋπολογισμός: 2.050.000,00€

Το ιδιαίτερα απαραίτητο και υπό Δημοπράτηση πλέον έργο επέκτασης και επισκευής του Δημο-
τικού Σχολείου Οίας θα διαμορφώσει συνολική κτιριακή επιφάνεια 1.159 τ.μ. Που θα καλύψουν 
τις ήδη αυξημένες ανάγκες του σχολείου. Το έργο περιλαμβάνει την κατεδάφιση 6 παλαιών υφι-
στάμενων κτισμάτων εντός του χώρου του Δημοτικού Σχολείου, την ανέγερση 3 νέων κτιρίων 
(2 ισόγεια και 1 διώροφο με υπόγειο), τη στατική ενίσχυση και ανακαίνιση των παλαιών κτιρίων 
που θα διατηρηθούν, την ανακατασκευή της αυλής του σχολείου και του παλαιού γηπέδου 
μπάσκετ. Το έργο δημοπρατήθηκε με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21η 
Μαΐου 2019 ενώ η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησής του είναι 24 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης.

Ανάπλαση Πλατείας Εμπορείου Θήρας
Προϋπολογισμός : 752.000,00€ 
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Αθλητικό Κέντρο Βουρβούλου

Δρομολογείται η κατασκευή αθλητικού κέντρου στον Βουρβούλο. Το έργο θα περιλαμβάνει τρία 
γήπεδα τένις, ένα γήπεδο μπάσκετ, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5, παιδική χαρά και αναψυκτήριο.

Τη μελέτη χρηματοδότησε το Ίδρυμα Λούλας και Ευάγγελου Νομικού, ενώ ο χώρος παραχωρείται 
από την Κοινότητα Βουρβούλου, με σκοπό να παραδοθεί στη νεολαία της Σαντορίνης ένα 
αθλητικό κέντρο άθλησης και αναψυχής.



ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
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Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Μεγαλοχωρίου νήσου Θήρας
Προϋπολογισμού : 425.000 € 

Ασφαλτοστρώσεις δρόμων και χώρων στάθμευσης σε Φηρά, 
Φηροστεφάνι, Κοντοχώρι και Κατοικιές

Προϋπολογισμός: 305.000,00€

 
 
Ανανέωση 2 χιλιομέτρων ασφαλτικού τάπητα στο κέντρο των Φηρών και ασφαλτόστρωση του 
χώρου στάθμευσης απέναντι από το Νηπιαγωγείο Φηρών.
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Επισκευή λιθόστρωτων κλιμακωτών δρόμων στον Όρμο Φηρών
Προϋπολογισμός: 100.000,00€

Αντικατάσταση και αρμολόγηση τμημάτων της λιθόστρωτης σκάλας (1.650 τ.μ.) καθώς και κα-
τασκευή τοίχων λιθοδομής για αντιστήριξη της σκάλας η οποία συνδέει το Παλιό Λιμάνι με το 
κέντρο των Φηρών και αποτελεί πυλώνα της τουριστικής οικονομίας του νησιού. 
 
 

Υπογειοποίηση καλωδίων και αφαίρεση στύλων ΔΕΗ στην περιοχή της καλντέρας 
στους οικισμούς των Φηρών, Φηροστεφανίου, Ημεροβιγλίου. Επίσης υπογειοποίηση 

των καλωδίων της ΔΕΗ πραγματοποιήθηκε και τους οικισμούς του Πύργου, Εμπορείου, 
Ακρωτηρίου και Μεγαλοχωρίου. 
Προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ 
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Έργα αποχέτευσης όμβριων υδάτων Μεσαριάς (Κάβα Φουστέρη)
Προϋπολογισμός: 217.497,36€

Κατασκευή υποδομών βελτίωσης της απορροής και αποχέτευσης όμβριων υδάτων στην περιοχή 
της επαρχιακής οδού (ευθεία) Μεσαριάς - Αεροδρομίου, επί της διασταύρωσης του νέου περιφε-
ρειακού δρόμου (Αεροδρομίου – Οίας) με την παλαιά, υφιστάμενη μικρή οδό.

 

Αποκατάσταση Κοινοτικής δεξαμενής και περιβάλλοντος χώρου
 στη θέση Ποταμός ν. Θηρασίας 
 Προϋπολογισμός: 44.857,30€

Πραγματοποιήθηκαν απαραίτητες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της 
δεξαμενής καθώς και της πρόσβασης, της ασφάλειας και της καθαριότητας στον περιβάλλοντα 
χώρο αυτής. Αποκαταστάθηκε και σκυροδετήθηκε ο δρόμος που οδηγεί στη δεξαμενή, απομα-
κρύνθηκαν μπάζα και καθαιρέθηκαν παλαιά τοιχία, κατασκευάστηκαν τοιχία, στηθαία και επι-
χρίσματα σε τοιχία ενώ αποκαταστάθηκε η ρύση του περιβάλλοντος χώρου της δεξαμενής και 
πραγματοποιήθηκε επίστρωση τσιμεντοκονίας στο εσωτερικό της δεξαμενής.

Διευθέτηση όμβριων υδάτων περιοχής Βουνίτσου Καρτεράδου
Προϋπολογισμός: 614.800,00€

 

Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας επί του δρόμου Φηρά – Αεροδρόμιο, στο τμήμα 
του που διέρχεται περιφερειακά του οικισμού Καρτεράδου Δήμου Θήρας, πλησίον του Νοσοκο-
μείου. Για την κατασκευή του έργου προηγήθηκε υδρολογική μελέτη υπολογισμού βροχόπτω-
σης και υδραυλική μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης ομβρίων.
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Συντήρηση και περίφραξη γηπέδου ποδοσφαίρου στο Βουρβούλο 
Προϋπολογισμός: 35.999,93€

 

Περίφραξη της ανατολικής, νότιας και δυτικής πλευράς του γηπέδου ποδοσφαίρου με γαλβανι-
σμένο συρματόπλεγμα ύψους 2 έως 2,5 μέτρων. Τοποθέτηση νέων θυρών στα αποδυτήρια του 
γηπέδου, ηλεκτρολογική εγκατάσταση εσωτερικά και επισκευή των αποχωρητηρίων του χώρου.

Διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδών στον Βόθωνα
Προϋπολογισμός: 47.500,00€

 

Διαπλάτυνση και ανακατασκευή υπάρχουσας δημοτικής οδού στον οικισμό Βόθωνα πλησίον 
του γηπέδου 5x5 για λόγους αφενός ασφάλειας κίνησης των πεζών και αφετέρου αισθητικής 
αναβάθμισης, καθώς η περιοχή είναι κατοικημένη και αναπτυσσόμενη.

Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας - βελτίωση επιλεγμένων ισόπεδων κόμβων. 
Προϋπολογισμός: 183.000,00€ 
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Αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας του δικτύου του Δήμου Θήρας σε τρεις επιλεγμένους ισό-
πεδους κόμβους του νησιού (στις οδικές εισόδους Εμπορείου, Πύργου και Καμαρίου) με έργα 
γεωμετρικής διαμόρφωσης συνδυασμένα με την κατασκευή πεζοδρομίων και τη σήμανση για 
βελτίωσης της ασφάλειας κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

Αποκατάσταση βατότητας οδού διέλευσης αγωγού διάθεσης λυμάτων εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), στον Έξω Γιαλό Φηρών

Προϋπολογισμός: 153.000,00€

 

Το έργο αποκατέστησε τις εκτεταμένες φθορές που είχε υποστεί ο μοναδικός δρόμος πρόσβασης 
στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Φηρών, υπογείως του οποίου διέρχεται ο αγω-
γός διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων που απορρίπτει η ΕΕΛ στη θάλασσα. 

Διαπλάτυνση δρόμου Αγίας Τριάδας Πύργου - Προϋπολογισμός: 78.000,00€

 
Διαπλάτυνση τμήματος (100μ.) του δρόμου Αγίας Τριάδας στον Πύργο με προσθήκη οδοστρώ-
ματος πλάτους 3μ. Πραγματοποιήθηκε επιχωμάτωση μέσου ύψους 2,5μ. ενώ κατασκευάστηκε 
και σκυροδετημενο τοιχίο αντιστήριξης με πέτρινη επένδυση.
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Ασφαλτόστρωση δρόμου στην περιοχή Σταυρός – Βουνιά Ακρωτηρίου
Προϋπολογισμός: 61.100€

Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 430 μέτρων και πλάτους 5,5 μέτρων, με τα απαιτούμενα στη-
θαία και τοιχία αντιστήριξης, στην περιοχή «Σταυρός - Βουνιά» Ακρωτηρίου.
 

Ανακατασκευή οδών στον Καρτεράδο 
Προϋπολογισμός: 74.500,00€

 
Ανακατασκευή φθαρμένων τμημάτων οδών στη Δημοτική Κοινότητα Καρτεράδου καθώς παρου-
σίαζαν εκτεταμένη διάβρωση από τη βροχή και τη χρήση στο βάθος του χρόνου.

Κατασκευή και βελτίωση δημοτικού φωτισμού στα Φηρά 
Προϋπολογισμός: 107.000,00€
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Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων και δικτύου ηλεκτροδότησης δημοτικού φωτι-
σμού στον κεντρικό λιθόστρωτο δρόμο που συνδέει την αγορά με το Δημοτικό Σχολείο καθώς 
και στο λιθόστρωτο δρόμο από το Τελεφερίκ έως το Συνεδριακό Κέντρο Πέτρος Μ. Νομικός. 
Αποξήλωθηκαν οι παλιές εγκαταστάσεις, υπογειοποιήθηκε το νέο δίκτυο, όπου ήταν εφικτό, 
εγκαταστάθηκαν νέα φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες τεχνολογίας LED, αποκαταστάθηκε το λι-
θόστρωτο και επισκευάστηκαν τα επιχρίσματα των τοίχων που επηρεάστηκαν από τις κατασκευ-
αστικές εργασίες.

Ανάπλαση Χώρου Πλησίον της Κεντρικής Πλατείας Ακρωτηρίου
 Προϋπολογισμός: 58.870,00€

 

Ανάπλαση χώρου επιφανείας 500 τ.μ. κοντά στην κεντρική πλατεία του Ακρωτηρίου ώστε να 
καταστεί περισσότερο καλαίσθητος και φιλικός προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες που 
εισέρχονται στο χωριό. Κατασκευάστηκε λιθόστρωτο με τεχνοτροπία πλακωτού καλντεριμιού με 
μαύρη τετράγωνη ηφαιστειακή πέτρα, διαμορφώθηκε πεζοδρόμιο και στηθαία όπως και τοποθε-
τήθηκε Δημοτικός φωτισμός.
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Ανακατασκευή λιθόστρωτων και κατασκευή ράμπας ΑμεΑ στα Φηρά
Προϋπολογισμός: 354.744,29€

Ανακατασκευή παλαιών λιθόστρωτων συνολικής επιφάνειας 3.900 τ.μ. για την αισθητική και 
λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών και τουριστικά πολυσύχναστων καλντεριμιών στα Φηρά 
Θήρας. Ταυτόχρονη διαμόρφωση διαδρομής – επίπεδης μαρμάρινης μη ολισθηρής ράμπας, 
πλάτους 1 μέτρου, για την κυκλοφορία ΑμεΑ από την Μητρόπολη έως το τελεφερίκ.

Διαμόρφωση πλατείας ρολογιού Οίας 
 Προϋπολογισμός: 92.000,00€

Ανάδειξη της μικρής πλατείας και δημιουργία ενός φιλικού και καλαίσθητου δημόσιου χώρου. 
Περιέλαβαν κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων και δημιουργία νέων με πρόσβαση ΑΜΕΑ, επισκευ-
ή-κατασκευή στηθαίων, κατασκευή δαπέδου βιομηχανικού τύπου, αντικατάσταση πέργκολας, 
δημιουργία κτιστών καθισμάτων και αλιτάνων.

 

 
Ανάπλαση και διαμόρφωση ριμιδιών στον Καρτεράδο

Προϋπολογισμός: 59.000,00€
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Ανάπλαση δύο ρημιδιών στον οικισμό Καρτεράδου συνολικής επιφάνειας 1.350 τετραγωνικών μέ-
τρων. Πραγματοποιήθηκαν αποξηλώσεις παλαιών μπετένιων τμημάτων, διαμορφώσεις ρύσεων και 
υδρορροών για την προστασία οικιών από τα όμβρια (σε επιλεγμένα σημεία), κατασκευή δαπέδου 
βιομηχανικού τύπου και δημιουργία αρμών και λιθόστρωτης λωρίδας σε όλο το μήκος της ανάπλασης. 

Κατασκευή λιθόστρωτων δρόμων στον Βόθωνα
Προϋπολογισμός: 55.748,85€

Ανάπλαση λιθόστρωτου δρόμου συνολικής επιφάνειας 700 τ.μ. από την εκκλησία της Αγίας 
Άννας έως τον δρόμο του παλαιού οικισμού (Ποταμό) Βόθωνα. Πραγματοποιήθηκε καθαίρεση 
τμημάτων του υπάρχοντος σκυροδετημένου ρημιδίου, λιθόστρωση δαπέδου, τοποθέτηση μαρ-
μάρινης λωρίδας στη μετώπη κάθε σκαλοπατιού και επισκευή φρεατίων ύδρευσης.

Ανάπλαση πλατείας στα Φηρά (πίσω από το ξενοδοχείο PELICAN) 
Προϋπολογισμός: 220.000,00€

Ανάπλαση πλατείας στα Φηρά, συνολικής επιφάνειας 511 τ.μ., με χρήση τεχνικών βιοκλιματικού 
χαρακτήρα. Εφαρμόστηκε αρχιτεκτονική μελέτη και διαμορφώθηκαν 11 θέσεις στάθμευσης, μία 
εκ των οποίων είναι για εξυπηρέτηση ΑμεΑ. Πραγματοποιήθηκε φύτευση με δέντρα για σκίαση 
του χώρου καθώς και με θάμνους και ανθόφυτα, κατασκευή πέργκολων, τοποθέτηση καθιστι-
κών (παγκάκια) από σκυρόδεμα, καλαθιών απορριμμάτων από αντιβανδαλιστικά υλικά ενώ το-
ποθετήθηκε και φωτισμός χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (LED) σε ενδοδαπέδια φωτιστικά 
σποτ και φωτιστικά επί ιστού.
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Διαμόρφωση πλατείας Καμαρίου  
Προϋπολογισμός: 450.000,00€

  

Φωτογραφίες: Γιάννης Αργυρός “Αρμενιστής”

Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Καμαρίου ώστε να καταστεί να πιο λειτουργική και να φιλοξε-
νεί δραστηριότητες των κατοίκων. Με τις εργασίες υποβιβάστηκε το κύριο επίπεδο της πλατείας 
στην στάθμη της διερχόμενης επαρχιακής οδού, διαμορφώθηκε υπαίθριος θεατρικός χώρος, με-
ταφέρθηκε το Ηρώο στην νοτιοδυτική όψη της πλατείας, κατασκευάστηκε ισόγεια ενιαία αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων, τοποθετήθηκαν παγκάκια, διαμορφώθηκε υπαίθρια σκακιέρα διαστάσε-
ων 6x6 μ. και σκάλα ανόδου με ενδιάμεσο μεγάλο πλατύσκαλο και κατεύθυνση προς το άλσος 
Αγ. Παγκρατίου.

