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Αγαπητοί συμπατριώτες – συμπατριώτισσες,  

Με τον απολογισμό του 1ου έτους της Δημοτικής Αρχής που ακολουθεί, 

θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε το αποτέλεσμα της δουλειάς 

μας μέχρι και σήμερα, με την απαρίθμηση και μόνο των έργων και των 

δράσεών μας. 

Δεν έχουμε την πρόθεση να περιγράψουμε τη συνολική δράση μας, 

γιατί αυτό θα ξέφευγε από τα όρια ενός απλού απολογισμού. Πρέπει 

όμως, από όλους και όλες, να μην ξεφεύγει ότι κάθε πρόκα για να 

καρφωθεί και κάθε δράση για να υλοποιηθεί, απαιτεί πολλή δουλειά πριν φτάσουμε στο τελικό 

αποτέλεσμα. Απαιτούνται πολύωρες συζητήσεις & διαβουλεύσεις, συμφωνίες, διαφωνίες, συνεργασίες 

με όλο το πολιτικό προσωπικό όλων των επιπέδων διοίκησης και αυτοδιοίκησης: Δήμου, ΚΕΔΕ, ΕΕΤΑΑ, 

Περιφέρειας, Κυβέρνησης. Απαιτούνται πραγματικοί σχεδιασμοί και προγραμματισμοί. Απαιτείται 

επιλογή των κατάλληλων εξωτερικών συνεργατών. Απαιτείται δουλειά όλων των πολιτικών στελεχών 

του Δήμου μας και των οργάνων του και τέλος, είναι αναγκαία η πολλή δουλειά από όλους τους 

εργαζόμενους στο Δήμο μας.  

Γι’ αυτό και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους και όλες όσους εργάστηκαν και εργάζονται γι’ αυτά 

που ήδη έχουμε καταφέρει.    

 

 

ΕΡΓΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ  2020  (ΔΗΜΟΥ – ΔΕΥΑΣ - ΔΛΤΣ) 

 

1. Άρχισε η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, προϋπολογισμού 920.000 €, από την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας.  

Ένα έργο που αναβαθμίζει αισθητικά και λειτουργικά το λιμάνι της Σκοπέλου. Συμπληρωματικά 

έργα της αρχικής μελέτης: 

α. – Κατασκευή δικτύου ύδρευσης, ηλεκτρικού και πυρόσβεσης 

β. --Προμήθεια νέων πίλλαρς, πυροσβεστικών φωλεών και αλλαγή φωτισμού στην 

παραλιακή 

2. Άρχισε η ασφαλτόστρωση του δρόμου «Ελαιοτριβείο – Κεραμωτό – Marc - Χονδρογιώργη – 

Περιβολιού» της περιοχής Γλώσσας, που περιλαμβάνει βελτιώσεις στο πλάτος του υπάρχοντος 

δρόμου, κατασκευή τεχνικών έργων, κατασκευή τριγωνικής τάφρου για την απορροή των υδάτων, 

εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικές εργασίες, προϋπολογισμού 1.100.000 €, από την 

Περιφέρεια Θεσσαλίας.  

Επιπλέον τοποθετείται στον παραπάνω δρόμο, αγωγός ύδρευσης τεσσάρων (4) χιλιομέτρων, 

προϋπολογισμού 100.000 € και θα τοποθετηθούν είκοσι πέντε με τριάντα (25-30) παροχές 

ύδρευσης. 
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3. Στην περιοχή της Γλώσσας έχει δημοπρατηθεί το έργο, υπάρχει ανάδοχος και θα κατασκευαστεί α) 

εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων, β) ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή του 

Λουτρακίου και γ) ο ανυψωτικός αγωγός των λυμάτων από το Λουτράκι στο εργοστάσιο λυμάτων 

Γλώσσης. Έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και έχουν αναδειχθεί οι ανάδοχοι. 

Συνολικός προϋπολογισμός έργων 4.245.500 € .  

4. Στην περιοχή του Έλιους έχει δημοπρατηθεί, υπάρχει ανάδοχος και θα κατασκευαστεί το έργο 

αντικατάστασης των αμυοντοσωλήνων ύδρευσης όλου του οικισμού, προϋπολογισμού 1.215.000 €. 

5. Έχει εγκριθεί η ανακατασκευή του κλειστού Γυμναστηρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) και είναι έτοιμο προς 

δημοπράτηση, προϋπολογισμού 731.600 € . 

6. Έχει εγκριθεί η δημιουργία δημοτικής βιβλιοθήκης στο σπίτι του  Μελαχροινού από το LEADER 

Αλιείας και είναι έτοιμο προς δημοπράτηση, προϋπολογισμού 152.520 € . 

7. Προχωρά η ανάθεση κατασκευής της πρώτης φάσης του δρόμου Αγίου Κωνσταντίνου, 

προϋπολογισμού 195.000€ . 

8. Έχει δημοπρατηθεί η πεζοδρόμηση επί του επαρχιακού δρόμου Σκοπέλου-Έλιους-Γλώσσας, από την 

περιφέρεια Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 300.000 € . 

9. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και είναι έτοιμο προς δημοπράτηση, το έργο της  ασφαλτόστρωσης του 

επαρχιακού  δρόμου Σκοπέλου-Έλιους-Γλώσσας-Λουτρακίου, με εγκεκριμένο κονδύλιο 2.500.000 €, 

από την περιφέρεια Θεσσαλίας. 

10. Έχει δημοπρατηθεί και ανακηρυχτεί ανάδοχος του έργου υπογειοποίησης έξι (6) διπλών κάδων 

διαβαθμισμένης συμπίεσης στο νησί της Σκοπέλου, προϋπολογισμού 380.000 € . 

11. Έχει ολοκληρωθεί η δημοπράτηση, υπάρχει ανάδοχος και θα προμηθευτούμε μέχρι τον Απρίλιο 

2021 (καταλυτική ημερομηνία)  καινούργια πρέσα απορριμμάτων  16m3 συνολικού ποσού 

150.000€ . 

12. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την προκήρυξη της μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας 

Σκοπέλου-Πανόρμου-Νέου Κλήματος, προϋπολογισμού 500.000 € και είναι έτοιμη προς 

δημοπράτηση. 

13. Εγκρίθηκε η εκπόνηση οριστικής μελέτης από το Φιλόδημος ΙΙ για τα λιμάνια Σκοπέλου και 

Λουτρακίου, προϋπολογισμού 692.000 ευρώ. 

14. Έχουν εγκριθεί 80.000 € από την ΕΕΤΑΑ για την δημιουργία νέου Παιδικού Σταθμού στο Λουτράκι.  

15. Ολοκληρώνεται η μελέτη και είναι έτοιμο προς δημοπράτηση το έργο για την ανακαίνιση του 

Παιδικού Σταθμού Σκοπέλου, προϋπολογισμού 50.000 € . 

16. Ολοκληρώθηκαν  οι εργασίες στήριξης στο βράχο Αγ. Νικόλαου και ολοκληρώθηκαν οι 

διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου, προϋπολογισμού 260.000 € . 

17. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης και στήριξης  της περιφερειακής οδού στη θέση  

Κάστρο - Μύλος (προϋπολογισμού 117.180 €)  και της στήριξης της δημοτικής οδού στο Μύλο 

(προϋπολογισμού 305.040 €). 

18. Προμηθευτήκαμε δύο μικρά φορτηγά απορριμμάτων και ένα φορτηγό ανοικτού τύπου 7 τόνων , 

προϋπολογισμού  110.000 € . 

19. O εργολάβος κατασκευής της στέγης του Γυμνασίου Γλώσσας, έχει ήδη υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση και θα εγκατασταθεί για την έναρξη των εργασιών, προϋπολογισμού 87.600 € . 

20. Έχει δημοπρατηθεί και εγκατασταθεί ο εργολάβος στο έργο ασφαλτόστρωση λιμένα Λουτρακίου 

προϋπολογισμού 94.550 € . 

21. Έχει εγκριθεί το έργο I SKOPELOS, μία ψηφιακή εφαρμογή για την προβολή και ανάδειξη της 

Σκοπέλου από το LEADER Αλιείας, προϋπολογισμού 68.138 € . 