Επισκευή και ανάπλαση ριμιδιών στο Ημεροβίγλι 
Προϋπολογισμός: 146.504,00€

  
Επισκευή και ανάπλαση ριμιδιών μήκους 510 μέτρων και συνολικής επιφάνειας 2.200 τ.μ.. Πραγ-
ματοποιήθηκε αποξήλωση της παλαιάς επιφάνειας, κατασκευή νέου δαπέδου (βιομηχανικού τύ-
που) με καδένες λιθόστρωτου και τοποθέτηση Δημοτικού φωτισμού σε τμήματα όπου δεν ήταν 
επαρκής.
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Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Πύργου
Προϋπολογισμός: 75.000,00€

 

Ανάπλαση για την αποσυμφόρηση της κεντρικής πλατείας του Πύργου με τη διαμόρφωση θέσης 
στροφής λεωφορείων και στάθμευσης οχημάτων σε σημείο εκτός της πλατείας και σε απόσταση 
100 περίπου μέτρων νοτιότερα αυτής. Η ανάπλαση περιέλαβε επίσης εργασίες για την κατασκευή 
πεζοδρόμου με λιθόστρωτο, Δημοτικού φωτισμού, χώρου πρασίνου, καθισμάτων, σκίασης και 
διαβάσεων με σκοπό την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση.

Κατασκευή πεζοδρομίου στο Νηπιαγωγείο Μεγαλοχωρίου
Προϋπολογισμός: 22.879,00€

Κατασκευή κλιμακωτών πεζοδρομίων συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. και τοποθέτηση Δημοτικού 
φωτισμού μπροστά και απέναντι από το Νηπιαγωγείο Μεγαλοχωρίου ώστε να βελτιωθεί η ασφά-
λεια στο σημείο διέλευσης των παιδιών και των πεζών γενικότερα.
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Αποκατάσταση λιθόστρωτων και κατασκευή Δημοτικού φωτισμού στον Πύργο  
Προϋπολογισμός: 70.512,67€

 
Έργο αποκατάστασης και αισθητικής αναβάθμισης τμημάτων του παραδοσιακού οικισμού Πύρ-
γου. Αποκατάσταση λιθόστρωτων συνολικού μήκους 700 μέτρων και κατασκευή Δημοτικού 
φωτισμού (120 φωτιστικά) σε τμήματα του οικισμού όπου είχε προηγηθεί υπογειοποίηση του 
δικτύου ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ. 

Ανακατασκευή Κοινοτικού Καταστήματος Ημεροβιγλίου 
Προϋπολογισμός: 18.000,00€

Πλήρης ανακατασκευή του ιδιαίτερα φθαρμένου κοινοτικού καταστήματος Ημεροβιγλίου στο κέ-
ντρο του οικισμού. Περιέλαβε καθαίρεση τμήματος οροφής και κατασκευή νέου, απόξεση επιχρι-
σμάτων τοίχων και εκ νέου επίστρωση, αποξήλωση διαβρωμένων κουφωμάτων και τοποθέτηση 
νέων, υγρομόνωση ταράτσας, χρωματισμούς, νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τοποθέτηση 
κλιματιστικού στο χώρο.
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Επισκευή λιθόστρωτων δρόμων στον Βόθωνα
Προϋπολογισμός: 31.990,00€

 

Ανάπλαση και διαμόρφωση λιθόστρωτου δρόμου, συνολικής επιφάνειας 470 τ.μ., στον οικισμό 
του Βόθωνα από την στάση του ΚΤΕΛ έως την εκκλησία της Αγίας Άννης. Οι εργασίες περιέλα-
βαν αποξήλωση υπάρχοντος σκυροδετημένου τμήματος ρημιδιών, κατασκευή λουκιών απορ-
ροής όμβριων υδάτων για προστασία οικιών, λιθόστρωση και επισκευή φρεατίων ύδρευσης. 

Αποκατάσταση ριμιδιών και τοίχων αντιστήριξης στη Θηρασιά
Προϋπολογισμός: 81.800,00€

Αποκατάσταση επιλεγμένων ρημιδιών και τοίχων αντιστήριξης στους οικισμούς Μανωλά και Πο-
ταμού, κατασκευή λιθόστρωτου σε ριμίδια συνολικής επιφάνειας 530 τ.μ., κατασκευή ράμπας 
ΑμεΑ και λιθόστρωτων σκαλοπατιών στην είσοδο του οικισμού Μανωλά, κατασκευή τοίχων 
αντιστήριξης και προστασίας σε επιλεγμένα προβληματικά σημεία της οδού Μανωλά – Ποταμού, 
τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης και ύδρευσης πριν τη λιθόστρωση στα τμήματα ρημιδιών 
του Ποταμού, τοποθέτηση Δημοτικού φωτισμού με προσθήκη επιτοίχιων φωτιστικών σωμάτων 
στον Ποταμό.

Κατασκευή στεγασμένων χώρων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων στην Οία  
Προϋπολογισμός: 31.422,93€

Κατασκευή στεγασμένων χώρων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων στην Οία για την αποφυγή 
της αισθητικής υποβάθμισης της περιοχής. Το έργο συμβάλλει και στην προστασία των κάδων 
από δυσμενής καιρικές συνθήκες ενώ διευκολύνεται και το προσωπικό καθαριότητας κατά τη 
διαδικασία αποκομιδής καθώς μειώνονται οι απαιτούμενες μετακινήσεις.
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Κατασκευή πεζοδρομίου από την προτομή έως το νεκροταφείο Μεσαριάς 
Προϋπολογισμός: 165.312,10€

  
Έργο διαμόρφωσης και εξωραϊσμού κοινόχρηστου χώρου συνολικής επιφάνειας 1.700 τ.μ.. Κα-
τασκευάστηκε πεζοδρόμιο και δημιουργήθηκε χώρος που ευνοεί την ασφαλή κίνηση πεζών και 
ΑμεΑ αλλά και τη δυνατότητα χρήσης ποδηλάτου. Οι επιφάνειες επιστρώθηκαν με βιομηχανικό 
δάπεδο και πλάκες πεζοδρομίου, δημιουργήθηκαν καθιστικοί χώροι με παγκάκια, έγινε φύτευση 
πρασίνου και δένδρων, διαμορφώθηκαν διακριτοί χώροι στάθμευσης και τοποθετήθηκαν κάδοι 
απορριμμάτων και Δημοτικός φωτισμός.

Κατασκευή Δημοτικού φωτισμού στο Καστέλι Εμπορείου
Προϋπολογισμός: 18.143,18€

Μετά την απομάκρυνση των στύλων της ΔΕΗ και την υπογειοποίηση των καλωδίων ο Δήμος 
Θήρας τοποθέτησε 40 περίπου νέα φωτιστικά σώματα και αποκατέστησε τον Δημοτικό φωτισμό 
σε διαδρομή συνολικού μήκους 300 μέτρων εντός των παραδοσιακών καλντεριμιών του Καστε-
λιού Εμπορείου.
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Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο Ακρωτήρι 
Προϋπολογισμός: - 158.801,00 €

 

Ανακατασκευή γηπέδου Πανθηραϊκού
Προϋπολογισμός  603.479,44€



34

Αθλητικά Γήπεδα Μπάσκετ σε Μεγαλοχώρι-Ακρωτήρι-Μεσαριά-Καμάρι-ΔΑΠΠΟΣ 
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Ασφαλτοστρώσεις και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης σε Φηρά
Κοντοχώρι και Έξω Γιαλό 

Προϋπολογισμός: 66.662,85 €
 

Ασφαλτόστρωση οδοστρώματος έμπροσθεν Λυκείου Φηρών. Ανανέωση ασφαλτοτάπητα και 
ελαχιστοποίηση υψομετρικών διαφορών σε δύο διασταυρώσεις σε τμήμα της οδού προς τον 
Έξω Γιαλό Θήρας. Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και ασφαλτόστρωση του στην περιοχή 
Κοντοχώρι δίπλα από το κοιμητήριο.

Πρόγραμμα χαρτογράφησης, συντήρησης και σήμανσης των παλιών δρόμων 
και μονοπατιών και  χάραξης νέων διαδρομών στη Σαντορίνη και τη Θηρασιά. 

Κατασκευή τοιχίου στον χώρο στάθμευσης στο Φηροστεφάνι
 Προϋπολογισμός: 80.000,00€



36

Κατασκευή τοιχίου με θεμελίωση από μπετόν και λιθοδομή μαύρης ηφαιστειακής πέτρας, μή-
κους 80 μ. και ύψους 3,5 μ., στον χώρο στάθμευσης στο Φηροστεφάνι (παραπλεύρως του Ιερού 
Ναού Αγίου Γερασίμου). Το τοιχίο αντιστήριξης αντικατέστησε την παλαιά και κατεστραμμένη 
ξερολιθιά που είχε υποστεί ζημιές από τις βροχοπτώσεις και ήταν παράγοντας κινδύνου για την 
ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Αντιπλημμυρική προστασία – διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στο Φηροστεφάνι. 
Προϋπολογισμός: 87.000,00€ 

 

Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και διαχείρισης όμβριων υδάτων καθώς και διαμόρφωση 
ενός ενιαίου χώρου στάθμευσης με συνένωση των δύο υφιστάμενων διακριτών τμημάτων. Επι-
πλέον, έγινε διαπλάτυνση της εξόδου από το χώρο στάθμευσης με κατασκευή νέας λιθοδομής 
και κατασκευή προστατευτικού τοιχίου σε εφαπτόμενο στην είσοδο χώρο.

Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος στο τμήμα Φηρά – Πύργος
Προϋπολογισμός: 302.950,33€

 
Αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος από την έξοδο των Φηρών (πλησίον ΔΕΥΑΘ) 
έως τη διασταύρωση της οδού προς τους οικισμούς του Μεγαλοχωρίου και του Πύργου (Μεξι-
κάνικο εστιατόριο), συνολικού μήκους 2.780 μ. περίπου.
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Ανανέωση ασφαλτοτάπητα – ανακατασκευή οδών σε Πύργο, 
Βόθωνα, Έξω Γωνιά, Εμπορείο, Εξωμύτη και Ακρωτήρι. 

Προϋπολογισμός: 180.000,00€
 
 

Ανανέωση του ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας Δημοτικών οδών σε επιλεγμένες θέσεις του Δήμου 
Θήρας για τη διευθέτηση της απορροής των ομβρίων υδάτων και την προστασία του οδοστρώ-
ματος.

Επισκευή Τουαλετών στην Ψαραγορά των Φηρών 
Προϋπολογισμός: 52.501,01€

Έργο επισκευής των Δημοτικών κοινόχρηστων αποχωρητηρίων που βρίσκονται στην ψαραγορά 
της Δημοτικής Κοινότητας Φηρών λόγω των εκτεταμένων φθορών που είχαν υποστεί με την 
πάροδο του χρόνου. Η επισκευή περιέλαβε εργασίες τοιχοποιίας, μόνωσης, επιστρώσεων – επεν-
δύσεων, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς και χρωματισμούς.

 
Επισκευή Τουαλετών Πύργου
Προϋπολογισμός: 32.839,00 €

Έργο επισκευής των δημοτικών κοινόχρηστων αποχωρητηρίων που βρίσκονται νοτιοανατολικά 
της κεντρικής πλατείας του Πύργου λόγω των εκτεταμένων φθορών που είχαν υποστεί με την 
πάροδο του χρόνου. Έγινε ανακαίνιση του εσωτερικού χώρου και τοποθετήθηκε νέα ηλεκτρολο-
γική και υδραυλική εγκατάσταση.
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Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο νεκροταφείο Φηρών
Προϋπολογισμός: 22.000,00 €

Κατασκευή  τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος  και  μήκους  50μ. για  την  αντιστήριξη  πρανών  
στην  οδό Φηρών – Βουρβούλου πλησίον του νεκροταφείου  Φηρών με  σκοπό  την  αποτρο-
πή  ατυχήματος  λόγω πιθανής υποχώρησης  του εκτεθειμένου πρανούς από βροχοπτώσεις και 
έντονα καιρικά φαινόμενα.

Κατασκευή Πεζοδρομίων στα Φηρά
Προϋπολογισμός: 70.000,00€

 

 
Κατασκευή τμημάτων πεζοδρομίων πλάτους 1,5 μ. και συνολικού μήκους 156μ. τα οποία ήταν 
ιδιαίτερα απαραίτητα για την ασφαλή μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών στα Φηρά Θήρας. Το 
έργο αυτό υπήρξε η αρχή της κατασκευής πεζοδρομίων στα Φηρά, η οποία και ολοκληρώθηκε 
με νέο έργο εντός του 2012.
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Κατασκευή Πεζοδρομίων – Διαμόρφωση Κοινόχρηστου Χώρου (Eurobank) στα Φηρά. 
Προϋπολογισμός: 366.190,03€

Κατασκευή Πεζοδρομίων στα Φηρά συνολικού μήκους 535 μέτρων από το κτήριο του Κέντρου 
Υγείας έως το Μουσείο Ακρωτηρίου και βόρεια προς κεντρική πλατεία Φηρών έως το κτήριο του 
ΟΤΕ. Επισκευή πεζοδρομίου έμπροσθεν Γυμνασίου Φηρών, Λιθόστρωση μνημείου Άγνωστου 
Στρατιώτη έμπροσθεν Δ.Ο.Υ. Θήρας. Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου πλατείας με βιομηχανι-
κό δάπεδο και λιθόστρωση στη θέση του καταστήματος της Eurobank.
 
 

Διαμόρφωση πλατείας Γαλή Ημεροβιγλίου
Προϋπολογισμός: 35.311,00€

  

Έργο αναδιαμόρφωσης πλατείας (με το προσωνύμιο «πλατεία Γαλή») στην είσοδο της Τοπικής 
Κοινότητας Ημεροβιγλίου. Πραγματοποιήθηκε διάστρωση της επιφάνειας με σκυρόδεμα (μπε-
τόν), λιθόστρωσης της πλατείας καθώς και ηλεκτρολογικές εργασίες για τον Δημοτικό φωτισμό.
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Ανανέωση τάπητα κυκλοφορίας (Δημ. Σχολείου – κάθετος Αγ. Γεωργίου)  στο Εμπορείο  
Προϋπολογισμός: 42.500,00€

 

Έργο αποκατάστασης τμημάτων ασφαλτικού οδοστρώματος, συνολικού μήκους  315 μ., από την 
κεντρική πλατεία έως το Νηπιαγωγείο Εμπορείου και σε έναν κάθετο που συνδέει τον κεντρικό 
δρόμο Εμπορείου - Περίσσας με τον δρόμο Εμπορείου – Αγίου Γεωργίου. Τα εν λόγω τμήμα-
τα βρίσκονταν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση καθώς κομμάτια ασφάλτου είχαν αποκολληθεί και 
υπήρχαν λακκούβες από τη διάβρωση που προκαλούσαν τα όμβρια ύδατα.

Κατασκευή πεζοδρομίου στο Εμπορείο
 Προϋπολογισμός: 51.136,18€

 

Κατασκευή 250 μ. πεζοδρομίου για τη βελτίωση της ασφάλειας των πεζών κατά μήκος της κυ-
κλοφοριακά επιβαρυμένης κεντρικής οδού από την είσοδο του οικισμού του Εμπορείου έως 
την κεντρική πλατεία του. Δημιουργήθηκε πεζοδρόμιο μεταβλητού πλάτους από 0,8μ. έως 2μ., 
η επιφάνειά του επιστρώθηκε με βοτσαλωτές πλάκες ενώ πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις και τοποθετήθηκαν φωτιστικά σώματα Δημοτικού φωτισμού.
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Κατασκευή Πεζοδρομίων στον Εσω Παραλιακό του Καμαρίου
Προϋπολογισμός: 65.457,00€

 

Κατασκευή πεζοδρομίου μήκους 550μ. και πλάτους 1,5μ. κατά μήκος του εσωπαραλιακού δρό-
μου της Δημοτικής Κοινότητας Επισκοπής Γωνιάς (Καμάρι) Θήρας. Επίστρωση με πλάκες τσιμέ-
ντου, τύπου βοτσαλωτό, στα χρώματα της Σαντορινιάς πέτρας.

Κατασκευή πεζοδρομίου στον Πύργο (Α΄ Φάση)
 Προϋπολογισμός: 35.131,00€

 

Κατασκευή πεζοδρομίου μήκους 150μ. και πλάτους 1,5μ., από την κεντρική είσοδο του οικισμού 
του Πύργου επί της Επαρχιακής Οδού Φηρών-Πύργου έως περίπου το πρατήριο υγρών καυσί-
μων. Για την έδραση του πεζοδρομίου κατασκευάστηκε λιθοδομή αντιστήριξης συνολικού ύψους 
1,5 μ. και η επιφάνεια του πεζοδρομίου επενδύθηκε με μαύρες βοτσαλωτές τσιμεντόπλακες. 

Κατασκευή Πεζοδρομίου και Τοίχου Αντιστήριξης στον Οικισμό στον Πύργο (Β΄Φάση) - 
Προϋπολογισμός: 86.000,00€

Κατασκευή πεζοδρομίου από την κεντρική είσοδο του οικισμού του Πύργου (θέση: εκκλησία Αγ. 
Ειρήνης) έως και την διασταύρωση προς Έξω Γωνιά (θέση: «έξω πλατεία»), συνολικού μήκους 
520 μέτρων περίπου και πλάτους έως 1,5 μέτρων. Στο έργο περιλαμβάνεται και η λιθόστρωση 
του πεζοδρομίου όπως και η κατασκευή τοιχίου λιθοδομής για αντιστήριξη πάχους περί του 0,5 
μέτρου.
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Αποκατάσταση λιθόστρωτων στα Φηρά
Προϋπολογισμός: 229.448,00€

Έργο αποκατάστασης των λιθόστρωτων και τοποθέτησης επιτοίχιων φωτιστικών στα Κάτω Φηρά 
κατόπιν της υπογειοποίησης των καλωδίων του δικτύου ηλεκτρισμού που πραγματοποίησε η 
ΔΕΗ στην περιοχή. Κατασκευάστηκαν ρημίδια με λθόστρωτη επιφάνεια, με τσιμεντοκονία καθώς 
και με μαρμαρόπλακες ώστε να επιτευχθεί η αισθητική αναβάθμιση της περιοχής στο σύνολό της.
 
 

Διαμόρφωση Πλατείας Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) στην Οία
Προϋπολογισμός: 77.535,88€

Διαμόρφωση της πλατείας των λεωφορείων του ΚΤΕΛ στην Τοπική Κοινότητα Οίας, εμβαδού 
1.350 τ.μ., κατασκευή λιθόστρωτου σε καδένες και τσιμεντοκονίας σε δύο (2) αποχρώσεις (γκρι 
και κόκκινο), ως βασικά παραδοσιακά στοιχεία της μορφολογίας του νησιού.
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Επισκευή Αίθουσας Συγκέντρωσης Καμαριανών
Προϋπολογισμός: 111.225,65€

Έργο διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων της αίθουσας, συνολικής επιφάνειας 111 τ.μ.. Επι-
πλέον, κατασκευάστηκαν εσωτερικά WC, επισκευάστηκε ο περιβάλλοντας χώρος, αντικαταστά-
θηκαν τα κουφώματα, έγιναν εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, φυτεύτηκαν δέντρα και 
φυτά στον κήπο και διαμορφώθηκε πέργκολα γύρω από το κτήριο.

Αποπεράτωση Παραδοσιακής Κλίμακας Μανωλά Κόρφου στη Θηρασιά
Προϋπολογισμός: 91.788,98€

Ολοκλήρωση του έργου (β΄ φάση) ανάπλασης της παραδοσιακής κλίμακας (σκάλας) που συν-
δέει τον όρμο του κόρφου με τον οικισμό του Μανωλά στη Θηρασιά. Λιθόστρωση τμήματος της 
κλίμακας με αρμολόγηση, στρώσεις φθοράς με κολυμβητούς λίθους λατομείου εντός σκυροδέ-
ματος και κατασκευή ολόσωμων μαρμάρινων βαθμίδων.

Ανάπλαση Οδού στο Μεγαλοχώρι
Προϋπολογισμός: 114.000,00€

 

Ανάπλαση της κεντρικής εσωτερικής οδού του οικισμού Μεγαλοχωρίου ν. Θήρας, από την βό-
ρεια είσοδο (μετά τη δεξαμένη) έως και την κεντρική πλατεία (εκκλησία Εσοδίων Θεοτόκου), 
με κατασκευή 800 τ.μ. λιθόστρωτου με αρμολόγηση. Το έργο αναβάθμισε αισθητικά την οδό 
η οποία ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη από τη χρήση, την υπογειοποίηση καλωδίων της ΔΕΗ και 
την απορροή των όμβριων υδάτων. Η κατασκευή του έργου περιέλαβε πλήθος εργασιών, όπως 
χωματουργικά, σκυροδέματα, επενδύσεις κλπ..
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Επισκευή Μονοπατιών στους Οικισμούς Μανωλά και Ποταμό Θηρασιάς 
Προϋπολογισμός: 24.938,41€

Αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων με αρμολογημένη λιθόστρωση συνολικής επιφάνειας 300 
τ.μ. στους οικισμούς Μανωλά και Ποταμού Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.

Κατασκευή Δημοτικού Φωτισμού σε Ημεροβίγλι και Φηροστεφάνι
Προϋπολογισμός: 45.348,12€

Τοποθέτηση 150 φωτιστικών σωμάτων σε διαδρομές 1.500 μέτρων συνολικά εντος τμημάτων 
των οικισμών Φηροστεφανίου και Ημεροβιγλίου και συγκεκριμένα σε τμήματα των οικισμών 
όπου προηγήθηκε η υπογειοποίηση καλωδίων της ΔΕΗ.

Διαμόρφωση πλατείας Μεσαριάς
Προϋπολογισμός: 66.543,38 €

Έργο ήπιας παρέμβασης και διαμόρφωσης οικοπέδου στο κέντρο του οικισμού της Μεσαριάς για 
την αισθητική βελτίωση και τη λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής. Δημιουργήθηκε κοινόχρη-
στος χώρος αναψυχής και ξεκούρασης για τους περίοικους αλλά και υποδομή για τις ανάγκες των 
ελεύθερων μικροπωλητών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Αποκατάσταση του κτιρίου και αντικατάσταση της στέγης του πρώην Κοινοτικού 
Καταστήματος Βόθωνα - Προϋπολογισμός: 104.321,56€

 

Αποκατάσταση και ανάδειξη του κτιρίου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Βόθωνα, εμβαδού 
113 τ.μ., και αντικατάσταση της στέγης του με την κατεδάφιση της υφιστάμενης και κατασκευή 
νέας από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το κτήριο αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Βόθωνα καθώς 
βρίσκεται εντός του συνεκτικού τμήματος του παραδοσιακού οικισμού και έχει κατασκευαστεί 
πριν από το 1955 με αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία νεοκλασικού του 19ου αιώνα.
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Ανάπλαση Ηρώου Βουρβούλου
Προϋπολογισμός: 28.118,89€

Έργο ανάπλασης της μικρής έκτασης που φιλοξενεί το ηρώο πεσόντων στον οικισμό του Βουρ-
βούλου Δήμου Θήρας. Καθαιρέθηκαν και αποξηλώθηκαν τα υπάρχοντα δάπεδα και επιστρώθη-
καν νέες μαρμάρινες πλάκες και μαύροι λίθοι όπως προέβλεπε το σχετικό αρχιτεκτονικό σχέδιο.
 

Κατασκευή πέργκολας για την προστασία – στάθμευση ζώων (στα σκαλιά Φηρών). 
Προϋπολογισμός: 43.456,69€

 
Κατασκευή πέργκολας στο σημείο εκκίνησης του κλιμακωτού δρόμου (σκαλιά) που συνδέει τα 
Φηρά με το Παλαιό Λιμάνι (Μέσα Γιαλό) για την προστασία και σκίαση των ζώων (ημιόνων) που 
σταθμεύουν εκεί σε αναμονή πραγματοποίησης της παραδοσιακής μεταφοράς (αγώγι) επισκε-
πτών που επιθυμούν να έχουν αυτή την εμπειρία.

Διαμόρφωση Πλατείας Αρχαιολογικού Μουσείου Φηρών (Τελεφερικ) 
Προϋπολογισμός: 36.522,00€

Αποξήλωση παλαιάς περίφραξης της πλατείας και φύτευση παρτεριού με ανθεκτικά, καλλωπι-
στικά φυτά. Ανακατασκευή του λιθόστρωτου με τεχνοτροπία πλακωτού καλντεριμιού με μαύρη 
τετράγωνη ηφαιστειακή πέτρα, κατασκευή καθιστικών (παγκάκια), τοποθέτηση κάδων απορριμ-
μάτων και ενδοδαπέδιων φωτιστικών.
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Αποχέτευση Όμβριων Υδάτων και Κατασκευή Πεζοδρομίου στη Μεσαριά 
Προϋπολογισμός: 152.077,01€

 

Κατασκευή υποδομών βελτίωσης της απορροής και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και επίσης κατα-
σκευή πεζοδρομίου πλάτους 2,5 μέτρων και μήκους 260 μέτρων από το Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς 
μέχρι την αντιπλημμυρική τάφρο του αεροδρομίου επί της κεντρικής διασταυρώσεως Μεσαριάς. 
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ΔΕΥΑ Θήρας - Συνοπτικά

Ολοκληρωμένα Έργα Ύδρευσης - Αποχέτευσης

1) « Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης οικισμού Περίσσας Δήμου Θήρας» Προϋπολογισμού  
3.538.000 € 
Ολοκληρώθηκε (31-8-2012) και τέθηκε σε λειτουργία στα μέσα του 2013. 

2) « Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Ημεροβιγλίου Θήρας» 
Προϋπολογισμού  1.381.560 € 
Ολοκληρώθηκε εντός του 2013 και τέθηκε σε λειτουργία το 2014.

3) « Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Φηρών Νήσου Θήρας» 
Προϋπολογισμού  3.770.000 € 
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς στα τέλη του 2014 

4) « Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Ημεροβιγλίου Νήσου Θήρας» 
Προϋπολογισμού  719.200 € 
Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του 2014 

5) « Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Εμπορείου Νήσου Θήρας» 
Προϋπολογισμού  627.560 € 
Ολοκληρώθηκε (30-9-2014) και τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη του 2014. 

6) « Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης του οικισμού Φοινικιάς της Οίας» 
Προϋπολογισμού  849.120 € 
Ολοκληρώθηκε (18-2-2015) και τέθηκε σε λειτουργία εντός του 2015. 

7) « Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Πύργου» 
Προϋπολογισμού  713.400 € 
Ολοκληρώθηκε (14-4-2014) και τέθηκε σε λειτουργία εντός του 2014. 

8)  « Επέκταση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Περίσσας – περιοχή Περίβολος» 
Προϋπολογισμού  1.409.400 € 
Ολοκληρώθηκε (10-12-2015) και τέθηκε σε λειτουργία εντός του 2016. 

9) « Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Μεγαλοχωρίου Θήρας» 
Προϋπολογισμού  425.000 € 
Ολοκληρώθηκε (06-10-2018) και έχει τεθεί σε λειτουργία.  
«Ύδρευση Βουρβούλου Θήρας» 
Προϋπολογισμού  425.000 € 
Το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί αναμένεται η περαίωση του στις 06-12-2018. 

Ολοκληρωμένα Έργα Αφαλάτωσης:

1) « Προμήθεια αφαλάτωσης Οίας  δυναμικότητας  500m3/day» 
Προϋπολογισμού  312.040 € 
Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία εντός του 2012.

2) « Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης νήσου Θηρασίας δυναμικότητας  140m3/day»  
Προϋπολογισμού  174.000 € 
Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία εντός του 2012.

3) « Νέα μονάδα αφαλάτωσης Οίας δυναμικότητας 900m3/day» 
Προϋπολογισμού  312.040 € 
Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία εντός του 2016.

4) « Προμήθεια αφαλάτωσης Ακρωτηρίου δυναμικότητας 250m3/day» 
Προϋπολογισμού  344.400 € 
Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία εντός του 2014.

5) « Νέα μονάδα αφαλάτωσης νήσου Θηρασίας δυναμικότητας 210m3/day» 
Προϋπολογισμού  225.000 € 
Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία εντός του 2018.

6) « Νέα μονάδα αφαλάτωσης Ακρωτηρίου Θήρας δυναμικότητας 370m3/day» 
Προϋπολογισμού  250.000 € 
Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία εντός του 2018.
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Νέα Ενταγμένα Έργα

1)  « Εγκαταστάσεις Αφαλάτωσης – Θέση Αγία Παρασκευή Δήμου Θήρας» 
Προϋπολογισμού : 9.970.000 €  
Περιλαμβάνει ολοκληρωμένο εργοστάσιο αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας παρα-
γωγής 5.000 κυβικών πόσιμου νερού με αναμονές για άμεση επέκταση σε 7.500 καθώς 
επίσης και συνοδά έργα. 
Το έργο ανατέθηκε στις 19-04-2018 έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εκτέλεσης του αναμένεται 
να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2019. 

2)  « Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας» 
Προϋπολογισμού : 3.300.000 €
Αφορά την αναβάθμιση εκσυγχρονισμό του βιολογικού καθαρισμού Φηρών με διπλασι-
ασμό της δυναμικότητας επεξεργασίας λυμάτων από 2.200 κυβικά σε 4.400. Το έργο έχει 
δημοπρατηθεί αναμένεται η υπογραφή σύμβασης εντός του Δεκεμβρίου 2018.

3)  « Επέκταση – εκσυγχρονισμός αφαλάτωσης Έξω Γιαλού Θηρών» 
Προϋπολογισμού : 3.084.000 €
Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση δύο νέων μονάδων αφαλάτωσης ελάχιστης δυνα-
μικότητα παραγωγής πόσιμου νερού 2.000 κ.μ. / ημέρα. 
Καθώς επίσης την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγό υδροληψίας πολυαιθυλενίου Φ710, 
μήκους 350m περίπου μετά διατάξεως υδροληψίας, προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο 
με τρεις (3) αντλίες δυναμικότητας 250 m3/h έκαστη και καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς 
θαλάσσιου νερού Φ400, μήκους 140m περίπου στα υφιστάμενα έργα αφαλάτωσης. 
Το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού είναι σε διαδικασία δημοπράτησης.

4) « Ύδρευση Δημοτικής Κοινότητας Εμπορείου νήσου Θήρας» 
Προϋπολογισμού : 5.255.000 € 
Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης στη Δημοτική Κοινότητα 
Εμπορείου ελάχιστης δυναμικότητα παραγωγής πόσιμου νερού 2.000 κ.μ. / ημέρα. 
Την κατασκευή τριών (3) πηγαδιών - αντλιοστασίων θαλάσσης και καταθλιπτικών αγωγών 
μήκους περίπου 2.650 μέτρων της Δημοτικής Κοινοτήτας Εμπορείου, που θα καλύπτουν τις 
ανάγκες μεταφοράς 4.500 κ.μ. θαλασσινού νερού ανά ημέρα προς τις μονάδες αφαλάτω-
σης και του πόσιμου νερού προς την κεντρική δεξαμενή του οικισμού Εμπορείου. 
Καθώς επίσης την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των οικισμών Εμπορείου, Περίσσας, Αγ. 
Γεωργίου, Εξωμύτη μέσω νέων δικτύων συνολικού μήκους περίπου 30.000 μέτρων. 