22. Έχει εγκριθεί το έργο πυρανίχνευσης των  δασών της Σκοπέλου από το LEADER Αλιείας, 

προϋπολογισμού 52.204 € . 
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23. Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση των παλαιών σφαγείων και του χώρου μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων, προϋπολογισμού 30.000 € . 

24. Ολοκληρώθηκαν  οι εργασίες  επανασποράς νέου χλωροτάπητα στο δημοτικό στάδιο , 

προϋπολογισμού 24.800 € . 

25. Δημοπρατήθηκε και υπάρχει ανάδοχος στο έργο τοποθέτησης τεσσάρων (4) πλαστικών δαπέδων 

στα προαύλια των σχολείων, (Γυμνάσιο Γλώσσας, Δημοτικό Έλιους, Γυμνάσιο & Νηπιαγωγείο 

Σκοπέλου), από το Πράσινο Ταμείο ,προϋπολογισμού 51.429 €. 

26. Εγκρίθηκε η κατασκευή ραμπών πρόσβασης και τουαλέτες για ΑΜΕΑ για όλα τα σχολεία του νησιού 

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), προϋπολογισμού 23.560 € . 

27. Έχει δημοπρατηθεί και εγκατασταθεί ο εργολάβος για τον ηλεκτροφωτισμό του δρόμου της 

Κατακαλούς στο Λουτράκι, προϋπολογισμού 33.000 € . 

28. Εγκρίθηκε από το πράσινο ταμείο 30.000 € για την εκπόνηση μελέτης σχεδίου βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας (ΣΒΑΚ). 

29. Εγκρίθηκαν 29.300 € από το Πράσινο Ταμείο για την μελέτη σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων στο νησί. 

30. Ολοκληρώνεται η μελέτη ανακατασκευής του Κέντρου Υγείας Σκοπέλου, προϋπολογισμού 18.600€ 

(Δωρεά του ιδρύματος Μαρτίνου). 

31. Εγκρίθηκε η πυρασφάλεια όλων των σχολείων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), προϋπολογισμού 38.440 € . 

32. Ανατέθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης κρηπιδότοιχου πρόσδεσης τουριστικών & αλιευτικών 

σκαφών στη ΧΖΛ Σκοπέλου, προϋπολογισμού 12.700 € . 

33. Έχει δημοπρατηθεί και υπάρχει ανάδοχος στο έργο υδροδότηση περιοχής Στάφυλου – Νέου 

Ελαιοτριβείου, προϋπολογισμού 108.000€, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

34. Ανατέθηκε μελέτη για την κατασκευή προστασίας του πρανούς από Παναγίτσα Πύργου έως VIPS, 

προϋπολογισμού 62.000 €. 

35. Εγκρίθηκαν από την ΕΕΤΑΑ η εκπόνηση τριών (3) μελετών προϋπολογισμού 80.000€ : 

α. Την μελέτη για την δημιουργία στεγασμένου πάρκινγκ με γραφεία στο οικόπεδο δίπλα 

από την εκκλησία της Ελευθερώτριας στη Γλώσσα. 

β. Την εκπόνηση κυματομηχανικής μελέτης για την προστασία των παραλιών της 

βορειοδυτικής Σκοπέλου. 

γ. Την κυκλοφοριακή μελέτη των οικισμών. 

36. Κατατέθηκε το πενταετές (5ετές) επενδυτικό πρόγραμμα 2021-2027 στον τομέα ύδρευσης –

αποχέτευσης. 

 

 

 

 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ: 

 

1. Έχουμε καταθέσει πρόταση στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας για τη δημιουργία πράσινου σημείου, 

προϋπολογισμού 2.022.353 € . 

2. Έχουμε καταθέσει πρόταση στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας για τη δημιουργία χώρου βιοαποβλήτων 

1.408.216€. 
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 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ & ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ : 

 

1. Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου Δημαρχείου Σκοπέλου, προϋπολογισμού 490.000€ 

2. Χώρος Προβολής της ναυτικής κληρονομιάς Σκοπέλου, προϋπολογισμού 90.605,15 € .  

 

 

 

•    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ & ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

       ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ:       

       

1. Δράσεις για την ανάπτυξη των περιοχών αλιείας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου & την 

ενθάρρυνση  της τουριστικής δραστηριότητας σε αυτές. 

           Η πρόταση αυτή περιλάμβανε: 

α. Την κατασκευή ράμπας στο λιμένα Σκοπέλου, προϋπολογισμού 120.000,00 €.  

β. Την προμήθεια εποχιακής πλωτής στο λιμένα Λουτρακίου, προϋπολογισμού 133.300,00 €. 

γ. Την προβολή της σύγχρονης ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς της νήσου Σκοπέλου μέσω 

ψηφιακών εφαρμογών, προϋπολογισμού 50.840,00 €. 

 

 

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

 
o ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 
1. Ανακατασκευάστηκε το υπόλοιπο του κτιρίου Ξενία και μετεγκαταστάθηκαν σε αυτό το ΚΕΠ  

Σκοπέλου, το ΓΕΘ και το γραφείο της Τουριστικής Επιτροπής. 

2. Επισκευάστηκαν και οι δύο όροφοι του κτιρίου Βουγιάλα.  

Στο ισόγειο εγκαταστάθηκαν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου: Διοίκηση ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο 

Σπίτι & ο σύλλογος ΦΑΡΟΣ, ενώ στον πρώτο όροφο εγκαταστάθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

μας.  

3. Έγινε ανακατασκευή της βρύσης στην οικία Τζώρτζη. 

4. Επισκευάσαμε το οδόστρωμα στις θέσεις: Πηγαδάκι, πλατεία Περίσση, ΟΤΕ, παλιό ΟΤΕ, οικία 

Παρλιάρη, Αλεξάντερ, Παραπόρτι, Καμάρα, Αγ. Αθανάσιος. 

5. Έγινε ο φωτισμός του Κάστρου και η αντικατάσταση των ξύλινων κιγκλιδωμάτων καθώς και η 

επισκευή των σκαλοπατιών. 

6. Τοποθετήσαμε φωτιστικά σώματα στην πλατεία ΜΥΛΟΣ. 

7. Κατασκευάσαμε νέο ηλεκτρικό δίκτυο από το ξενοδοχείο Sun Rise μέχρι Λαγόβρυση. 

8. Έγινε διαπλάτυνση και οδοστρωσία από Μετόχι μέχρι Ευαγγελίστρια. 
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9. Αποκαταστήσαμε τη βατότητα και τη διευθέτηση των υδάτων από τον περιφερειακό προς Μύλο – 

Σίσκου. 

10. Έγινε οδοστρωσία με μπετόν από τη μάντρα Μπαλαλά-Κορέντη-Ταλαδιανού-Ρώκου. 

11. Έγινε επένδυση και ολοκλήρωση των κερκίδων μπιτς βόλεϊ. 

12. Έγινε διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στην παραλιακή από το σούπερ μάρκετ ΑΠ μέχρι το 

εστιατόριο Μούσες. 

13. Έγινε οριοθέτηση νέου πεζοδρομίου και των φυσικών ογκολίθων στην περιοχή Αμπελική και 

ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του. 

14. Κατασκευάσαμε λιθόκτιστη υποδομή για την προστασία των πρανών του παραλιακού δρόμου 

Σκοπέλου. 

15. Έγινε διαπλάτυνση του δρόμου και ολοκληρώθηκε η οδοστρωσία στο δρόμο Αμάραντος σε όλο το 

μήκος του. 

16. Έγινε διαπλάτυνση, καθαρισμός  και οδοστρωσία από το μαντρί του Γεράκη μέχρι το 

Δρακοντόσχισμα. 

17. Διαμορφώσαμε προσωρινά  χώρο πάρκινγκ στο κτήμα Βακράτσα. 

18. Επισκευάσαμε όλο το δημοτικό φωτισμό εντός των οικισμών και σε όλο το αγροτικό και επαρχιακό 

δίκτυο. 

19. Έγινε εγκατάσταση της νέας εργολαβίας για την αποπεράτωση του έργου εισόδου επιβατηγού και 

εμπορικού στο λιμένα Σκοπέλου. 

20. Έγιναν εργασίες διαμόρφωσης χώρων εκατέρωθεν του αγωγού όμβριων στο λιμένα Σκοπέλου. 

21. Τοποθετήθηκαν κάγκελα στην νηοδόχο και στη γλίστρα της Παναγίτσας του Πύργου στο λιμένα 

Σκοπέλου. 