5)« Ύδρευση Έξω Γωνιάς Θήρα» 
Προϋπολογισμός : 927.000€ 
Αναμένεται η δημοπράτηση του έργου εντός του Δεκεμβρίου του 2018

6) « Αποχέτευση οικισμών Αγίας Παρασκευής και Μονολίθου Δήμου Θήρας» 
Προϋπολογισμός : 2.987.500€ 
Αναμένεται η δημοπράτηση του έργου εντός του Δεκεμβρίου του 2018

7) « Προμήθεια ενός (1) Ειδικού Βυτιοφόρου οχήματος καθαρισμού φρεατίων και 
αγωγών» 
Προϋπολογισμός : 450.000,00€

8) « Αντικατάσταση κεντρικού βαρυτικού δικτύου ύδρευσης Φηρών νήσου Θήρας» 
Προϋπολογισμός : 182.120,00€
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9) « Επέκταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης Καρτεράδου Θήρας» 
Προϋπολογισμός : 182.120,00€

10) « Επέκταση δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης & κατάργηση Α/Σ λυμάτων στην περιοχή 
Πύργου - Έξω Γωνιάς νήσου Θήρας» 
Προϋπολογισμός : 153.120,00€

11) « Δεξαμενή εξισορρόπησης της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (Μ.Ε.Λ.) της 
Δημοτικής Κοινότητας Θήρας, νήσου Θήρας» 
Προϋπολογισμός : 159.900,00€

12) « Προμήθεια δύο νέων προκατασκευασμένων δεξαμενών ύδρευσης οικισμού Φηρών» 
2 x 1000 m3 
Προϋπολογισμός : 159.900,00€

13) « Κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής Έξω Γωνιάς Θήρας» 
Προϋπολογισμός : 114.000,00€

14) « Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Κοινότητας Καρτεράδου 
Νήσου Θήρας» (Περιοχή Τράπεζα Πειραιώς) 
Προϋπολογισμός : 44.439,14€

15) « Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Επισκοπής 
Γωνιάς νήσου Θήρας» (Περιοχή Μέσα Γωνιά) 
Προϋπολογισμός : 140.000,00 €

16) « Αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης οικισμού Καμαρίου Θήρας» 
Προϋπολογισμός : 37.200,00 € 

17) « Διενέργεια ανόρυξης και κατασκευής υδρογεωτρήσεων για ύδρευση στη νήσο Θήρα» 
Προϋπολογισμός : 42.865,50€  

18) « Επισκευή – πλαστικοποίηση δεξαμενής ύδρευσης οικισμού Καμαρίου Θήρας» 
Προϋπολογισμός : 186.000,00€  

19) « Καταθλιπτικός αγωγός Μέσα Γωνιάς – Έξω Γωνιάς»  
Προϋπολογισμός : 74.400,00 €

20) « Καταθλιπτικός αγωγός Μεσαριάς»  
Προϋπολογισμός : 347.200,00 €

21) « Καταθλιπτικός υδροδότησης Πύργου – Μεγαλοχωρίου από Βόθωνα»  
Προϋπολογισμός : 297.600,00 €

22) « Ύδρευση – αποχέτευση περιοχής αεροδρομίου Θήρας» 
Προϋπολογισμός : 364.560,00 €
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Νήσος Θηρασία

Μετά από συνεργασία του Δήμου Θήρας με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. εντάχθηκαν και ολοκλη-
ρώθηκαν επιτυχώς τα έργα ύδρευσης – αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού της νήσου 
Θηρασίας

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ» 
Προϋπολογισμός: 1.740.000€

«ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝΩΛΑ  
ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ» 
Προϋπολογισμός: 1.531.200€

Επίσης προκειμένου να ολοκληρωθούν και τμήματα του οικισμού της νήσου Θηρασίας τα 
οποία δεν συμπεριλαμβανόντουσαν στην αρχική μελέτη η ΔΕΥΑ Θήρας προχώρησε σε δημο-
πράτηση και ολοκλήρωση του έργου με τίτλο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ»  
συνολικής δαπάνης 74.400,00€



ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

Καταγραφή έργου (Περίοδος 2015-2019).

 
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» υλοποιείται στην Θήρα, στη Θηρασιά και στη Φολέγανδρο 
και απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με 
κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους 
ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να 
εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 
Σκοπός του Προγράμματος είναι να  βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας 
καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ) και να υποβοηθήσει την αυτό-
νομη και αξιοπρεπή διαβίωση τους. Το προσωπικό μας εξυπηρετεί συνολικά κατά προσέγγιση 
100 ωφελούμενους.

Συμμετοχή στη δράση ‘’Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής’’ της Ελληνικής 
Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), 
τα σχολικά έτη:
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019.
Η πράξη, με στόχο την εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, μέσω της ενί-
σχυσης της πρόσβασης οικογενειών σε υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά, συμβάλλει στην αύ-
ξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων από οικογένειες με εισοδήματα κάτω 
του ορίου της φτώχειας, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστι-
κή διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, 
όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Η διάθεση της θέσης πραγ-
ματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου 
του.

Πιστοποίηση του συστήματος HACCP.
Το HACCP είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα που έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της υγιεινής 
των τροφίμων, ειδικότερα του τελικού προϊόντος με το οποίο μπορούμε να προβλέψουμε τους 
κινδύνους και την πιθανότητα εμφάνισής τους σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας ενός 
τρόφιμου και να αποφύγουμε έτσι την πρόκληση ζημιάς στην υγεία του καταναλωτή/των νηπί-
ων. Στο HACCP περιλαμβάνονται και μία σειρά από γενικές και ειδικές απαιτήσεις που αφορούν 
τους κανόνες υγιεινής, δηλαδή την Ορθή Βιομηχανική Πρακτική και την Ορθή Υγιεινή Πρακτική. 
Οι κανόνες αυτοί αφορούν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Παιδικού Σταθμού, διαδι-
κασίες συντήρησης, καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων, διαδικασίες απεντόμωσης και 
μυοκτονίας, την υγιεινή του προσωπικού, τον τρόπο και τις συνθήκες φύλαξης των τροφίμων, τις 
συνθήκες μεταφοράς και απαιτήσεις που αφορούν την ποιότητα των τροφίμων. Οι Φορείς Επιθε-
ώρησης και Πιστοποίησης ελέγχουν το σύστημα HACCP του Παιδικού Σταθμού, την αποτελεσμα-
τικότητά του και επιθεωρούν κατά πόσο αυτό εφαρμόζεται στην πράξη. Εν συνεχεία πιστοποιούν 
τον Παιδικό Σταθμό για αυτό. Η πιστοποίηση είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μετά το 
πέρας αυτού του χρόνου γίνεται ξανά επιθεώρηση και εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις γίνεται η 
ανανέωση του HACCP.
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Ολική Ανακαίνιση Λουτρών Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς.
Αναλυτικά, δημιουργήθηκε νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τοποθετήθηκαν νέα πλακίδια πορ-
σελάνης σε χαρούμενους χρωματισμούς στο δάπεδο και στους τοίχους των λουτρών του Παι-
δικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς και εξοπλιστήκαν με νέα είδη υγιεινής λευκής πορσελάνης με 
πιστοποίηση ISO.   

Ολική Ανακαίνιση Κουζίνας Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς.
Αναλυτικά, στην κουζίνα του Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς δημιουργήθηκε νέα ηλε-
κτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση και τοποθετήθηκαν νέα πλακίδια στο δάπεδο και 
στους τοίχους. Εξοπλίστηκε πλήρως με νέα ερμάρια και νέες ηλεκτρικές συσκευές κατασκευα-
σμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Επίσης προμηθεύτηκε και εγκαταστάθηκε νέο σύστημα εξαε-
ρισμού. Αξίζει να αναφερθεί πως σε αυτή την κουζίνα παράγεται καθημερινά φαγητό (πρωινό, 
δεκατιανό και μεσημεριανό) για 118 νήπια και για το προσωπικό του Παιδικού Σταθμού Επισκο-
πής Γωνιάς.

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής 
και βρεφονηπιακής Φροντίδας.
Συμμετοχή του Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας ΝΠΔΔ του Δήμου Θήρας μετά 
από την έγκριση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 16/2018 στην πρόσκληση της με αρ. 
πρωτ.: 3777/02/05/2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με τίτλο: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
συμμετοχή του Δήμου ή του Νομικού Προσώπου του στο πρόγραμμα χρηματοδότησης με 
σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» όπου 
καλεί τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπά τους που ήδη λειτουργούν σταθμούς με τμήμα-
τα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, να δηλώσουν συμμετοχή. Το ποσό της 
χρηματοδότησης ανέρχεται στα 50.000,00 Ευρώ. Με την παραπάνω επιχορήγηση πληρώθηκε ο 
εξοπλισμός των λουτρών και της κουζίνας του Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς.

Αδειοδότηση Παιδικών Σταθμών.
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 <<Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και 
λειτουργείας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προ-
σώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων>>(Α΄141) και τις διατάξεις της αριθμ. 41087/2017 
υπουργικής απόφασης <<Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργείας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφο-
νηπιακών Σταθμών>>(Β΄4249) εκδόθηκε Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργείας των Παιδικών Σταθ-
μών Δημοτικής Κοινότητας Επισκοπής Γωνιάς και Δημοτικής Κοινότητας Οίας. 

Δημιουργία Νέου τμήματος νηπίων – Αύξηση Δυναμικότητας Παιδικών Σταθμών.
Διενεργώντας όλες τις απαραίτητες εργασίες και αξιοποιώντας όλα τα τετραγωνικά μέτρα του 
κτηρίου του Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς, δημιουργήσαμε ένα νέο τμήμα και αυξήσαμε 
την δυναμικότητα από 70 (+10% που κάλυπτε ο νόμος =84) σε 118 νήπια (Αυτός είναι ο μέγι-
στος δυνατός αριθμός νηπίων που μπορεί να φιλοξενήσει το κτήριο).
Επίσης στον Παιδικό Σταθμό Οίας αυξήθηκε η δυναμικότητα από 25 σε 30 νήπια με τη στελέχω-
ση 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Σε συνέχεια της εκτέλεσης όλων των απαραίτητων ενεργειών, λάβαμε Έγκριση Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός 
Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας, από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Ο.Τ.Α. Νομού 
Κυκλάδων.

Ψυχολογικές υπηρεσίες (2016).
Συνεργαστήκαμε με ΠΕ Ψυχολόγο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα 
ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και γονέων για τους παιδικούς σταθμούς και εφαρμογή των 
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κανόνων ψυχολογίας στην παιδαγωγική προσέγγιση των νηπίων για την ολόπλευρη ανάπτυξη 
της προσωπικότητας τους.

Στελέχωση Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς, μέσω ΕΣΠΑ.
Μετά από Προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ προσλάβαμε: 
τέσσερις (4) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμους, 
τέσσερις (4) ΔΕ Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμους, 
τρείς (3) ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (Καθαριότητας) και 
έναν (1) ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, για την στελέχωση του Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς. 

Στελέχωση Παιδικών Σταθμών μέσω ΕΣΠΑ (Ψυχολόγος).
Μετά από Προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ προσλάβαμε μια ΠΕ Ψυχολόγο με μεταπτυχιακό στη Σχολική 
Ψυχολογία η οποία παρέχει τις υπηρεσίες της και στους δύο Παιδικούς Σταθμούς του Οργα-
νισμού μας. Βοηθά και συμβουλεύει το παιδαγωγικό προσωπικό για την καλύτερη απόδοση 
στην εργασία τους και σε συνεργασία μαζί τους, επιβλέπει και βοηθάει τα νήπια. Αξιολογεί τις 
συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών, εκτιμά το συναισθηματικό και ψυχολογικό προφίλ του 
παιδιού χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους (σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις ή σε παρατήρηση 
μέσα στην τάξη).Επίσης, βρίσκεται στη διάθεση των γονέων ώστε να εκπληρώνει συμβουλευ-
τικές συνεδρίες μαζί τους. Ακόμη, οργανώνει συγκεντρώσεις ομιλίας με τους γονείς, με θέματα 
και συμβουλές σχετικά με τα παιδιά. 

Στελέχωση Παιδικών Σταθμών (Παιδίατρος).
Συνάψαμε σύμβαση με μία έμπειρη Παιδίατρο ώστε να παρακολουθεί την υγεία και την ανάπτυ-
ξη των νηπίων και των δύο Παιδικών Σταθμών. Επίσης μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σχετικά με το διατροφολόγιο και την υγιεινή των παιδιών. Ακόμη, οργανώνει συγκεντρώσεις 
ομιλίας με τους γονείς, με θέματα και συμβουλές σχετικά με τα παιδιά. (Σύμφωνα με τον Πρότυπο 
Κανονισμό & το ΕΣΠΑ, είμαστε υποχρεωμένοι ως Δομή να συνάπτουμε σύμβαση με Παιδίατρο).

Λογισμικό Πρόγραμμα για την οικονομική διαχείριση του Οργανισμού.
Προμηθευτήκαμε Λογισμικό Πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης και άδεια χρήσης του, εκπαί-
δευση προσωπικού και τεχνική στήριξη. 

Συντήρηση και υποστήριξη Λογιστικού Λογισμικού Προγράμματος του Οργανισμού. 
Κάθε χρόνο αναθέτουμε σε εταιρία την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και υποστήριξης του 
λογιστικού λογισμικού του Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας.

Προμήθεια, εκπαίδευση και παραμετροποίηση της εφαρμογής αυτοματοποιημένης 
αποστολής οικονομικών στατιστικών στοιχείων και διασύνδεσης με τον κόμβο 
διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και του συστήματος Διαύγεια.
Διενεργήθηκε Προμήθεια, εκπαίδευση και παραμετροποίηση της εφαρμογής αυτοματοποιημέ-
νης αποστολής οικονομικών στατιστικών στοιχείων και διασύνδεσης με τον κόμβο διαλειτουρ-
γικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και προμήθεια, εκπαίδευση και παραμετροποίηση του 
συστήματος Διαύγεια.

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας.
Συνεργασία με εταιρία που έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την Υποστήριξη  σε θέματα Μι-
σθοδοσίας και Διαχείρισης Προσωπικού και κατέχει τίτλο από το Οικονομικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος Α΄ Τάξης Φοροτεχνικά. Η οποία μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία της σε σχεδιασμό 
και υλοποίηση έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαθέτει την απαιτούμενη Τεχνογνωσία, ώστε 
να συμβάλει σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας ΝΠΔΔ του 
Δήμου Θήρας στην υλοποίηση όλων των απαιτήσεων σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.
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Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών-ΚΑΡΠΑ του Προσωπικού των Παιδικών Σταθμών.
Έγινε εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού μας στις πρώτες βοήθειες με διδασκόμενες 
δεξιότητες: Βασική υποστήριξη στη ζωή, χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, θέση ανάνη-
ψης και αντιμετώπιση πνιγμονής από ξένο σώμα. 

Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία Παιδικών Σταθμών.
Διενεργήθηκε μελέτη πυρασφάλειας, προσλήφθηκαν μέτρα πυροπροστασίας, τοποθετήθηκε πυ-
ροσβεστικός εξοπλισμός (πυροσβεστική φωλιά, φωτισμός ασφαλείας, σήμανση ασφαλείας-φω-
τιστικά EXIT, φορητοί πυροσβεστήρες, αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και χειροκίνητο σύστη-
μα συναγερμού) και συγκροτήθηκε ομάδα του προσωπικού μας, η οποία εκπαιδεύτηκε για την 
χρήση των μέσων πυροπροστασίας για την αστραπιαία και αποτελεσματική επέμβασή τους σε 
περίπτωση ανάγκης και στους δύο Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού μας.
 
Απεντόμωση – Μυοκτονία Παιδικών Σταθμών.
Κάθε χρόνο αναθέτουμε σε αρμόδια εταιρία την εκτέλεση απεντόμωσης με προληπτικούς ψε-
κασμούς εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων των Παιδικών Σταθμών του 
Οργανισμού μας. Περιλαμβάνει Μυοκτονία-Καταπολέμηση τρωκτικών, Καταπολέμηση εντόμων 
(κατσαρίδες, μύγες, κουνούπια και λοιπά έντομα).
  
Επαύξηση ισχύος ηλεκτροδότησης (ΔΕΗ) – Νέα καλωδίωση – Νέος Πίνακας.
Σε συνέχεια της αύξησης της δυναμικότητας του Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς, έπρεπε  να 
κάνουμε επαύξηση ισχύος της ηλεκτροδότησης (ΔΕΗ). 
Επίσης έγινε νέα εγκατάσταση της ηλεκτρολογικής καλωδίωσης του κτηρίου και τοποθετήθηκε 
νέος ηλεκτρολογικός πίνακας, λόγω της παλαιότητας και σύμφωνα με τις νέες ανάγκες. 

Σύστημα συναγερμού Παιδικού Σταθμού.
Εγκαταστάθηκε σύστημα συναγερμού στον Παιδικό Σταθμό Επισκοπής Γωνιάς.

Προμήθεια νέων Επίπλων και εκπαιδευτικών Παιχνιδιών για τους Παιδικούς Σταθμούς.
Έγινε ολική επίπλωση και προμηθεύτηκε εξοπλισμός για τη νέα τάξη/τμήμα του Παιδικού Σταθ-
μού Επισκοπής Γωνιάς (τραπεζάκια, καρεκλάκια, βιβλιοθήκες, ράφια, εκπαιδευτικά παιχνίδια 
κ.α.). Επίσης έγινε αντικατάσταση παλαιών/φθαρμένων επίπλων και εξοπλίσαμε με νέα εκπαι-
δευτικά παιχνίδια εσωτερικού χώρου και τους δύο Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού μας.

Συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς (2015).
Έγιναν εργασίες συντήρησης των κτηριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου του 
Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς. Αναλυτικά, ολοκληρώθηκε η καθαίρεση σαθρών σοβά-
δων, καθαρίστηκε και επισκευάστηκε η δεξαμενή ύδατος,  απομακρύνθηκε η κατεστραμμένη 
παιδική χαρά, ο παλαιός χώρος καλαθοσφαίρισης, η παλιά αποθήκη και το παλιό πλακόστρωτο. 
Επίσης ελαιοχρωματίστηκαν οι τοίχοι και οι θύρες. Οι παραπάνω εργασίες υλοποιήθηκαν υπό 
την επίβλεψη Μηχανικού (έγινε ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη). 

Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα συντήρησης και αναβάθμισης των
Παιδικών Σταθμών. 
Κάθε χρόνο γίνεται ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου, σε θέματα συντήρησης και ανα-
βάθμισης των παιδικών σταθμών του Οργανισμού μας, σε Μηχανικό πολιτικών δομικών έργων.

Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Παιδικών Σταθμών (2016). 
Συντηρήθηκαν οι υδραυλικές εγκαταστάσεων των παιδικών σταθμών Επισκοπής Γωνιάς και Οίας.

Συντήρηση και επισκευή επίπλων των Παιδικών Σταθμών.
Συντηρήθηκαν και επισκευάστηκαν τα ήδη υπάρχοντα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός των Παι-
δικών Σταθμών του Οργανισμού για την σωστή λειτουργία και την αποφυγή ατυχημάτων.
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Συντήρηση και επισκευή καυστήρα – κλιματιστικών & δικτύου θέρμανσης Παιδικών 
Σταθμών.
Κάθε χρόνο συντηρούνται και επισκευάζονται οι καυστήρες των Παιδικών Σταθμών του Οργανι-
σμού μας για την σωστή λειτουργία τους, ώστε να βρίσκονται τα νήπια σε ένα περιβάλλον υγειές, 
με σωστή θερμοκρασία.

Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στον περιβάλλοντα χώρο των Παιδικών 
Σταθμών. 
Τοποθετήθηκε δάπεδο ασφαλείας στην αυλή του Παιδικού Σταθμού Οίας και στη δυτική εξωτε-
ρική πλευρά του κτηρίου του Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς. Η επιφάνεια του δαπέδου 
ασφαλείας έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα παιδιά έτσι ώστε οι πιο επικίνδυνες καταστάσεις 
που φαίνονται, να είναι απλά ακίνδυνες μικρές φοβίες. Η επιφάνεια του τάπητα ασφαλείας αποτε-
λείται από μαλακά υλικά που εμποδίζουν με την πτώση τους τραυματισμούς. Τα υλικά συμμορ-
φώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ασφαλείας EN 1176-1.

Εξοπλισμός παιχνιδιών εξωτερικού χώρου –  Παιδικής Χαράς.
Έχει γίνει προμήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου και για τους δύο Παιδικούς Σταθμούς του 
Οργανισμού μας, ώστε τα νήπια που φιλοξενούμε να περνούν όμορφα τον χρόνο τους, αυξά-
νοντας τη συγκέντρωσή τους, βελτιώνοντας τις κοινωνικές τους δεξιότητες και ενισχύοντας τη 
δημιουργικότητά τους παίζοντας στην αυλή.

Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης με κάγκελα του εξωτερικού χώρου των Παιδικών 
σταθμών.
Για την ασφάλεια των νηπίων περιφράξαμε τις αυλές των Παιδικών Σταθμών με κάγκελα.

Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής σκάλας (2017).
Διενεργήθηκε προμήθεια και τοποθετήθηκε εξωτερικής σκάλας στον Παιδικό Σταθμό Επισκοπής 
Γωνιάς.

Προμήθεια χαλιών-μοκετών και κουρτινών.
Προμηθευτήκαμε νέες βαμβακερές κουρτίνες και χαλιά-μοκέτες με αντιμικροβιακή επεξεργασία 
και βραδύκαυστο νήμα/άφλεκτες για τους Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού μας.  

Προμήθεια και τοποθέτηση πανιών σκίασης στον περιβάλλοντα χώρο του Παιδικού Σταθμού 
Επισκοπής Γωνιάς.
Τοποθετήθηκαν σκίαστρα στον περιβάλλοντα χώρο του Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς 
ώστε να προστατεύονται τα νήπια από την έκθεση τους στον ήλιο. 

Προμήθεια τσαντών cooler για την μεταφορά τροφίμων
Προμηθευτήκαμε ειδικές τσάντες cooler για την ασφαλή μεταφορά των τροφίμων (τυριά, κρέατα, 
ψάρια κ.ά.) στην κουζίνα του Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
του συστήματος HACCP.

Προμήθεια μαγειρικών σκευών.
Προμηθευτήκαμε μαγειρικά σκεύη για τον εξοπλισμό της κουζίνας του Παιδικού Σταθμού Επι-
σκοπής Γωνιάς.

Προμήθεια σκευών σερβιρίσματος φαγητού για τον Παιδικό Σταθμό.
Προμηθευτήκαμε σκεύη (πιάτα, κούπες, πιρούνια, κουτάλια) για να σερβίρετε το φαγητό στα 
νήπια του Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς. 
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Συντήρηση Σχολικού λεωφορείου.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα διενεργείτε έλεγχος του σχολικού λεωφορείου και προμηθεύονται  
τα απαιτούμενα ανταλλακτικά, για την ασφαλή μεταφορά των νηπίων.

Προμήθεια ταπετσαρίας και κουρτινών του σχολικού λεωφορείου.
Αντικαταστάθηκαν οι φθαρμένες ταπετσαρίες και κουρτίνες του σχολικού λεωφορείου με νέες 
ώστε τα νήπια κατά την μεταφορά τους να βρίσκονται σε ένα όμορφο, εκτός από ασφαλές, περι-
βάλλον.

Προμήθεια ηλεκτρικών Συσκευών.
Προμηθευτήκαμε ηλεκτρικές συσκευές για την κουζίνα του Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς 
(επαγγελματικό μίξερ και επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων) και δύο ηλεκτρικές σκούπες για την 
καθαριότητα των Παιδικών Σταθμών.

Προμήθεια ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών.
Σε βάθος πενταετίας διενεργήθηκαν προμήθειες ηλεκτρονικού εξοπλισμού και νέου πολυλει-
τουργικόυ εκτυπωτή (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, UPS, οθόνες H/Y, Τηλεοράσεις, εκτυπωτής, 
Laptop, CD-Players) για τους Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού μας. Είναι απαραίτητα εργα-
λεία για τις εργασίες των παιδιών ώστε να γεμίζει η μέρα τους με γνώσεις και δημιουργία!  

Προμήθεια παιδικών βιβλίων και επιτραπέζιων παιχνιδιών (Χριστούγεννα).
Κάθε χρονιά στα πλαίσια της εκδήλωσης για την γιορτή των Χριστουγέννων, προμηθευόμαστε 
δώρα για τα παιδάκια του Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς. (Όσο αναφορά τα δώρα για τα 
νήπια του Παιδικό Σταθμού Οίας, μας τα χορηγεί ο κύριος Αλαφούζος). 

Παρουσίαση θεατρικής παράστασης (2017).
Στις εγκαταστάσεις του Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς, έγινε παρουσίαση της θεατρικής 
παράστασης «Η νεράιδα των λουλουδιών ο μάγος Μέριλιν και οι φίλοι τους» στα νήπια των Παι-
δικών Σταθμών μας. Σε αυτές τις εκδηλώσεις τα παιδιά περνάνε όμορφα, διασκεδάζουν, εμπλου-
τίζοντας τον ψυχικό και πνευματικό τους κόσμο.

Μόνωση Ταράτσας Παιδικού Σταθμού.
Μονώθηκε και επισκευάστηκε η ταράτσα του Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς.
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Ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί και εκκρεμεί η ολοκλήρωσή τους:

Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στις αυλές του Παιδικού Σταθμού Επισκοπής 
Γωνιάς. 
Έχει γίνει μελέτη και προμήθεια δαπέδου ασφαλείας και εκκρεμεί η τοποθέτηση αφού πρώτα 
ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του δαπέδου των αυλών του Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς. 
Η επιφάνεια του δαπέδου ασφαλείας έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα παιδιά έτσι ώστε οι 
πιο επικίνδυνες καταστάσεις που φαίνονται, να είναι απλά ακίνδυνες μικρές φοβίες. Η επιφάνεια 
του τάπητα ασφαλείας αποτελείται από μαλακά υλικά που εμποδίζουν με την πτώση τους τραυ-
ματισμούς. Τα υλικά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ασφαλείας EN 1176-1.

Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς .
Τα παιδιά χρειάζονται ένα ασφαλές και εμπνευσμένο περιβάλλον όχι μόνο στις τάξεις του Παι-
δικού Σταθμού αλλά και στην αυλή του! Μετά από μελέτη και λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα 
ασφαλείας, θα διαμορφωθεί ο περιβάλλοντας χώρος του Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς. 
Επίσης έχει γίνει μελέτη ώστε να τοποθετηθούν φυτά εξωτερικού χώρου με αυτόματο σύστημα 
ποτίσματος.

Εξοπλισμός νέων παιχνιδιών εξωτερικού χώρου – Παιδικής Χαράς.
Έχουμε σκοπό να προμηθευτούμε παιχνίδια εξωτερικού χώρου ώστε τα νήπια που φιλοξενούμε 
να περνούν όμορφα τον χρόνο τους, αυξάνοντας τη συγκέντρωσή τους, βελτιώνοντας τις κοινω-
νικές τους δεξιότητες και ενισχύοντας τη δημιουργικότητά τους, στην αυλή του Παιδικού Σταθμού 
Επισκοπής Γωνιάς.

Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς.
Για τις ανάγκες της ιατρικής εξέτασης που διενεργεί η Παιδίατρος στα νήπια των δύο Παιδικών 
Σταθμών του Οργανισμού μας, έχουμε σκοπό να προμηθευτούμε εξεταστικά κρεβάτια (x2τμχ), 
αναστημόμετρα (x2τμχ) και ζυγαριές (x2τμχ).

Χρωματισμός κτιρίων Παιδικών Σταθμών.
Έχουν προγραμματιστεί εργασίες χρωματισμού των εσωτερικών χώρων των κτηρίων των Παι-
δικών Σταθμών του Οργανισμού μας με όμορφα χρώματα ευχάριστα στα μάτια των νηπίων, με 
αντιμικροβιακές ιδιότητες και μη τοξικά.
Πρόσληψη Προσωπικού Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς, μέσω ΕΣΠΑ.
Μέσω Προκήρυξης ΑΣΕΠ έχουμε σκοπό να προσλάβουμε έναν Μάγειρα σε συνέχεια της αύ-
ξησης της δυναμικότητας του Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς και για να μπορέσουμε να 
παρέχουμε σίτιση και στον παιδικό Σταθμό Οίας.

Αγορά οχήματος για μεταφορά φαγητού.
Για να μπορέσουμε να παρέχουμε σίτιση και στον Παιδικό Σταθμό Οίας, γίνεται μελέτη ώστε να 
αγοραστεί (άμεσα) από τον Οργανισμό μας ειδικό όχημα για την ασφαλή μεταφορά φαγητού το 
οποίο θα κατασκευάζεται στην πλήρως εξοπλισμένη και ανακαινισμένη κουζίνα του Παιδικού 
Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς. 

Πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα–Κύπρος 2014-2020 - Αντικατάσταση 
κουφωμάτων Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς.
Μέσω συμμετοχής του Δήμου Θήρας ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A 
Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΑΞΗΣ- STRATENERGY- ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-
ΤΗΤΑ στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
κτηρίων και στον τομέα της στέγασης(4c). Με αυτό το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης θα 
αντικατασταθούν τα κουφώματα του κτηρίου του Παιδικού Σταθμού Επισκοπής Γωνιάς προϋπο-
λογισμού ύψους 310.010,85 ευρώ.
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ΔΑΠΠΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Συντηρήσεις Αθλητικών Χώρων

Κλειστό Γυμναστήριο Θήρας
-συντήρηση ξύλινου δαπέδου (παρκέ) Κλειστού Γυμναστηρίου
-εργασίες συντήρησης και επισκευής της στέγης του Κλειστού Γυμναστηρίου.
-σταδιακή αντικατάσταση φωτιστικών και τοποθέτηση ειδικών λαμπτήρων για μείωση του Θο-
ρύβου και εξοικονόμηση ενέργειας.
-εργασίες συντήρησης, επισκευής των αποδυτηρίων και αντικατάστασης υδραυλικών
-Τοποθέτηση κιγκλιδώματος και σχάρας για την ασφάλεια των αθλούμενων και επισκεπτών.
-συντήρηση ηλεκτρονικών πινάκων και αλλαγή χρονομέτρων με βάση τα διεθνή πρότυπα
-Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου
-υλοποίηση και εφαρμογή μελέτης πυρασφάλειας
-έγκριση ενεργειακής μελέτης (στάδιο δημοπράτησης)

Δημοτικό Γήπεδο Καμαρίου
-Γενικές εργασίες συντήρησης – περιφράξεων κλπ
-Επισκευή υδρορροής των κτιρίων
-Αντικατάσταση προβολέων και έλεγχος πυλώνων
- τοποθέτηση  πλαστικών  καθισμάτων στις κερκίδες του Γηπέδου
- συντήρηση του τάπητα του ποδοσφαίρου.