22. Έγινε προμήθεια και τοποθέτηση ενός απινιδωτή στο λιμενικό φυλάκιο του λιμένα Σκοπέλου.  

23. Επισκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν νέα Πίλλαρς στο λιμένα Σκοπέλου. 

24. Έγιναν εργασίες συντήρησης πεζοδρομίων εντός του παρκινγκ και επισκευάστηκαν κιγκλιδώματα 

σε αυτό. 

25. Έγινε συντήρηση και βάψιμο των ιστών φωτισμού στο λιμένα Σκοπέλου. 

26. Έγινε συντήρηση ηλεκτροφωτισμού στο λιμάνι και στο παρκινγκ Σκοπέλου. 

27. Οριοθετήθηκε και διαμορφώθηκε η είσοδος στο λιμένα και παρκινγκ στο Σκοπέλου. 

28. Έγινε επισκευή – συντήρηση του οδοστρώματος της παραλίας στο λιμένα Σκοπέλου. 

29. Έγινε η προμήθεια δεστρών και προσκρουστήρων στο λιμένα Σκοπέλου. 

30. Τοποθετήθηκαν σταθερά παγκάκια στον προσήνεμο μώλο και στο λιμένα Σκοπέλου. 

31. Έγινε καθαρισμός όλης της ακτογραμμής μέσω του προγράμματος «Τυφών Πρότζεκτ» του 

ιδρύματος Λασκαρίδη, στο λιμένα Σκοπέλου. 

32. Ανατέθηκε οριστική μελέτη για την επισκευή της γλίστρας στο λιμάνι Σκοπέλου.  

33. Έγινε ο καθαρισμός των πρανών εισόδου στο λιμένα Αγνώντα. 

34. Επισκευάστηκε ο τοίχος οριοθέτησης στο λιμένα Αγνώντα. 

35. Ανακατασκευάστηκε και δια πλατύνθηκε η είσοδος στο λιμένα Αγνώντα.  

36. Έγινε συντήρηση των πίλλαρς του λιμένα Αγνώντα. 

37. Έγινε συντήρηση παλαιών φωτιστικών και τοποθέτηση νέων στο λιμένα Αγνώντα. 

38. Έγινε επισκευή του οικίσκου αποθήκης (σκεπή, πόρτα μεταλλική βάψιμο) του λιμένα Αγνώντα. 

39. Έγινε επισκευή σκεπής, ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων στο κόκκινο σπίτι του λιμένα 

Αγνώντα. 
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40. Έγινε επιδιόρθωση της γλίστρας στο λιμάνι του Αγνώντα. 

41. Κατασκευάστηκε ράμπα ΑΜΕΑ στο λιμένα του Αγνώντα. 

42. Αποφασίστηκε ο οριστικός καθορισμός της ΧΖΛ και η νομιμοποίηση των κτιρίων και των  

εγκαταστάσεων στο λιμένα του Αγνώντα. 

43. Ολοκληρώθηκε η μελέτη επισκευής του κρηπιδότοιχου στο λιμένα Αγνώντα (Έργο ώριμο προς 

δημοπράτηση αφού λάβουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις).  

44. Έγινε νέα μελέτη ηλεκτρικής-υδραυλικής εγκατάστασης για πίλλαρς και πυροσβεστικές φωλιές στο 

λιμένα Αγνώντα. 

45. Κατασκευάστηκαν νέα στέγαστρα αναμονής επιβατών για τα λεωφορεία στον Αγνώντα και το 

Λιμνονάρι. 

46. Επισκευάστηκε το παλαιό στέγαστρο αναμονής επιβατών στο λιμάνι του Αγνώντα.  

47. Ανακατασκευάστηκε ο κόκκινος φάρος στο λιμάνι του Αγνώντα. 

48. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση περίφραξης του λιμανιού Σκοπέλου. 

49. Εγκρίθηκαν τα masterplan λιμανιών Σκοπέλου –Λουτρακίου. 

50. Καθαρίστηκε το πρανές και θα ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών εκατέρωθεν των 

δρόμων στην πλατεία του Μύλου. 

51. Έγινε ανακατασκευή περιτειχίσεων σε τρεις (3) πλατάνους στην πλατεία μπροστά από το 

ζαχαροπλαστείο «Γκίκας». 

52. Έγινε συντήρηση καλντεριμιών του οικισμού και αποκατάσταση των βλαβών για τη βελτίωση της 

καθημερινότητας των πολιτών. 

53. Τοποθετήθηκαν κεραίες για δωρεάν wifi στο λιμάνι της Σκοπέλου, του Αγνώντα και του Πανόρμου, 

με δυνατότητα επέκτασης. 

54. Εγκρίθηκε και θα δημοπρατηθεί μία (1) παιδική χαρά. 
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 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΓΛΩΣΣΑΣ 
 

o ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 

1. Έγινε απενεργοποίηση και απομάκρυνση της νάρκης. 

2. Έγινε συντήρηση του χώρου των ΤΑΧΙ και των λεωφορείων. 

3. Έγινε επισκευή και αντικατάσταση των  κιγκλιδωμάτων του ρέματος πλησίον επιχείρησης 

Καταρτζή. 

4. Έγινε συντήρηση των πίλλαρς στο λιμένα Λουτρακίου. 

5. Έγινε προμήθεια και τοποθέτηση προσκρουστήρων και δεστρών στο λιμάνι Λουτρακίου. 

6. Τοποθετήθηκε  τέντα  50 τ.μ. στο λιμάνι για την προστασία των επιβατών  από τις καιρικές 

συνθήκες και έγινε επισκευή του οικίσκου επιβατών. 

7. Έγινε ανέλκυση, επισκευάστηκε  και ξανά τοποθετήθηκε η πλωτή στο λιμάνι Λουτρακίου. 

8. Έγινε επένδυση με πέτρα από ξενοδοχείο «Νατούρα» μέχρι το καφέ «Πέτρινο». 

9. Επιδιορθώθηκε όλη η περιοχή και τα  παρτέρια προς την Κατακαλού. 

10. Τακτοποιήθηκε και επιδιορθώθηκε ο δρόμος προς την περιοχή της Γλύστρα. 

11. Τοποθετήθηκαν παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων σε διάφορα σημεία. 

12. Προμηθευτήκαμε και τοποθετήσαμε έναν απινιδωτή έξω από το λιμενικό σταθμό Λουτρακίου και 

έγινε ο ελαιοχρωματισμός όλου του κτιρίου. 

13. Έγινε ανάπλαση και διαμόρφωση του χώρου πλησίον του Λιμενικού Σταθμού. 

14. Κατασκευάστηκε προστατευτικός τοίχος μήκους 170 μέτρων  έμπροσθεν από την εκκλησία του Αγ. 

Νικολάου. 

15. Κατασκευάστηκε προστατευτικό τοιχίο και δημιουργήθηκε πλατεία στο χώρο πλησίον του ρέματος 

Πηνελούς, έμπροσθεν καφέ «Πέτρινου». 

16. Επισκευάστηκε και αποκαταστήθηκε η σπιλαίωση έμπροσθεν από το εστιατόριο «ΦΛΟΙΣΒΟΣ». 

17. Αποκαταστάθηκαν λιθόστρωτα - πλακόστρωτα κομμάτια όπου υπήρχε πρόβλημα στο λιμένα 

Λουτρακίου. 

18. Επισκευάστηκαν και αντικαταστάθηκαν, όπου χρειαζόταν, όλα τα φωτιστικά σώματα σε Γλώσσα 

και Λουτράκι και έγινε ο ελαιοχρωματισμός τους. 

19. Τοποθετήθηκαν πινακίδες σήμανσης και έγινε η επισκευή των αποδυτηρίων και ντουζιερών στην 

πλαζ Λουτρακίου. 

20. Κατασκευάστηκε νέος πυροσβεστικός κρούνος, πλησίον της εκκλησίας, για τις ανάγκες της 

Πυροσβεστικής υπηρεσίας. 

21. Τοποθετήθηκαν διάφορα προστατευτικά κιγκλιδώματα σε επικίνδυνα σημεία. 

22. Καθαρίστηκε όλη η περιοχή της Κατακαλούς στο Λουτράκι αποκαλύπτοντας μια υπέροχη πλαζ και 

αναδείχθηκαν τα Ρωμαϊκά  λουτρά. 