Δημοτικό Γήπεδο Θήρας
-Γενικές εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων
-Τοποθέτηση ειδικής περίφραξης (δίχτυα) στην πλευρά του οδικού δικτύου για την ασφάλεια 
των διερχόμενων οχημάτων
- Τοποθέτηση ράμπα ΑΜΕΑ, σκάλας κινδύνου κλπ
- Τοποθέτηση προστατευτικών πάνελ στις εξέδρες

Λοιποί Αθλητικοί χώροι
Γενικότερα ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες συντήρησης στα δημοτικά γήπεδα πο-
δοσφαίρου  και καλαθοσφαίρισης νήσου Θήρας που είναι υπό την εποπτεία του Οργανισμού 
καθώς και εργασίες συντήρησης
περιφράξεων και εξοπλισμού των αθλητικών χώρων.

Προμήθειες υλικού

Αθλητικό υλικό
Δάπεδο ασφαλείας και ελαστικά πλακίδια ασφαλείας
Πυροσβεστικό υλικό για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις , προμήθεια και τοποθέτηση θυρών 
πυρασφάλειας
Φαρμακευτικό – ιατρικό υλικό (τσάντες μεταφοράς ιατρικού υλικού, ιατρικοί λαμπτήρες, απινι-
δωτές, στρώματα κενού για την μεταφορά αθλητών, συσκευές οξυγόνου &  συσκευές Αμπού 
κλπ)
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Παροχή Δωρεάν Προγραμμάτων

Φιλαρμονική 
Προγράμματα Αεροβικής Εκγύμνασης 
Μαθήματα Παραδοσιακών Χορών 
Βιωματικά Εργαστήρια - ομάδες

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Φεστιβάλ Στρογγύλη
Ηφαίστεια  (μουσικές εκδηλώσεις, έκθεση φωτογραφίας, έκθεση ζωγραφικής ) 
Συναυλίες
Θεατρικές παραστάσεις
Συνδιοργανώσεις με πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς (Μαθητικό Φεστιβάλ, εκδηλώσεις 
κλπ)
Χριστουγεννιάτικες και αποκριάτικες δράσεις.

Αθλητικές Διοργανώσεις

Santorini Experience
Final 4 πετοσφαίρισης
WKF Santorini Cup
Geobukan Tour and Training Martial Arts
Circus Festival
Σκακιστικό Σχολικό Πρωτάθλημα
Τοπικό πρωτάθλημα Μπάσκετ
Final 4 Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων 





63

ΓΕΩΘΗΡΑ

Α. ΠΑΡΑΛΙΕΣ

1. Φωτιστικά και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού παραλιακών δρόμων:
  Συντήρηση και επισκευή 60 φωτιστικών επί μεταλλικών ιστών στην παραλία Δ.Δ. Εμπορείου 

Θήρας. Δαπάνη 2011: 6.000€ χωρίς Φ.Π.Α..
  Προμήθεια 130 νέων φωτιστικών σωμάτων εξωτερικού χώρου για τον παραλιακό δρόμο 

Περίσσας-Περιβόλου-Αγίου Γεωργίου Δ.Δ. Εμπορείου Θήρας, αποξήλωση 80 παλαιών και 
εγκατάσταση 80 εκ των νέων στον παραλιακό Περίσσας-Περιβόλου-Αγίου Γεωργίου Δ.Δ. 
Εμπορείου Θήρας. Δαπάνη 2012: 66.830€ χωρίς Φ.Π.Α..
  Αποξήλωση 33 επιπλέον παλαιών φωτιστικών σωμάτων εξωτερικού χώρου και εγκατάστα-

ση 33 εκ των νέων στον παραλιακό δρόμο Περίσσας-Περιβόλου-Αγίου Γεωργίου Δ.Δ. Εμπο-
ρείου Θήρας. Δαπάνη 2013: 5.600€ χωρίς Φ.Π.Α..
  Προμήθεια νέων ηλεκτρικών πινάκων ελέγχου και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στο πα-

ραλιακό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού Περίσσας – Περιβόλου – Αγίου Γεωργίου, Δαπάνη 2015: 
6.600€ χωρίς Φ.Π.Α..
  Προμήθεια 80 νέων φωτιστικών σωμάτων εξωτερικού χώρου για την παραλία Καμαρίου. 

Δαπάνη 2015: 36.400€ χωρίς Φ.Π.Α..
  Μελέτη Ηλεκτρο-Μηχανολογικών (Η-Μ) Εγκαταστάσεων, Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Παραλίας Καμαρίου» και Δημοπράτηση του έργου, Δαπάνη 
2015: 3.780€ χωρίς Φ.Π.Α..
  Τοποθέτηση νέων ηλεκτρικών πινάκων ελέγχου και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στο πα-

ραλιακό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού Περίσσας – Περιβόλου – Αγίου Γεωργίου, Δαπάνη 2016: 
6.250€ χωρίς Φ.Π.Α..
  Προμήθεια νέων ηλεκτρικών πινάκων ελέγχου και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος για το 

δίκτυο παραλίας Καμαρίου, Δαπάνη 2016: 4.000€ χωρίς Φ.Π.Α..
  Έργο «Ηλεκτροφωτισμός Παραλίας Καμαρίου» 2016-2017, Τελική Δαπάνη Έργου: 74.311€ 

χωρίς Φ.Π.Α.. Τοποθέτηση των νέων φωτιστικών, των νέων ηλεκτρικών πινάκων και αντικα-
τάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης φωτιστικών με κατασκευή νέου υπόγειου δικτύου και 
τελική αποκατάσταση του λιθόστρωτου στον παραλιακό πεζόδρομο Καμαρίου.



64

2. Κάδοι απορριμμάτων διαφόρων τύπων. 

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων κάδων απορριμμάτων, νέων κάδων ανακύκλωσης καθώς και 
νέων ανοικτών μεταλλικών απορριμματοκιβωτίων (skip containers) για τις ανάγκες των πολυ-
σύχναστων ακτών Καμαρίου και Περίσσας-Περιβόλου-Αγίου Γεωργίου.
Δαπάνη 2011: 825€ χωρίς Φ.Π.Α., (29 πλαστικοί κάδοι 100 λίτρων).
Δαπάνη 2012: 16.500€ χωρίς Φ.Π.Α., (100 μεταλλικοί κάδοι με ξύλινη επένδυση 40 λίτρων, 9 
πλαστικοί κάδοι ανακύκλωσης 60 λίτρων, 5 μεταλλικά απορριμματοκιβώτια 7 κυβικών μέ-
τρων).
Δαπάνη 2016: 11.400€ χωρίς Φ.Π.Α., (50 ξύλινοι κάδοι 140 λίτρων για παραλιακούς πεζόδρο-
μους, 40 πλαστικοί κάδοι ακτής 100 λίτρων, 18 πλαστικοί κάδοι ανακύκλωσης 60 λίτρων).

3. Παγκάκια.

Προμήθεια είκοσι πέντε (25) νέων καθισμάτων εξωτερικού χώρου (παγκάκια) για τις παραλίες 
Περίσσας και Καμαρίου.
Δαπάνη 2016: 9.200€ χωρίς Φ.Π.Α..

4. Νέα ξύλινα αποδυτήρια ακτής. 

Προμήθεια νέων, ομοιόμορφου σχεδιασμού και αισθητικής, ξύλινων αποδυτηρίων για τις ανά-
γκες των λουόμενων στις πολυσύχναστες ακτές του Δήμου.
Δαπάνη 2011: 5.600€ χωρίς Φ.Π.Α., δέκα (10) τεμάχια για ακτή Καμαρίου.
Δαπάνη 2012: 8.250€ χωρίς Φ.Π.Α., δεκαπέντε (15) τεμάχια για ακτή Εμπορείου.
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5. Διαμόρφωση και ευπρεπισμός ακτών (στρώσιμο παραλιών)

για την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από τις χειμερινές κακοκαιρίες και προε-
τοιμασία για την έναρξη της τουριστικής περιόδου στις ακτές.
Δαπάνη 2011: 24.000€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνη 2012: 17.900€ χωρίς Φ.Π.Α.
Δαπάνη 2013: 7.750€ χωρίς Φ.Π.Α.
Δαπάνη 2014: 8.050€ χωρίς Φ.Π.Α.
Δαπάνη 2015: 15.800€ χωρίς Φ.Π.Α.
Δαπάνη 2016: 18.000€ χωρίς Φ.Π.Α.
Δαπάνη 2017: 18.100€ χωρίς Φ.Π.Α.

6. Εργασίες καλλωπισμού περιβάλλοντος χώρου παραλιών 
 (καθαρισμοί, κλαδέματα, απομάκρυνση ογκολίθων κλπ.) 
πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου καθώς και κατά τη διάρκεια αυτής για την εξασφάλι-
ση της ποιοτικής εικόνας των χώρων.
Δαπάνη 2011:  -
Δαπάνη 2012: 10.900€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνη 2013: 28.200€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνη 2014: 28.200€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνη 2015: 24.390€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνη 2016: 27.900€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνη 2017: 26.800€ χωρίς Φ.Π.Α..

7. Λουτήρες (ντουζ) 

 

και δίκτυο υδροδότησης αυτών στην ακτή Καμρίου. Εργασίες συντήρησης υφιστάμενου δικτύ-
ου επί της ακτής, εργασίες επέκτασης δικτύου, τοποθέτησης λουτήρων στην αρχή της τουριστι-
κής περιόδου και απεγκατάστασης αυτών στο τέλος της περιόδου καθώς και εργασίες αποκατά-
στασης βλαβών κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου. 
Σύνολο Δαπάνης 2012-2016: 11.150€ χωρίς Φ.Π.Α.
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8. Ναυαγοσωστική Κάλυψη: 

 
Από το 2011 έως το 2017, η ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. μερίμνησε για την παροχή υπηρεσίας Ναυαγο-
σωστικής Κάλυψης κατά τη διάρκεια των θερινών κολυμβητικών περιόδων στις πολυσύχναστες 
λουτρικές εγκαταστάσεις Καμαρίου, Περίσσας, Περιβόλου και Αγίου Γεωργίου (ξεκίνησε από 
δύο (2) έως και σταδιακά έφτασε έως επτά (7) ναυαγοσωστικά παρατηρητήρια).
Δαπάνη 2011: 19.000€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνη 2012: 52.400€ χωρίς Φ.Π.Α.
Δαπάνη 2013: 51.500€ χωρίς Φ.Π.Α.
Δαπάνη 2014: 45.600€ χωρίς Φ.Π.Α.
Δαπάνη 2015: 59.750€ χωρίς Φ.Π.Α.
Δαπάνη 2016: 59.990€ χωρίς Φ.Π.Α.
Δαπάνη 2017: 11.700€ χωρίς Φ.Π.Α.
Σύνολο Δαπάνης 2011-2017: 299.940€ χωρίς Φ.Π.Α.

9. Φύλαξη (security): 
Ανάθεση υπηρεσιών Φύλαξης σε εταιρεία (security) για τη φύλαξη των παραλιών Εμπορείου 
και Καμαρίου.
Δαπάνη 2014: 16.000€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνη 2016: 20.000€ χωρίς Φ.Π.Α..

10. Υποδομές εξυπηρέτησης ΑμεΑ στην ακτή:

  Προμήθεια ξυλείας για την κατασκευή δύο διαδρόμων πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα (ακτές 
Καμάρι και Περίσσα) και συντήρηση υφιστάμενου εξοπλισμού. 
Δαπάνη 2012: 3.300€ χωρίς Φ.Π.Α..
  Προμήθεια και τοποθέτηση στην παραλία Περίσσας κατά τη θερινή περίοδο του 2015 μίας 

αυτόνομης, μη-μόνιμης διάταξης για πρόσβαση ατόμων με κινητικές δυσκολίες στη θάλασσα 
(SeaTrac). 
Δαπάνη 2015: 32.000€ χωρίς Φ.Π.Α..
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  Προμήθεια και τοποθέτηση μίας ειδικής επικλινούς πρόσβασης (ράμπας) από σίδερο και ξύλο 
για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης ΑμεΑ στην παραλία Καμαρίου. 
Δαπάνη 2015: 7.000€ χωρίς Φ.Π.Α..
  Επανατοποθέτηση, αναβάθμιση και συντήρηση αυτών κατά τη θερινή περίοδο του 2016 

καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση στην Περίσσα ειδικού αποδυτηρίου με ειδικές προδια-
γραφές για ΑμεΑ. 
Δαπάνη 2016: 10.500€ χωρίς Φ.Π.Α.. 
Δαπάνη 2017: 600€ χωρίς Φ.Π.Α.. 
Δαπάνη 2018: 320€ χωρίς Φ.Π.Α..

11. Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις εξοπλισμών και υποδομών ακτής. 
Σε ετήσια βάση, πραγματοποίηση πληθώρας εργασιών συντηρήσεων των εξοπλισμών που χρη-
σιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των θερινών περιόδων στις ακτές καθώς οι εξοπλισμοί αυτοί 
εκτίθενται σε ιδιαίτερα διαβρωτικές συνθήκες αλατότητας και ηλιακής ακτινοβολίας.
Δαπάνη 2011: 1.200€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνη 2012: 6.600€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνη 2013: 11.150€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνη 2014: 10.150€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνη 2015: 22.350€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνη 2016: 13.550€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνη 2017: 11.700€ χωρίς Φ.Π.Α..

12. Συνδρομή «Γαλάζιες Σημαίες» και Αναλύσεις Υδάτων:

 
Οργάνωση σε ετήσια βάση των πολυσύχναστων τουριστικών ακτών του νησιού ώστε να συμμε-
τάσχουν και να βραβεύονται από το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες». Διατήρηση δύο (2) «Γαλά-
ζιων Σημαιών» στο Καμάρι και μίας (1) στην Περίσσα. Βράβευση της ακτής Αγίου Γεωργίου με 
«Γαλάζια Σημαία» για πρώτη φορά το 2016. Βράβευση των ακτών Περιβόλου και Βλυχάδας με 
«Γαλάζια Σημαία» για πρώτη φορά το 2017. Επιπροσθέτως, συστηματική και αξιόπιστη διεκπε-
ραίωση του ετήσιου προγράμματος δειγματοληψιών θαλασσινού ύδατος για την παρακολού-
θηση της ποιότητας υδάτων κολύμβησης και την τεκμηρίωση της εξαιρετικής ποιότητας υδάτων 
κολύμβησης της Σαντορίνης. 
Σύνολο Δαπάνης 2011-2018: 9.200€ χωρίς Φ.Π.Α..

13. Εκπόνηση δύο (2) ακτομηχανικών μελετών, 
μία  (1) για την παραλία Δ.Δ. Επισκοπής Γωνιάς (ακτή Καμαρίου) και μία (1) για την παραλία 
Δ.Δ. Εμπορείου (ακτή Περίσσας-Περιβόλου-Αγίου Γεωργίου). Στόχος των δύο (2) μελετών ήταν 
η πιθανή αντιμετώπιση της έντονης διάβρωσης που προκαλείται από το φαινόμενο της στερε-
ομεταφοράς (μεταφοράς άμμου) εξαιτίας των σφοδρών καιρικών συνθηκών που επικρατούν 
κατά τους χειμερινούς μήνες. Στο πλαίσιο εκπόνησης των δύο μελετών πραγματοποιήθηκαν και 
οι απαραίτητες βυθομετρικές αποτυπώσεις για έκαστη εκ των δύο ακτών.
Δαπάνη 2012: 20.000€ χωρίς Φ.Π.Α. και για τις δύο (2) μελέτες περιλαμβανομένων των  βυθο-
μετρικών αποτυπώσεων.
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Β. ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ

1. ΙΜΠΗΣ: 
Τακτική χρηματοδότηση της λειτουργίας του Ινστιτούτου Μελέτης Παρακολούθησης Ηφαιστεί-
ου Σαντορίνης (Ι.Μ.Π.Η.Σ.) για την απρόσκοπτη παρακολούθηση της ηφαιστειακής δραστηριό-
τητας καθώς και της σεισμικότητας στη Σαντορίνη.
Δαπάνη Οκταετίας 2011 - 2018: 315.000€ χωρίς Φ.Π.Α..

2. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ»:  

Διοργάνωσης της Εικονικής Έκρηξης Ηφαιστείου με πυροτεχνήματα και σχετικών πολιτιστικών 
εκδηλώσεων:
2014: 34.265€ χωρίς Φ.Π.Α.
2015: - (πραγματοποιήθηκαν από την Περιφέρεια)
2016: 34.375€ χωρίς Φ.Π.Α.
2017: 37.300€ χωρίς Φ.Π.Α.
2018: 44.075€ χωρίς Φ.Π.Α.

3. Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επισκεπτών: 

 
Συντήρηση και επισκευή του υποβρύχιου τμήματος της προβλήτας πρόσδεσης σκαφών εκδρο-
μών στον όρμο Ερινιά της Νέας Καμένης Ηφαιστείου Θήρας καθώς και συντήρηση και αισθητι-
κή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επισκεπτών στο ηφαιστειακό πάρκο.
Δαπάνες έτους 2012: 6.000€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνες έτους 2013: 4.000€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνες έτους 2014: 2.500€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνες έτους 2015: 7.550€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνες έτους 2016: 27.400€ χωρίς Φ.Π.Α..
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4. Ανακατασκευή του προβλήτα: 

Ανακατασκευή της ανωδομής και αισθητική αναβάθμιση της υπερκατασκευής (εξέδρας) του 
προβλήτα πρόσδεσης σκαφών εκδρομών στον όρμο Ερινιά της Νέας Καμένης Ηφαιστείου Θή-
ρας.
Δαπάνες έτους 2017: 28.500€ χωρίς Φ.Π.Α..

5. Μονοπάτι περιπατητικής διαδρομής: 
 

Συντήρηση και βελτίωση του μονοπατιού της περιπατητικής διαδρομής στη νήσο Νέα Καμένη 
Ηφαιστείου Θήρας.
Δαπάνες έτους 2018: 19.520€ χωρίς Φ.Π.Α..

6. Ιαματικές Πηγές:
 

Τεκμηρίωση, στοιχειοθέτηση, σύνταξη και υποβολή δύο (2) φακέλων για αναγνώριση των θέ-
σεων θερμών πηγών στη νήσο Νέα Καμένη καθώς και στη νήσο Παλαιά Καμένη ως Ιαματικών 
Πηγών.
Δαπάνες ετών 2017 και 2018 συνολικά: 16.900€ χωρίς Φ.Π.Α..
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7. Μελέτη αναβάθμισης εγκαταστάσεων Ηφαιστειακού Πάρκου. 
 

Λήψη συμβουλευτικής υπηρεσίας για τη στοιχειοθέτηση φακέλου ενεργειών με στόχο την 
αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ηφαιστειακού πάρκου νήσου Νέας Καμένης. Αφορά την 
αλλαγή της σήμανσης κατά μήκος της περιπατητικής διαδρομής και των κιοσκιών υποδοχής, 
αναμονής και έκδοσης εισιτηρίων στη Νέα Καμένη.
Δαπάνη έτους 2018: 8.450€ χωρίς Φ.Π.Α..

8. Γενικές συντηρήσεις εξοπλισμού Ηφαιστείου. 
Διαρκής συντήρηση και επισκευή του συνόλου του εξοπλισμού (βαφές, επιδιορθώσεις, αντικα-
ταστάσεις φθορών) που τοποθετείται από τη ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. στις εγκαταστάσεις του ηφαιστει-
ακού πάρκου νήσου Νέας Καμένης.
Δαπάνη έτους 2011:  -
Δαπάνη έτους 2012: 2.950€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνη έτους 2013: 3.050€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνη έτους 2014: 1.800€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνη έτους 2015: 3.600€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνη έτους 2016: 3.070€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνη έτους 2017: 2.730€ χωρίς Φ.Π.Α..
Δαπάνη έτους 2018: 8.630€ χωρίς Φ.Π.Α..

9. Μελέτη
για την προμήθεια νέας πλωτής εξέδρας και βυθομετρική αποτύπωση στον κόλπο Ερινιάς Ηφαι-
στείου Θήρας με στόχο την αντικατάσταση της υφιστάμενης πακτωμένης εξέδρας πρόσδεσης 
τουριστικών σκαφών με νέο πλωτό προβλήτα.
Δαπάνη έτους 2011: 15.000€ χωρίς Φ.Π.Α..

10. Εξόφληση Ανταλλάγματος (Μισθωτηρίου): 
Πληρωμή προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) του ετήσιου ανταλλάγματος – μισθώ-
ματος του Ηφαιστείου (βάση του παραχωρητηρίου χρήσης).
2015: 39.274€ χωρίς Φ.Π.Α.
2016: 39.764,35€ χωρίς Φ.Π.Α.
2017: 41.255,69€ χωρίς Φ.Π.Α.
2018: 44.570,90€ χωρίς Φ.Π.Α.
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Γ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. DMMO: 
Σύναψη δωδεκάμηνης σύμβασης για το 2016 με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ώστε να εκπονηθεί 
εμπειρογνωμοσύνη για την ανάπτυξη Φορέα Διαχείρισης - Προώθησης Προορισμού (Destination 
Management Marketing Organization) Θήρας και την πιλοτική λειτουργία τουριστικού παρατη-
ρητηρίου.

Δαπάνες ετών 2016-2017: 20.615€ χωρίς Φ.Π.Α..

2. Χαράξεις Αιγιαλών Δ.Κ. Επισκοπής Γωνιάς και Εμπορείου Θήρας: 
Στοιχειοθέτηση, τεκμηρίωση, σύνταξη και υποβολή φακέλων στην Κτηματική Υπηρεσία Κυκλά-
δων (στη Σύρο) με αιτήματα για επαναχάραξη των αιγιαλών των ακτών Καμαρίου Δ.Κ. Επισκοπής 
Γωνιάς και των ακτών Περίσσας-Περιβόλου-Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Εμπορείου Θήρας.
Δαπάνη έτους 2017: 19.965€ χωρίς Φ.Π.Α..

3. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Θηρασιάς: 
Στοιχειοθέτηση, τεκμηρίωση, σύνταξη και υποβολή φακέλου για την επαναλειτουργία του πρα-
τηρίου υγρών καυσίμων στη νήσο Θηρασία.
Δαπάνη έτους 2018: 3.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α..

4. Δράσης προβολής και διαφήμισης του Ηφαιστείου και των Ακτών της Θήρας,  
μη περιλαμβανομένης της ετήσιας εκδήλωσης «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ». 

Η ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. πραγματοποίησε σε ετήσια βάση πλήθος δράσεων και εκδηλώσεων με στόχο 
την προβολή του έργου της, του Ηφαιστειακού Πάρκου αλλά και των Πολυσύχναστων Ακτών 
της. Επιγραμματικά αναφέρουμε προωθητικές ενέργειες όπως η έκδοση τρίπτυχων φυλλαδίων 
προβολής του πληροφοριακού και επιστημονικού περιεχομένου που έχει παραχθεί από τη δια-
χρονική γεωλογική μελέτη του Ηφαιστείου της Σαντορίνης αλλά και δράσεις που πραγματοποιή-
θηκαν από το 2011 έως και το 2018 με μεγάλη συμμετοχή του κοινού, όπως διαλέξεις και ημερί-
δες περιβαλλοντικού και γεωλογικού περιεχομένου, εκπαιδευτικές εκδρομές για τους κατοίκους 
του νησιού καθώς και εθελοντικοί καθαρισμοί ακτών.
Συνολικές Δαπάνες Οκταετίας 2011 - 2018: 91.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α..
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Περιοχές αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας

Α) Λιμένας Αθηνιού

Β) Λιμένας Φηρών

Γ) Λιμένας Αμμουδίου

Δ) Αλιευτικό Καταφύγιο Βλυχάδας

Ε)  Όρμος Αρμένης

Στ) Λιμενική Ζώνη Μονολίθου

Ζ) Λιμένα Όρμου Ρίβας Θηρασίας

Η) Λιμένας Κόρφου Θηρασίας

Θ)  Προς εξομοίωση καταφύγια μικρών σκαφών Έξω Γυαλού Φηρών-Βουρβούλου-Πορί-Μαύ-
ρης Πέτρας, των οποίων η χρήση και εκμετάλλευση παραχωρήθηκε πρόσφατα από το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θήρας.

Ναυάγιο Sea Diamond
Κατατέθηκαν οι απόψεις του ΔΛΤ Θήρας στο αρμόδιο δικαστήριο και αναμένονται οι αποφά-
σεις, κατατέθηκαν χρηματικοί κατάλογοι στη Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ και η Πολιτεία υποχρεώθηκε 
στη συνδρομή της προκειμένου η άποψη του ΔΛΤ Θήρας να γίνει ισχυρή. Επισημαίνεται ότι το 
2018 δημοσιεύθηκαν δυο προκηρύξεις για μελέτη και ανέλκυση του SEA DIAMOND, οι οποί-
ες απέβησαν άγονες. Ήδη έχει αποσταλεί επιστολή στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής καλώντας το να αναλάβει ευθύνες για την ανέλκυση του ναυαγίου από τον βυθό της 
καλντέρας.

Αναδιοργάνωση Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας
Σήμερα το λογιστικό σύστημα είναι σε πλήρη εφαρμογή, οι υποχρεώσεις του ΔΛΤ εκτελού-
νται κανονικά, οι προϋπολογισμοί συντάσσονται και εκτελούνται σύμφωνα με τους δημοσιο-
νομικούς κανόνες, συντάχθηκαν ισολογισμοί για τα προηγούμενα 5 έτη και γίνεται κλείσιμο 
ταμείου ανά μήνα. Στον διοικητικό τομέα απαντάται το σύνολο της αλληλογραφίας και εντός 
των προθεσμιών, ακολουθούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες διαγωνιστικών διαδικασιών και 
συμβασιοποιήσεων και αντιμετωπίζονται οι εκκρεμείς δικαστικές διαφορές. Επίσης έχει κατατε-
θεί νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) που προβλέπει 14 άτομα για τη στελέχωση 
της Υπηρεσίας και αναμένεται η έγκρισή του από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων πλοίων
Το ΔΛΤ Θήρας ως φορέας διαχείρισης και εκμετάλλευσης των λιμενικών εγκαταστάσεων νήσων 
Θήρας και Θηρασίας, με τη συνεργασία εξειδικευμένου γραφείου, συνέταξε Σχέδιο Παραλαβής 
και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων και έλαβε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Με την εφαρμογή 
του από 21/8/2017 σταμάτησε η αυθαίρετη εναπόθεση αποβλήτων από τα πλοία που προσεγγί-
ζουν τους λιμένες, αποδίδοντας για το σκοπό αυτό τα αντίστοιχα τέλη διαχείρισης.
Αποτέλεσμα της εφαρμογής του σχεδίου είναι η μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος 
από παράνομες απορρίψεις επικίνδυνων και μη αποβλήτων, και η συμμόρφωση με τη διεθνή 
σύμβαση MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships). Πα-
ράλληλα σταμάτησε και η επιβολή προστίμων από το Λιμεναρχείο Θήρας στο ΔΛΤ Θήρας.

Εφαρμογή κώδικα ασφαλείας ISPS (International Ship and Port Facility Security Code)
Το ΔΛΤ Θήρας έχοντας την αρμοδιότητα της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων στις 
οποίες γίνεται η από/επιβίβαση κρουαζιεροπλοίων, έχει δέσμια εφαρμογή κανόνων ασφαλείας, 
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οι οποίοι περιγράφονται σε εμπιστευτικό σχέδιο, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Για 
το σκοπό αυτό έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ν. Αιγαίου το έργο εξοπλισμού και 
υποδομών για το ISPS, προϋπολογισμού 630.000 ευρώ και ανατέθηκε μελέτη Σχεδίου Αντι-
μετώπισης Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης και Κανονισμού Λειτουργίας Λιμένος. Η διαγωνι-
στική διαδικασία ολοκληρώθηκε και έγινε ανάθεση για την τήρηση του σχεδίου. Επετεύχθηκε 
η έγκριση από το Υπ. Ναυτιλίας για την επιβολή τέλους 1 ευρώ/επιβάτη για την κάλυψη του 
κόστους εφαρμογής του ISPS. Επισημαίνεται ότι το σχέδιο έχει εγκριθεί με την υφιστάμενη κατά-
σταση του λιμένα Αθηνιού και Φηρών, η δε περίφραξη του αντίστοιχου χώρου έχει μελετηθεί 
ώστε να δημιουργήσει τη μικρότερη δυνατόν διατάραξη στη λειτουργία των λιμένων.

Εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης κρουαζιέρας
Το 2018 ξεκίνησε πιλοτικά η εφαρμογή του συστήματος αφιξο-αναχωρήσεων κρουαζιερο-
πλοίων με σκοπό την αποσυμφόρηση των λιμενικών εγκαταστάσεων από την ταυτόχρονη και 
υπεράριθμη από/επιβίβαση επιβατών και την κατανομή της κρουαζιέρας σε όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας. Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει γίνει αποδεκτή από το Υπουργείο Ναυτιλίας και τις 
εταιρείες κρουαζιέρας αλλά και από άλλα λιμάνια που θέλουν να την υιοθετήσουν, καθώς είναι 
ηλεκτρονική γεγονός που την καθιστά πρότυπη.
Το 2019 ξεκινά η πλήρης εφαρμογή της ωστόσο ήδη υπάρχουν θετικά αποτελέσματα καθώς οι 
επιβάτες έχουν περισσότερο χρόνο να κινηθούν στην αγορά του νησιού, από το να περιμένουν 
με τις ώρες στην ουρά για το τελεφερίκ, καθώς γίνεται καλύτερη διασπορά των αφίξεων κρουα-
ζιεροπλοίων στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Έγκριση πρότυπου πέργκολας για τους κοινόχρηστους χώρους αρμοδιότητας ΔΛΤ Θήρας
Το πρότυπο αυτό εκπληρώνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, έχει εγκρι-
θεί από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και έχει αποσταλεί για έγκριση στο Υπουργείο Ναυτιλί-
ας. Επισημαίνεται ότι ήδη αντικαθίστανται πέργκολες στις λιμενικές ζώνες σύμφωνα με το νέο 
πρότυπο.

Τεχνικά έργα
Α. Έργα που ολοκληρώθηκαν με ίδιους πόρους
- Ανακατασκευή κτΙρίου σε αίθουσα αναμονής στο Αμμούδι, κόστους 126.000 ευρώ.
-  Αποκατάσταση βορείου κρηπιδώματος στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βλυχάδας, κόστους 47.000 

ευρώ και ολοκληρώνεται εντός των επομένων μηνών το συμπληρωματικό έργο για τα παρα-
κείμενα 20μ, κόστους 23.000 ευρώ.

- Επισκευή ανωδομής κρηπιδώματος Βλυχάδας, κόστους 18.000 ευρώ.
- Επισκευή ανωδομής Αθηνιού στη θέση Ποσειδώνας, κόστους 47.000 ευρώ.
-  Επισκευή σπηλαιώσεων στις προβλήτες Κατσούνι, Φαναράκι, Ποσειδώνας κόστους 23.000 

ευρώ.
- Επισκευή σπηλαίωσης και σκάλας στη λιμενική ζώνη Μονολίθου, κόστους 5.000 ευρώ.
-  Επαναφορά λειτουργικού βάθους Αλιευτικού Βλυχάδας- Μονολίθου – Έξω Γιαλού Φηρών – 

Βουρβούλου – Πορίου – Μαύρης Πέτρας από το 2015 έως και σήμερα με συνολικό κόστος 
500.000 ευρώ.