23. Τοποθετήθηκε ομοίωμα (άγαλμα) προς τιμήν του Ολυμπιονίκη Νίκου Σκιαθίτη. 

24. Δημιουργήθηκε θερινό πυροσβεστικό κλιμάκιο στη Γλώσσα.  

25. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αποχέτευσης των νερών στην πηγή της Ριούς, που είχε καταστήσει 

σχεδόν αδιάβατο το δρόμο λόγω ολισθηρότητας, και δημιουργήθηκε η προϋπόθεση για ασφαλή 

διάβαση του. 

26. Επισκευάστηκε το πλακόστρωτο από το Σχολείο μέχρι το Λούκι. 

27. Επισκευάστηκαν τα πλακόστρωτα από οικία Κακαλιάγκου μέχρι οικία Ευαγγελινού και πλησίον 

οικίας Θ. Σπύρου. 
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28. Κατασκευάστηκε το καλντερίμι από οικία  Χρ. Ταλαδιανού έως οικία Χρ. Τσουκαλά. 

29. Κατασκευάστηκε φρεάτιο και αγωγός όμβριων έξω από το κτήμα της Ελένης Διονυσίου, στην 

είσοδο του χωριού. 

30. Κατασκευάστηκε αποχετευτικό δίκτυο και συνδέθηκε με το αποχετευτικό δίκτυο του δημοτικού 

σχολείου. 

31. Έγινε καθαρισμός των μονοπατιών και πηγών στην περιοχή της Γλώσσας, μετά από πολλά χρόνια. 

32. Έγινε η αντικατάσταση των σπασμένων ταμπλό των μπασκετών στο προαύλιο των σχολείων 

33. Τοποθετήθηκε προστατευτικό δίχτυ στο γήπεδο μπάσκετ  των σχολείων της Γλώσσας. 

34. Έγινε η διάνοιξη δρόμου και κατασκευάστηκε τοιχίο στην περιοχή «Βίγλα». 

35. Αποκαταστήθηκε η βατότητα του δρόμου Μαχαλάς – Υδραγωγείο. 

36. Αποκαταστάθηκε η βατότητα στο σύνολο των αγροτικών δρόμων που είχαν υποστεί σοβαρές 

ζημιές από την χαλαζόπτωση του Οκτωβρίου 2019. 

37. Γίνεται συνεχής καθαρισμός σε όλο το χωριό και πλύσιμο των κάδων αποκομιδής των 

απορριμμάτων, με το πλυντήριο του Δήμου που επισκευάσαμε. 

38. Τοποθετήθηκε δωρεάν Wifi στην κοινότητα της Γλώσσας και στο λιμάνι του Λουτρακίου με 

δυνατότητα επέκτασης. 

39. Εγκρίθηκε και θα δημοπρατηθεί μία (1) παιδική χαρά στην περιοχή του Λουτρακίου. 
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 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΕΛΙΟΥΣ 

 
o ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

 
1. Έγινε η αντικατάσταση 160 γλόμπων (μπάλες) του δικτύου φωτισμού που είχαν ολοκληρωτικά 

καταστραφεί από τις καιρικές συνθήκες αλλά και από την τελευταία χαλαζόπτωση του Οκτωβρίου 

2019. 

2. Έγινε ο ελαιοχρωματισμός όλων των μεταλλικών ιστών του φωτισμού καθώς και η επισκευή τους, 

αφού συγκολλήθηκαν όλα τα μεταλλικά μέρη. 

3. Έγινε η αντικατάσταση της καλωδίωσής τους για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων.   

4. Αντικαταστήσαμε το φωτισμό στο τουριστικό καταφύγιο και τοποθετήσαμε 24 καινούργια φώτα 

τύπου LED με σκοπό να επιτευχθεί σημαντική μείωση και εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος.   

5. Έγινε τοποθέτηση του καλύτερου δυνατού φωτισμού στις γιορτές των Χριστουγέννων. 

6. Επανιδρύσαμε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο του ΕΛΗΟΥΣ, με: 

α. Τον γενικό καθαρισμό μέσα και του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου. 

β. Την εξ αρχής κατασκευή της ηλεκτρουδραυλικής εγκατάστασης.  

γ. Την αποκατάσταση του φωτισμού εντός και εκτός του κτιρίου. 

δ. Την επισκευή της τοιχοποιίας  και τον ελαιοχρωματισμό του. 

ε. Την επίπλωση με είδη γραφείου και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, τοποθετώντας τρεις (3) κλίνες. 

στ. Έγινε όσο το δυνατόν καλύτερη αποκατάσταση της βατότητας των δασικών δρόμων που είχαν 

πάθει ζημίες, ειδικά από τη χαλαζόπτωση του Οκτωβρίου 2019. 

 

7. Αποκαταστάθηκε η βατότητα, με τσιμεντόστρωση και πλακόστρωση, της πρόσβασης προς το 

Κοινοτικό Κατάστημα και το ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας. 

8. Τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα στον πλακόστρωτο δρόμο προς το ΑΤΜ και με τον τρόπο αυτό 

άτομα ΑΜΕΑ μπορούν άνετα πλέον να κάνουν χρήση του μηχανήματος, αφού εκτός αυτού 

κατασκευάστηκε και η απαραίτητη ράμπα για αμαξίδια ΑΜΕΑ. 

9. Κατασκευάσθηκαν λιθόκτιστα τοιχία σε διάφορα σημεία όπου υπήρχε ο κίνδυνος για τη σωματική 

ακεραιότητα των πεζών ή και την ασφάλεια των οχημάτων όπως π.χ. στην είσοδο του χωριού (από 

Γλώσσα), στην οικία Δημ. Διαμαντή (παραπλεύρως αυτής) ή και στα σκαλοπάτια κάτω από την 

Εκκλησία.   

10. Έγινε πλήρης ανακαίνιση της κεντρικής πλατείας. 

● Αποκαταστάθηκε ο φωτισμός και βάφτηκαν τα Φ.Σ. 

● Δημιουργήθηκαν παρτέρια και καλλωπιστικά φυτά. 

● Κατασκευάστηκε λιθόκτιστος τοίχος αντιστήριξης. 

● Κατασκευάσαμε λιθόκτιστη εξωτερική βρύση. 

● Διαμορφώσαμε το μνημείο πεσόντων τοποθετώντας πάνω σ’ αυτό καλαίσθητη (χειροποίητη) 

μαρμάρινη φλόγα και παραπλεύρως αυτού τοποθετήθηκε ο απαραίτητος ιστός με την 

ελληνική σημαία κυματίζουσα. 
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11. Έγινε αποψίλωση και καθαρισμός του δασυλλίου δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο και 

αποκαταστάθηκε ο φωτισμός του που ήταν χρόνια κατεστραμμένος. 

12. Έγινε ελαιοχρωματισμός σε όλα τα παγκάκια και αντικαταστάθηκαν όλα τα ξύλινα μέρη που ήταν 

κατεστραμμένα.  

13. Κατασκευάστηκε τοίχος αντιστήριξης στο Κοιμητήριο του Ιερού Ναού και με τον τρόπο αυτό έγινε 

προστασία του Κοιμητηρίου.  

14. Αντιμετωπίσαμε, κατά το δυνατόν, την αποκατάσταση της βατότητας της αγροτικής οδοποιίας από 

τις ζημίες που είχαν υποστεί λόγω βροχοπτώσεων αλλά και της χαλαζόπτωσης του Οκτωβρίου 

2019 και του Απριλίου 2020. 

15. Έγινε η κατασκευή αποχετευτικού έργου στο δημοτικό σχολείο Έλιους, λόγω των προβλημάτων 

που δημιουργούσε η έλλειψη του. 

16. Έγινε βάψιμο και επιδιόρθωση του δημόσιου φωτισμού όλου του χωριού και της μαρίνας του 

Έλιους και φυτεύτηκαν λουλούδια στους δημόσιους χώρους. 

17. Έγινε συντήρηση των καλντεριμιών των οικισμών και αποκατάσταση των  βλαβών για τη βελτίωση 

της καθημερινότητας των πολιτών. 

18. Τοποθετήθηκε δωρεάν Wifi στην κοινότητα του Έλιους και στη μαρίνα, με δυνατότητα επέκτασης. 

19. Εγκρίθηκαν και θα δημοπρατηθούν δύο (2) παιδικές χαρές. 
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 ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

o ΓΕΝΙΚΑ (ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ-ΚΤΙΡΙΑΚΟ) 
 

1. Επισκευάστηκε πλήρως ένα εγκαταλελειμμένο απορριμματοφόρο του δήμου. 
2. Επισκευάσαμε σε ελάχιστο χρόνο το 90 % των απορριμματοφόρων κ.λ.π. οχημάτων και με τον 

τρόπο αυτό δεν προχωρήσαμε σε ενοίκιο απορριμματοφόρων όπως είχε γίνει συνήθεια τα 
τελευταία χρόνια. 

3. Επισκευάσαμε, αλλά στην ουσία ανακαινίσαμε, το κτίριο των παλαιών σφαγείων και ήδη 
χρησιμοποιείται από τους εργαζόμενους. 

4. Καθαρίσαμε τον περιβάλλοντα χώρο και τοποθετήσαμε δύο κοντέινερ για την φύλαξη των 
εργαλείων του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας. 

5. Προμηθευτήκαμε 40 καινούργιους κάδους απορριμμάτων μεγάλου μεγέθους και περιμένουμε να 
μας στείλουν δωρεάν άλλους 20 μικρούς. 

6. Έχουμε ολοκληρώσει ήδη τη διαδικασία για την προμήθεια 3 αυτοκινήτων (δύο μικρών και 1 
φορτηγού 7 τόνων) και περιμένουμε να τα πάρουμε, πρ/σμός 119.751 €. 

7. Δημοπρατήσαμε την προμήθεια μιας καινούργιας πρέσας απορριμμάτων 16 κυβ., από πίστωση 

του ΥΠΕΣ 150.000 €.  

8. Θέσαμε σε λειτουργία το καδοπλυντήριο που ήταν παροπλισμένο. 

9. Βρήκαμε παρκαρισμένο (μάλλον ξεχασμένο), πίσω από τα δημοτικά σφαγεία στο ΕΛΙΟΣ, μία πρέσα 

απορριμμάτων που μάλλον θα πήγαινε για παλιοσίδερα. Το πήραμε, το στείλαμε στα ανάλογα 

συνεργεία και σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμο και αυτό να ενταχθεί στο στόλο των 

απορριμματοφόρων του Δήμου μας. 

10. Έγινε συντήρηση στο αντλιοστασίου του δήμου . 

11. Ξεκίνησαν οι εργασίες προκειμένου να καταθέσουμε πρόταση για την κατασκευή νέου κυττάρου 

στο ΧΥΤΑ . 

12. Προσλάβαμε τέσσερις (4) εργάτες με το Πρόγραμμα Πυροπροστασίας για τρεις (3) μήνες οι οποίοι 

εργάζονταν για τον καθαρισμό των δημοτικών δρόμων . 

13. Επισκευάσαμε ένα εγκαταλειμμένο πολυμηχάνημα του δήμου μας. 

 

o ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
 

Εφαρμόζοντας τη νομοθεσία για πρώτη φορά προβήκαμε στην απόσυρση 54 αυτοκινήτων Ι.Χ. από 
κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του λιμανιού και δημοτικούς δρόμους. 

 
o ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡΩΝ –ΡΕΜΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

 
1. Γίνεται καθαρισμός του κοιμητηρίου και αποκλάδωση των δέντρων σε καθημερινή βάση. 
2. Γίνεται καθημερινός καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων, των δημοτικών δρόμων και των 

αγροτικών δρόμων στο σύνολό τους. 
3. Έγινε καθαρισμός των πρανών του επαρχιακού δρόμου από Σκόπελο μέχρι Λουτράκι 
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 Στην κοινότητα Σκοπέλου 
 
1. Τοποθετήσαμε σκάρες συλλογής ομβρίων στη διασταύρωση Mύλου προς Αγ.Κων/νο. 
2. Έγινε καθάρισμα και διάνοιξη του δρόμου από τον Αγ.Ρηγινάκη  μέχρι το Στάφυλο. 

3. Έγινε καθαρισμός στο βαθύρεμα και στους Αγ. Αναργύρους και αποκαταστάθηκε η 

προσβασιμότητα των πεζών και των οχημάτων. 

4. Έγινε επιδιόρθωση και τακτοποίηση του δρόμου προς την παραλία του Σταφύλου. 

5. Έγινε καθαρισμός στο ρέμα Ζαχαριάδη - Στιβαχτή και αποκαταστάθηκε η βατότητα εκεί.  

6. Έγινε ο καθαρισμός του δρόμου προς την Αγ. Μαρίνα. 

7. Έγινε ο καθαρισμός του δρόμου προς κυπαρίσσι. 

8. Έγινε καθαρισμός του δρόμου, διαπλάτυνση και οδοστρωσία από τα Δειλινά μέχρι την Ιερά Μονή 

του Σωτήρος & Αγ. Βαρβάρας. 

9. Έγινε καθαρισμός και επισκευή του μοναστηριού της  Αγ. Βαρβάρας. 

10. Έγινε καθαρισμός και οδοστρωσία του δρόμου από διασταύρωση της επαρχιακής οδού μέχρι την 

περιοχή Κοτρωνάκι. 

11. Έγινε καθαρισμός, διαπλάτυνση και οδοστρωσία του δρόμου από ΧΥΤΑ μέχρι Καλόγηρο - 

Αγ.Τριάδα. 

12. Έγινε καθαρισμός του δρόμου Έλιος – Πύργος – Ανανιά – Διακόπι - Αγ. Παρασκευή. 

13. Έγινε καθαρισμός του δρόμου Πύργος – Καρυά – Κοσμαδέικα. 

14. Έγινε καθαρισμός και διαπλάτυνση του δρόμου από το Μύλο μέχρι το Γλυστέρι. 

15. Έγινε καθαρισμός και διαπλάτυνση του δρόμου από το Μύλο μέχρι την  Αγ. Παρασκευή. 

16. Έγινε καθαρισμός και οδοστρωσία του επαρχιακού δρόμου για Μορτερό, Πάνορμο – Κουρούνι - 

Πύργο και καλύβι Καρβέλη. 

17. Έγινε καθαρισμός του δρόμου προς τον Αγ. Ευστάθιο. 

18. Έγινε καθαρισμός του δρόμου προς σεντούκια. 

19. Έγινε καθαρισμός του δρόμου από πευκιά μέχρι τον Αγ. Αλέξανδρο. 

20. Έγινε καθαρισμός και εξυγίανση του δρόμου προς Πευκιά – Βρωμονέρι. 

21. Έγινε καθαρισμός της πηγής και του ρέματος στο Αλούπι. 

22. Έγινε καθαρισμός της πηγής στο Στάφυλο. 

23. Έγινε καθαρισμός του δρόμου Τσιμισιάς. 

24. Έγινε διευθέτηση του ρέματος και καθαρισμός του δρόμου στην περιοχή Κάμπος. 

25. Έγινε καθαρισμός της ακτογραμμής: παραλία της Σκοπέλου-άμμος-αρχαιολογικός χώρος. 

26. Έγινε καθαρισμός του πάρκινγκ κοντά στην οικία Πετρόπουλου. 

27. Έγινε καθαρισμός και τακτοποίηση των ψαμμιτικών πλακών στην ακτή Μηλιά. 

28. Έγινε καθαρισμός και επισκευή των υποδομών στην ακτή Λιμνονάρι.  

29. Έγινε καθαρισμός του αρχαιολογικού χώρου Ασκληπιείου 
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 Στην κοινότητα Γλώσσας 
 
1. Έγινε καθαρισμός του ρέματος καθώς και του δρόμου στην περιοχή Κατακαλού. 

2. Έγινε κλάδεμα όλων των δένδρων. 

3. Καθαρίστηκε το καλντερίμι Γλώσσα-Λουτράκι. 

4. Έγινε καθαρισμός και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου κάτω από την οικία Βαρλάμη. 

5. Έγινε καθαρισμός της ακτογραμμής του λιμανιού. 

6. Έγινε καθαρισμός και υδροχρωματισμός της πηγής Μαρούλη. 

7. Έγινε καθαρισμός και διάνοιξη του δρόμου από την οικία Ι.Σπύρου έως την περιοχή  Αγ. 

Κωνσταντίνου. 

8. Έγινε καθαρισμός των ρείθρων του επαρχιακού δρόμου Γλώσσα-Λουτράκι. 