-  Αντικατάσταση προβολέων στους λιμένες Αθηνιού, Βλυχάδας, Ρίβας της τάξεως των 15.000 
ευρώ.

- Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στον Έξω Γιαλό Φηρών της τάξεως των 15.550 ευρώ.
- Αντικατάσταση Πίλαρ στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βλυχάδας κόστους 60.000 ευρώ
- Κατασκευή αντλιοστασίου στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βλυχάδας της τάξεως των 4.000 ευρώ.
-  Αντικατάσταση ψυκτικών μηχανημάτων στην αίθουσα αναμονής του Αθηνιού της τάξεως των 

10.000 ευρώ.
-  Αντικατάσταση καμερών ασφαλείας στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βλυχάδος, Αθηνιού και παλαι-

ού λιμένα Φηρών με κάμερες ασφαλείας ημέρας και νύχτας της τάξεως των 13.000 ευρώ.
-  Εκσυγχρονισμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, της 

τάξεως των 4.500 ευρώ.
-  Επισκευή Κέντρου Ελέγχου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΚΕΑΛΕ) στο παλιό λιμάνι 

Φηρών, κόστους 16.000 ευρώ.
- Επισκευή τοιχίου στο παλιό λιμάνι Φηρών, κόστους 5.800 ευρώ.
-  Επισκευή ανωδομής στο λιμένα Αθηνιού στη θέση “Επικίνδυνα φορτία”, κόστους 100.000 

ευρώ (σε εξέλιξη).
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Β. Εγκεκριμένες μελέτες:

-  Επισκευή προβλήτας Αθηνιού, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι, η μελέτη εκτέλεσης του 
έργου και είναι στο στάδιο συμβασιοποίησης με χρηματοδότηση του Υπ. Υποδομών.

- Έγκριση μελέτης επισκευής προβλήτα επικίνδυνων φορτίων λιμένα Αθηνιού.
-  Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη “Λειτουργία υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου στη 

Βλυχάδα”.
-  Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη “Λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων 

στον όρμο Φηρών” και έγκριση τεχνικής μελέτης για την Αποκατάσταση λιμενοβραχίονα όρ-
μου Φηρών (είναι υπό δημοπράτηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θήρας).

-  Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία υφιστάμενου λιμένα και αλιευτικού κα-
ταφυγίου Ρίβας και έγκριση τεχνικής μελέτης για την αποκατάσταση της προβλήτας (το έργο 
είναι υπό εκτέλεση).

-  Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τις νέες λιμενικές εγκαταστάσεις (εναλλακτικές πύλες 
διαφυγής) Βλυχάδας και Κολούμπο (επισημαίνεται ότι οι φάκελοι των μελετών υποβλήθηκαν 
το 2013 και μετά την γνωμοδότηση 18 αρμόδιων υπηρεσιών, εγκρίθηκαν το 2018). Η οριστική 
τεχνική μελέτη για τη Βλυχάδα έχει ήδη συμβασιοποιηθεί. Η αντίστοιχη μελέτη για το Κολού-
μπο είναι στη διαδικασία της δημοπράτησης.

-  Έγκριση μελέτης επισκευής προβλήτας Αμμουδίου με προϋπολογισμό 60.000 (ολοκληρώνε-
ται η διαδικασία ανάθεσης από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θήρας).

-  Έγκριση μελέτης για την ανακατασκευή της ανοιχτής αίθουσας αναμονής επιβατών στο λιμάνι 
Αθηνιού με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ και είναι στο στάδιο δημοπράτησης από την Τεχνι-
κή Υπηρεσία του Δήμου Θήρας.

-  Κανονισμός λειτουργίας του Αλιευτικού Καταφυγίου Βλυχάδας. Προκειμένου να αντιμετωπι-
στεί η άναρχη κατάσταση που επικρατούσε από κατασκευής του καταφυγίου, κατά τη θερινή 
κυρίως περίοδο, με τον ελλιμενισμό επαγγελματικών σκαφών αναψυχής σε συνδυασμό με τα 
αλιευτικά, συντάχθηκε κανονισμός λειτουργίας. Ο κανονισμός εγκρίθηκε από την Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Αιγαίου.

-  Κανονισμός λειτουργίας των καταφυγίων Έξω Γιαλού, Βουρβούλου, Πορίου και Μαύρης 
Πέτρας.

-  Έχει εγκριθεί τεχνική μελέτη του έργου κρηπίδωσης νοτίου μώλου του αλιευτικου καταφυγίου 
Βλυχάδας και αναμένεται η τροποποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης. Ο προϋπολογισμός 
του έργου είναι 315.000 και η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους.

Γ. Υπό έγκριση μελέτες

-  Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έκθεση χωροθέτησης μαρίνας Μονολί-
θου: έχει υποβληθεί στο Υπ. Τουρισμού για την ένταξή της στους τουριστικούς λιμένες. Επίσης 
έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ENTERPRISE GREECE και του ΔΛΤ Θήρας για 
την ωρίμανση του έργου και ένταξή του στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. 
Το κόστος κατασκευής του έργου εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 40.000.000 ευρώ.

-  Είχε υποβληθεί φάκελος στην Κτηματική Υπηρεσία, από προηγούμενη διοίκηση, για νομιμο-
ποίηση 11 αυθαιρέτων υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων. Η διαδικασία δεν είχε ολο-
κληρωθεί διότι οι φάκελοι ήταν ελλιπείς και η διαδικασία είναι δαιδαλώδης. Με την αλλαγή 
του Νόμου το 2017 (Ν.4504/2017) υποβλήθηκαν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για τη νομιμοποίηση των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στα καταφύγια αλιευτικών 
σκαφών Έξω Γιαλού Φηρών, Βουρβούλου, Πορί, Μαύρης Πέτρας, οι οποίες βρίσκονται στο 
στάδιο διαβούλευσης.

-  Έχει υποβληθεί τεχνική μελέτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και 
το Υπουργείου Πολιτισμού για την ανακατασκευή της προβλήτας στον όρμο των Φηρών στη 
θέση Λαζαρέτα. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 750.000 ευρώ.

-  Συντάχθηκε ολοκληρωμένος φάκελος που αφορά την οριοθέτηση και γενικώς τον καθορι-
σμό θαλάσσιων αγκυροβολίων, σε λιμένες αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ Θήρας και αναμένεται η 
έγκρισή του.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σχεδιασμός και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων 
από την εκδήλωση φυσικών φαινομένων στον Δήμο Θήρας

Με την ανάληψη των καθηκόντων της, το 2011, η Δημοτική αρχή κλήθηκε να αντιμετωπίσει μία 
πρωτόγνωρη ενεργοποίηση του ηφαιστείου της Σαντορίνης που είχε χρονική διάρκεια περίπου 
1,5 χρόνο. Μετά την υποχώρηση του φαινομένου, η προπαρασκευή και προετοιμασία της Πολι-
τικής Προστασίας του Δήμου για την αντιμετώπιση πιθανών φυσικών καταστροφών συνεχίστηκε 
σταθερά. Από το 2011 έως το 2018, ο Δήμος Θήρας προχώρησε σε δράσεις και προμήθειες 
σχετικές με την προετοιμασία της Πολιτικής Προστασίας, συνολικού προϋπολογισμού 99.999,99 
ευρώ. Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της συστηματικής προσπάθειας ήταν η διατήρηση χαμηλών 
τόνων και η αποφυγή της γενικευμένης προβολής των υλοποιούμενων ενεργειών ώστε να απο-
φευχθεί η δημιουργία παραπλανητικών και αβάσιμων εντυπώσεων περί επικείμενων καταστρο-
φικών γεγονότων που θα έβλαπταν την εικόνα του νησιού.

Α. Ο Δήμος Θήρας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μελέτης Παρακολούθησης Ηφαιστείου Σα-
ντορίνης (Ι.Μ.Π.Η.Σ.) και τη σταθερή χρηματοδότηση αυτού από τη ¨ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.¨ (Δημοτική 
Επιχείρηση), ξεκίνησε έναν μαραθώνιο για την παρακολούθηση του ηφαιστείου της Σαντορίνης 
και την κατανόηση του φαινομένου ενεργοποίησής του κατά τη διετία 2011-2012. Σημειώνεται 
ότι η παρακολούθηση και μελέτη της δραστηριότητας του ηφαιστείου συνεχίστηκε και μετά την 
υποχώρηση του διετούς φαινομένου. Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν είναι:

  Ενισχύθηκε και εκσυγχρονίστηκε το υφιστάμενο από το 1994 δίκτυο των σεισμογράφων και 
μετατράπηκε σταδιακά σε ψηφιακό ώστε να επιτρέπει τον καλύτερο υπολογισμό επικέντρων.
  Εγκαταστάθηκαν στο νησί σεισμολογικά δίκτυα και από άλλους φορείς (Αστεροσκοπείο, 

ΕΚΠΑ) που συνεργάζονται με τον Δήμο Θήρας.
  Ενισχύθηκε η τοπογραφική παρακολούθηση των παραμορφώσεων με την εγκατάσταση:  

- 5 μόνιμων σταθμών GPS του ΙΜΠΗΣ (κίτρινοι) 
- 4 σταθμών GPS του Oxford Univercity και του Ε.Μ.Π. (πράσινοι). 
- 1 σταθμός από το ΕΚΠΑ (μπλε) 
- 1 σταθμός από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών (κόκκινο). 
- 19 σταθμοί για περιοδικές μετρήσεις από το ΙΝΠΗΣ και το Πανεπιστήμιο Πατρών.
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  Ενισχύθηκε το δίκτυο χημικής – θερμικής παρακολούθησης του ηφαιστείου με την εγκατάστα-
ση:

-  ενός σταθμού μέτρησης του διοξειδίου του άνθρακα και της θερμοκρασίας στη Νέα Καμένη 
από το ΙΓΜΕ.

-  με περιοδικές γεωχημικές αναλύσεις και μετρήσεις θερμοκρασίας  σε γεωτρήσεις από το ΙΓΜΕ 
και το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας.
  Εγκαταστάθηκε από το ΙΜΠΗΣ τοπικό δίκτυο  παλιρροιογράφων, αποτελούμενο από 4 σταθ-

μούς μέτρηση της στάθμης και της θερμοκρασίας της θάλασσας.

Β.  Ο Δήμος Θήρας εγκαθίδρυσε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της Ελλάδος 
και του εξωτερικού για την παρακολούθηση και καλύτερη κατανόηση του ηφαιστείου του 
Κολούμπου.

Γ.  Το 2011 ξεκίνησε η οργάνωση του τομέα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θήρας βάσει των 
αρχών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής προστασίας. Έμφαση δόθηκε στην οργάνωση του 
προσωπικού και των διαθέσιμων μέσων για την αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστρο-
φές. Θεμελιώδες όργανο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θήρας είναι το Συντονιστικό 
Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.).

Δ.  Σε ετήσια βάση, πραγματοποιούνται τακτικές και έκτακτες Συνεδριάσεις του Συντονιστικού 
Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστρο-
φών με καταγραφή πρακτικών και παροχή οδηγιών προς τις υπηρεσίες. Εκπονήθηκαν σχέδια 
αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών όπως:

-  Αντιμετώπισης σεισμού.
-  Αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και καύσωνα.
-  Αντιμετώπισης ηφαιστειακού κινδύνου.
-  Ακόμη και σχέδιο μεταφοράς και μετεγκατάστασης τουριστών μετά από τρομοκρατική ενέργεια 

σε τουριστικό πλοίο ή σε οργανωμένη συνάθροιση τουριστών.
-  Καθορίστηκαν ομάδες επιφυλακής Δήμου Θήρας και ορίστηκαν οι επικεφαλείς τους.
-  Καταγράφηκαν τα διαθέσιμα Οχήματα και Μηχανήματα Έργου του Δήμου Θήρας και ορίστηκε 

υπεύθυνος γραφείου κίνησης.
-  Καταγράφηκαν τα Ιδιωτικά Χωματουργικά Μηχανήματα και οι ιδιοκτήτες αυτών.
-  Ανασυγκροτήθηκε, απέκτησε χώρο εγκατάστασης και ενισχύθηκε σε μέσα από το Δήμο Θήρας 

το Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας, το οποίο είναι καταγεγραμμένο στο Μητρώο Εθελο-
ντών. Συμμετέχει σε ασκήσεις από τον Ιούνιο του 2011 με πιστοποίηση από τη Γ.Γ.Π.Π..

-  Εντοπίστηκαν, καταγράφηκαν και χαρτογραφήθηκαν Χώροι Καταφυγής σε όλες τις Τοπικές και 
Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θήρας.
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Ε.  Συνεχής εκπαίδευση και ενίσχυση της εθελοντικής προσέλευσης των πολιτών στην ενίσχυση 
της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θήρας. Άριστη συνεργασία με το Τοπικό Παράρτημα 
Θήρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τις εκπαιδευτικές του Δομές και το Εθελοντικό Δια-
σωστικό Σώμα Θήρας.

ΣΤ.  Πραγματοποίηση ασκήσεων επί Χάρτου και Ασυρμάτου, όπως η άσκηση με τίτλο «ΘΗΡΑ 
– ΑΘΗΝΙΟΣ 2017», όπου Υπηρεσίες, Σώματα και Εθελοντές καλούνται να αντιμετωπίσουν 
ρεαλιστικά σενάρια κινδύνων από φυσικές καταστρωφές.

Ζ.  Εξοπλισμός των υπηρεσιών του Δήμου με σύγχρονο Εξοπλισμό (εργαλεία) και Μέσα (εξειδι-
κευμένα οχήματα). Τοποθέτηση και φύλαξή των εξοπλισμών στην οργανωμένη αποθήκη του 
Δήμου ώστε να είναι πάντοτε και άμεσα διαθέσιμα για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσε-
ων και κινδύνων.
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ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ 

Ίδρυμα Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού (Τελεφερίκ)

Κατά την εξαετία 2013 έως και 2018, ο Δήμος Θήρας διαμέσου του Ιδρύματος Λούλας και
Ευαγγέλου Νομικού (Τελεφερίκ), συνεισέφεραν συνολικό ποσό άνω του Ενός
Εκατομμυρίου Τετρακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (1.400.000€) με τη μορφή Δωρεών,
Επιχορηγήσεων και Βραβείων που είχαν ως στόχο την κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών της
κοινωνίας της Σαντορίνης στους τομείς της υγείας, του πολιτισμού και της κοινωνικής
αλληλεγγύης.
Ειδικότερα, ο Δήμος μέσω του Ιδρύματος (Τελεφερίκ) κατά την περίοδο 2013-2018
χορήγησε τα ακόλουθα ποσά:
-  365.000€ για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας (έως και το 2015) καθώς  

και συλλόγων σχετικών με την υγεία.
-  525.500€ περίπου για την ενίσχυση πολυτέκνων, απόρων και ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων.
-  151.000€ για επιβράβευση μαθητών σχολείων, επιτυχόντων στις εισαγωγικές 

εξετάσεις των ΑΕΙ καθώς και φοιτητών με εξαιρετικές επιδόσεις.
-  179.500€ για την ενίσχυση συλλόγων και ιδρυμάτων που πραγματοποίησαν διάφορες πολιτι-

στικές εκδηλώσεις στη Σαντορίνη.
-  160.000€ για την ενίσχυση άλλων Σωματείων, Εθελοντικών Σωμάτων και Συλλόγων (Ερυθρός 

Σταυρός, Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα, Ναυτικός Όμιλος, Σύλλογοι Γονέων &amp; Κηδεμό-
νων, Παιδικός Σταθμός «Γλυκογαλούσα» κλπ.)





ΝΙΚΟΣ ΖΩΡΖΟΣ