9. Έγινε καθαρισμός όλων των φρεατίων. 

10. Έγινε καθαρισμός και ανάδειξη της πηγής Συκιάς. 

11. Έγινε καθαρισμός και ανάδειξη της πηγής Βοθάνας (πηγές απαραίτητες που χρησιμοποιούνται από 

τους αγρότες). 

12. Έγινε πλύσιμο και απολύμανση όλων των κάδων απορριμμάτων. 

13. Έγινε καθαρισμός και αποκλάδωση των δένδρων καθώς και αποψίλωση στην περιοχή του 

παιδικού σταθμού. 

14. Έγινε καθαρισμός και άσπρισμα των δρόμων και των  αβραγιών. 

15. Έγινε καθαρισμός και κοπή των χόρτων στο αλσύλλιο Σταυρός. 

16. Έγινε καθαρισμός και διάνοιξη του δρόμου στην παραλία Κεραμωτό. 

17. Έγιναν παρεμβάσεις σε ιδιοκτήτες για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους. 

18. Έγινε αποκομιδή όλων των απορριμμάτων και των άχρηστων αντικειμένων που είχαν συσσωρευτεί 

στον Αγ.Κων/νο. Χρειάστηκαν 15 δρομολόγια μεγάλου φορτηγού. 

19. Μεταφέρθηκαν στην ανακύκλωση 30 περίπου σπασμένοι κάδοι απορριμμάτων. 

20. Έγινε καθαρισμός και κοπή των χόρτων από τον Αγ. Ρηγίνο - Γυαλή (δύο φορές). 

21. Έγινε καθαρισμός και ανάδειξη των πηγών: Αγ. Ταξιάρχες, Λιβαδάκι και Σταματάκη. 

22. Έγινε αποκλάδωση όλων των επικίνδυνων δένδρων. 

23. Έγινε καθαρισμός όλων των αποχετευτικών αγωγών. 

24. Έγινε απολύμανση όλων των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων λόγω του  covid-19. 

 
 

 Στην κοινότητα του Ν. Κλήματος 
 

1. Καθαρίζονταν όλοι οι δρόμοι και αποψιλώθηκαν όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι, καθημερινά.  

2. Κατασκευάσαμε και διαμορφώσαμε σε κοινόχρηστους χώρους παρτέρια με καλλωπιστικά φυτά. 

3. Ασβεστώθηκαν όλα τα ρείθρα των πεζοδρομίων. 

4. Έγινε πλήρης καθαρισμός και αποκλάδωση των υφιστάμενων σε κοινόχρηστους χώρους μεγάλων 

δέντρων.  

5. Προβήκαμε σε γενικό καθαρισμό των ακτών από φερτές ύλες του χειμώνα και στην απόσυρση 

μεγάλου όγκου φυκιών.  

6. Επισκευάσαμε τα τρία ντουζ του παραλιακού χώρου. 

7. Τοποθετήσαμε μία ακόμη «αλλαξιέρα» για χρήση από τους λουόμενους. 
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 ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ 
 

                 (ΚΕΠ – Βοήθεια στο σπίτι – ΔΕΥΑΣ ) 
 

1. Έγινε πλήρης ανακαίνιση της αίθουσας του Εμποροκοινωνικού Κέντρου και σε λίγες μέρες θα 

λειτουργεί ταχυδρομικό πρακτορείο. Με την ενέργειά μας αυτή ο ταχυδρομικός διανομέας που 

επισκέπτεται τον οικισμό δύο φορές την εβδομάδα θα έχει τον δικό του χώρο για την παραλαβή ή 

διανομή της αλληλογραφίας των κατοίκων.  

2. Αναβαθμίσαμε τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας ,του ΚΑΠΗ, της Βοήθειας στο Σπίτι και του 

Κέντρου Κοινότητας.  

Η ψυχολόγος με την κοινωνική λειτουργό επισκέπτονται δύο φορές την εβδομάδα την κοινότητα 

του Έλιους και της Γλώσσας.  

3. Υπάρχει και λειτουργεί το ΚΕΠ στη Γλώσσα για την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθημερινά. 

4. Το Δημοτικό Κατάστημα της Γλώσσας λειτουργεί καθημερινά, κάτι το οποίο δεν είναι δεδομένο για 

τις περισσότερες πρώην κοινότητες της Ελλάδας. 

5. Εφοδιάσαμε με συσκευές χρήσης αντισηπτικών και με τα ανάλογα αντισηπτικά όλες τις δομές του 

Δήμου (Δημαρχείο, Δημοτικό Καφενείο, Σχολεία, Παιδικό Σταθμό, ΚΕΠ, ΓΕΦ, Κέντρο Κοινότητας, 

δομή καθαριότητας κ.λ.π.). 

6. Συστήσαμε υποστηρικτική δομή με την ονομασία «ΜΕΙΝΕ ΣΠΙΤΙ-ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ» με σκοπό την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης. Η δομή 

αυτή έφτασε να εξυπηρετήσει κατά την διάρκεια του covid 19 ημερησίως και τα 190 άτομα για 

συνταγογράφηση, ψώνια μέχρι και έκδοση πιστοποιητικών. 

7. Εκδόθηκαν επανειλημμένα ανακοινώσεις σχετικές με την συμπεριφορά των δημοτών μας  κατά 

την περίοδο του LOCK DOWN  αλλά και μετά. 

8. Τοποθετήθηκαν διαχωριστικοί πίνακες στις υπηρεσίες που έχουν άμεση επαφή με το κοινό. 

9. Έγινε απολύμανση με το κατάλληλο αντισηπτικό όλων των χώρων των δημοτικών κτιρίων, 

σχολείων και δημοσίων υπηρεσιών και θα επαναληφθεί. 

10. Έγινε αναβάθμιση των υφιστάμενων συνδέσεων διαδικτύου (internet) σε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη ταχύτητα κατά τόπους. Π.χ. στην Κοινότητα Γλώσσας στα 100Mbps και στην Κοινότητα 

Έλιους στα 50Mbps. 

11. Έγινε προμήθεια νέου εξυπηρετητή (server) για τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΣ. 
12. Ολοκληρώνεται η προμήθεια νέου λογισμικού στα γραφεία της ΔΕΥΑΣ. 
13. Έχουν κατατεθεί προτάσεις και θα κατατεθούν και άλλες στο πρόγραμμα ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗΣ για ένταξη 

έργων ύδρευσης και αποχέτευσης. 
14. Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το έργο της κατασκευής της λιμνοδεξαμενής Πανόρμου με 

παρατηρήσεις για επιδιόρθωση σφαλμάτων από το Υπουργείο Γεωργίας. Απαιτείται άμεσα η 
επισκευή των ατελειών της λιμνοδεξαμενής από το υπουργείο. 

15. Υπάρχει πρόταση προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την κατασκευή διυλιστηρίου στη 
λιμνοδεξαμενή. 

16. Γίνεται καθημερινός έλεγχος και καθαρισμός οσάκις χρειαστεί του παλιού και κορεσμένου δικτύου 
αποχέτευσης. 

17. Έγινε διαπίστωση των ζημιών με ραντάρ σε δίκτυα όμβριων και βιολογικού. 
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 ΤΟΜΕΑΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ   

 
1. Έγινε συμμόρφωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου με την Προστασία Προσωπικών 

Δεδομένων (GDPR). 

2. Έγινε μεταφορά των γραφείων της ΔΕΥΑΣ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού και 

δημιουργήθηκε ασύρματη ζεύξη μεγάλης ταχύτητας στα δύο κτήρια. 

3. Ολοκληρώθηκε κατά 80% η ελεύθερη πρόσβαση στο WiFi για τους πολίτες. Έχει γίνει εγκατάσταση 8 

σημείων πρόσβασης σε όλο το λιμάνι της Σκοπέλου, 1 σημείο πρόσβασης στο λιμάνι του Αγνώντα, 1 

σημείο πρόσβασης στη μαρίνα του νέου Κλήματος, 1 σημείο πρόσβασης στο κοινοτικό κατάστημα 

του νέου Κλήματος, 1 σημείο πρόσβασης στο κοινοτικό κατάστημα της Γλώσσας και 1 σημείο 

πρόσβασης στο Λουτράκι.  Συνολικά έχουν εγκατασταθεί 13 σημεία πρόσβασης και άμεσα θα 

εγκατασταθούν στο κάστρο Σκοπέλου, στο αμφιθέατρο του Δημοτικού Σχολείου Σκοπέλου, δεύτερο 

σημείο στο Λουτράκι, δεύτερο σημείο στη μαρίνα του νέου Κλήματος και στον Πάνορμο. Με έξοδα 

του Δήμου θα επεκταθεί το δίκτυο ελεύθερης πρόσβασης σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος του 

νησιού. 

4. Αναπτύσσεται το σύγχρονο μητροπολιτικό ασύρματο δίκτυο δεδομένων του Δήμου με σκοπό την 

σύζευξη όλων των κτηρίων, των υπηρεσιών και όσων σημείων ενδιαφέροντος (μουσεία κλπ). Σκοπός 

η ανταλλαγή δεδομένων υψηλής ταχύτητας και η ενιαία τηλεπικοινωνιακή κάλυψη. 

5. Έγινε ασύρματη ζεύξη του ΟΑΕΔ στο κτήριο του ΙΚΑ. 

6. Δημιουργήθηκε σύγχρονη δικτυακή υποδομή για μεγάλο όγκο δεδομένων στο κτήριο «Βουγιάλα» 

με προδιαγραφές τουλάχιστον δεκαετίας για εξυπηρέτηση τουλάχιστον 20 θέσεων εργασίας με 

δίκτυο cat 6 και υποστήριξη  ψηφιακής τηλεφωνίας. Επίσης, έγινε εγκατάσταση του κεντρικού 

συστήματος παροχής αδιάλειπτης ενέργειας σε όλες τις θέσεις εργασίας. 

7. Έγινε η μετεγκατάσταση του ΚΕΠ Σκοπέλου και του ΓΕΦ Σκοπέλου στο κτήριο του «Ξενία» με 

σύγχρονη δικτυακή υποδομή. 

8. Έγινε εγκατάσταση του Κέντρου Κοινότητας και του Γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης στο κτήριο του 

«Ξενία» με σύγχρονη δικτυακή υποδομή. 

9. Δημιουργήθηκε εγκατάσταση διαδικτύου (internet) ταχύτητας 200Mbps (η μεγαλύτερη στις 

Σποράδες) και σύνδεση με το μητροπολιτικό δίκτυο δεδομένων του Δήμου. 

10. Αναβαθμίστηκαν οι κατά τόπους των υφιστάμενων συνδέσεων internet με όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη ταχύτητα. Π.χ. στην Κοινότητα Γλώσσας στα 100Mbps και στην Κοινότητα Έλιους στα 

50Mbps. 

11. Πραγματοποιήσαμε ελάττωση στα τηλεπικοινωνιακά τέλη των υπηρεσιών του Δήμου και 
γίνεται συνεχής προσπάθεια για περεταίρω συμπίεση του κόστους και μετάβαση σε ψηφιακή 
τηλεφωνία. 

12. Έγινε εκτύπωση πληροφοριακού φυλλαδίου για το «αρχοντικό Βακράτσα».  
13. Άρχισαν οι εργασίες για την επίτευξη του σπουδαίου και απαραίτητου  για την λειτουργία του 

Δήμου «Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών» (GIS). 
14. Προχωράει η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του δήμου . 
15. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή σε GIS σύστημα (ψηφιακή μορφή) στο σύστημα QGSI σε 

συνεργασία με το δίκτυο ΔΑΦΝΗ του δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε όλο το νησί. 
16. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή σε GIS σύστημα του δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε όλο το νησί 
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17. Τοποθετήσαμε κεραίες πολύ χαμηλής ενέργειας που έχουν οπτική επαφή μεταξύ τους και η 

ακτίνα δράσης τους είναι 200m στις περιοχές: παραλία Σκοπέλου, στον Αγνώντα, στο Έλιος, στη 

Γλώσσα και στο Λουτράκι. Αναμένεται η εγκατάσταση στον Στάφυλο και στον Πάνορμο. 

18. Προβήκαμε στη δημιουργία ιστοσελίδας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου. 
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 ΤΟΜΕΑΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
o ΓΕΝΙΚΑ 

 
1. Εξοφλήθηκαν οικονομικές εκκρεμότητες που ανέρχονταν στις 10.000 ευρώ. 

2. Συντηρήθηκαν τα συστήματα θέρμανσης ( καυστήρες) σε όλα τα σχολεία. Επιδιορθώθηκαν και 

αντικαταστάθηκαν σωληνώσεις ( Δημοτικό σχολείο Γλώσσας) και σωμάτων θέρμανσης (Δημοτικό 

σχολείο Σκοπέλου).  

3. Έγινε καθαρισμός όλων των σχολικών κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά. 

4. Πραγματοποιήθηκε ηλεκτρολογικός έλεγχος και έγινε αντικατάσταση των λαμπτήρων, όπου ήταν 

απαραίτητο. 

5. Έγινε απολύμανση όλων των σχολικών κτιρίων και με το επικείμενο άνοιγμα 2η φορά (14-15/09). 

6. Έγινε προμήθεια απολυμαντικών μέσων καθημερινής χρήσης  και εξοπλισμού συσκευών, 

απαραίτητων για την υγιεινή λόγω covid-19, για την καθαριότητα όλων των σχολείων.  

7. Προμηθευτήκαμε οικονομικά πακέτα σταθερής τηλεφωνίας για όλα τα σχολεία. 

8. Έγινε σύνδεση του αποχετευτικού συστήματος με το δημοτικό σχολείο της Γλώσσας, καθώς 

αποχετεύονταν σε βόθρο. 

9. Έγινε σύνταξη καταστατικών παραχώρησης-χρήσης των χώρων των σχολείων με τον πολιτιστικό 

σύλλογο. 

10. Εξασφαλίστηκε γραμματειακή υποστήριξη και των 2 σχολικών επιτροπών ( με τη βοήθεια της κ. 

Σπυριδούλας Καρβέλη)  

11. Εγκρίθηκε η τοποθέτηση συνθετικών δαπέδων σε 3 σχολεία (Σκόπελο, Γλώσσα, Έλιος) 

12. Βρίσκεται σε εξέλιξη το αίτημα για την  τοποθέτηση συστημάτων πυρανίχνευσης-πυρασφάλειας 

και κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ 

13. Στη φάση της δημοπράτησης βρίσκεται η τοποθέτηση τεσσάρων (4) πλαστικών δαπέδων στα 

προαύλια των σχολείων προϋπολογισμού 51.429ευρώ . 

-Γυμνάσιο Γλώσσας  

-Γυμνάσιο Σκοπέλου 

-Δημοτικό Σχολείο Έλιος 

-Νηπιαγωγείο Σκοπέλου 

14. Εγκρίθηκε η κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ για όλες τις σχολικές μονάδες του νησιού 

προϋπολογισμού 23.560 ευρώ. 

15. Πυρασφάλεια σχολείων, προϋπολογισμός 38.440 ευρώ. 

16. Έγινε προγραμματισμός για δημοπράτηση της ανακατασκευής της σκεπής του Γυμνασίου Γλώσσας.  

17. Έγινε πρόσληψη τριών (3) καθαριστριών για τις σχολικές μονάδες του νησιού. 

18. Τοποθετήθηκε δίχτυ προστασίας στο προαύλιο/φράχτη  του Γυμνασίου Γλώσσας . 

19.Τοποθετήθηκε υπερσύγχρονο σύστημα πυρόσβεσης στον παιδικό σταθμό Σκοπέλου. 

20. Εξασφαλίσαμε 50.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του παιδικού σταθμού Σκοπέλου και 80.000 

ευρώ για τη δημιουργία παιδικού σταθμού στη Γλώσσα.     

21. Έγινε συντονισμός των σχολικών επιτροπών και η σχολική χρονιά ξεκίνησε όπως προβλέπει η 

νομοθεσία.   
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o ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 
 

1. Ολοκληρώσαμε το έργο της πυρασφάλειας σε όλο το κτίριο 

2. Συντηρήσαμε και επισκευάσαμε τις διαλυμένες υδραυλικές εγκαταστάσεις καθώς επίσης και τον 

καυστήρα του συστήματος θέρμανσης που ήταν σε κακή κατάσταση. 

3. Προβαίνουμε σε ελαιοχρωματισμό και υδροχρωματισμό των επιφανειών που έχουν ανάγκη μέσα 

και έξω. 

4. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για εγγραφή παιδιών με τον τίτλο «Δράση εναρμόνισης 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». 

5. Συνεχίζουμε κανονικά τη συνεργασία μας με παιδίατρο για την υγιεινή των παιδιών μας. 

 

 

o ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
 

Ενταχθήκαμε ύστερα από συντονισμένες ενέργειες σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα μέσω της ΕΤΑΑ 

από το Υπουργείο Εργασίας και επιχορηγηθήκαμε με ποσό 50.000,00€ για ίδρυση νέου τμήματος 

παιδικής φροντίδας δυναμικότητας μέχρι 24 νηπίων. Οι διαδικασίες προμήθειας των απαραιτήτων 

υλικών και διαμόρφωσης του χώρου γενικά είναι σε εξέλιξη. 

 

 

o 1ο Δημοτικό σχολείο Σκοπέλου 
 

1. Έγινε ανακαίνιση της αίθουσας υπολογιστών 

2. Έγινε επιδιόρθωση των ξύλινων κουφωμάτων στο νέο κτήριο 

3. Έγινε συντήρηση των κιγκλιδωμάτων περιμετρικά του σχολείου   

4. Τοποθετήθηκαν επιχρίσματα στο εξωτερικό του παλαιού κτηρίου  

5. Έγινε βάψιμο των  περιμετρικών τοίχων 

6. Έγινε συντήρηση και αντικατάσταση των λάστιχων στα παράθυρα αλουμινίου στο παλαιό κτήριο 

 

o 1ο Νηπιαγωγείο Σκοπέλου 
 

1. Έγινε ελαιοχρωματισμός των κιγκλιδωμάτων  

2. Τοποθετήθηκαν επιχρίσματα στον εξωτερικό τοίχο 

3. Έγινε εξωτερικό βάψιμο του κτιρίου  
 

o 2ο Νηπιαγωγείο Σκοπέλου 
 

1. Επισκευάσαμε κουφώματα 7 μέτρων (καθαίρεση, συντήρηση και επανατοποθέτηση ) 

2. Έγινε επιδιόρθωση αυλής  

3. Έγινε αφαίρεση των παλαιών πλακιδίων - κατόπιν υπόδειξης από διευθύντριες ότι είναι 

ανθυγιεινό – και τοποθέτηση νέων πλακιδίων γύρω από τα παιχνίδια 

4. Έγινε ελαιοχρωματισμός των κιγκλιδωμάτων και κάποιων εσωτερικών τοίχων καθώς και του 

εξωτερικού κτηρίου 

5. Έγινε άνοιγμα νέων παραθύρων εξαερισμού στις τουαλέτες 
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o 2ο Δημοτικό Γλώσσας 
 

1. Έγινε ελαιοχρωματισμός και συντήρηση όλων των ξύλινων κουφωμάτων και πορτών του ισογείου  

2. Τοποθετήθηκαν εσωτερικά επιχρίσματα και έγινε βάψιμο των αιθουσών 

3. Κατάργηση βόθρου – που ανέδυε δυσοσμία- και σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο της 

περιοχής (ΔΕΥΑΣ) 

4. Τοποθετήσαμε πόρτας ασφάλειας στην αίθουσα υπολογιστών  

5. Έγινε ανακαίνιση της αίθουσας των υπολογιστών με τη συνδρομή του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων 

6. Επισκευάσαμε τις εξωτερικές βρύσες  

 

o 3
ο Νηπιαγωγείο Γλώσσας  

 
1. Τοποθετήσαμε προστατευτικό στη βεράντα του σχολείου για την ασφάλεια των νηπίων κατά την 

διάρκεια των διαλειμμάτων  

 

o 3
ο Δημοτικό/ 4ο Νηπιαγωγείο Έλιους 

 
1. Έγινε ανακαίνιση και μετατροπή της αίθουσας - βοηθητικού χώρου, σε αίθουσα διδασκαλίας, 

λόγω αναβάθμισης του δημοτικού σχολείου σε 4/θέσιο. 

2. Έγινε προμήθεια και τοποθέτηση κοντέινερ για χρήση αποθηκευτικού χώρου. 

3. Έγινε αποκλάδωση των επικίνδυνων δέντρων στο δασύλλιο περιμετρικά του σχολείου 

(Καθαρισμός του προαύλιου χώρου). 

4. Έγινε τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας περιμετρικά των WC και εμπρός στην κεντρική 

είσοδο. 

5. Τοποθετήθηκαν επιχρίσματα και έγινε ελαιοχρωματισμός στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του 

σχολείου με τη συμμετοχή του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων (εθελοντική προσφορά 

εργασίας). 

 

 
o ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

 
1. Έγινε καθαρισμός χόρτων στα προαύλια των σχολείων, βαφή τοίχων, επιδιόρθωση των 

μπασκετών  σε Γλώσσα και Σκόπελο. 

2. Έγινε συντήρηση επιφανειών τοιχοποιίας όλων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

3. Έγιναν διάφορες ξυλουργικές εργασίες & επισκευές στο ΓΕ.Λ. Σκοπέλου. 

4. Εφαρμόσαμε πιλοτικά το πρόγραμμα με την ψηφιακή πλατφόρμα 9 μαθημάτων για όλες τις 

τάξεις Γυμνασίου  Σκοπέλου. 

5. Έγιναν απεντομώσεις και μυοκτονίες σε όλα τα σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας. 

6. Προμηθευτήκαμε μεγαλύτερες ποσότητες  καθαριστικών ειδών για την αποφυγή της διάδοσης 

του  COVID-19. 
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7. Έγινε απολύμανση των σχολικών κτιρίων λόγω COVID-19 έτσι ώστε να διασφαλιστεί η προστασία 

μαθητών και καθηγητών. 

8. Κατά την περίοδο Μαΐου- Ιουνίου 2020 με το άνοιγμα των σχολείων από το lockdown  η 

καθαριότητα των σχολικών κτιρίων έγινε πιο εντατική. 

9. Έγινε προμήθεια μαθητικών καρεκλών και επιφανειών θρανίων  στο Γυμνάσιο Σκοπέλου 

10. Τοποθετήθηκαν τζάμια στα  WC του Γυμνασίου Σκοπέλου  προς αποφυγή των υδάτων της βροχής 

11. Έγινε στεγανοποίηση των παραθύρων στο Γυμνάσιο Σκοπέλου. 

12. Έγινε επισκευή η/υ , περιφερειακών συσκευών και εγκατάστασης δικτύου στο ΓΕ.Λ Σκοπέλου 

13. Έγινε αγορά ενός πολυμηχανήματος για το Γυμνάσιο Σκοπέλου. 

14. Έγινε ηλεκτρονική εγκατάσταση και τοποθέτηση προτζεκτόρων  σε όλες τις τάξεις στο Γυμνάσιο 

Σκοπέλου 

15. Έγινε συντήρηση των λεβήτων και υδραυλικές εργασίες σε όλες τις σχολικές μονάδες της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

16. Έγιναν διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες σε Γυμνάσιο και Λύκειο Σκοπέλου 

17. Έγινε συντήρηση και επισκευή των εσωτερικών πορτών στο ΓΕ.Λ Σκοπέλου και στα WC του 

Γυμνασίου Σκοπέλου 

18. Έγινε τοποθέτηση συσκευών κρεμοσάπουνου με αισθητήρα , κλειστών συσκευών για χαρτί 

τουαλέτας και χειροπετσετών στα WC όλων των σχολικών μονάδων. 

 

o ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

Ιδρύθηκε το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης αλλά δεν μπόρεσε να λειτουργήσει λόγω Covid-19. 
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 ΤΟΜΕΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ 

 
1. Με ενέργειες του Δήμου συνεργείο του ΕΟΔΥ βρισκόταν σε καθημερινή παρουσία στο νησί μας 

και φιλοξενούταν σε ξενοδοχείο, από τις αρχές του καλοκαιριού 

2. Με ενέργειές μας προς την ΑΓΕΤ καταφέραμε και πήραμε δωρεάν ένα κοντέινερ (iso box) το 

οποίο εγκαταστήσαμε στο προαύλιο του Κέντρου Υγείας και χρησιμοποιείται από το ιατρικό 

προσωπικό 

3. Παραδώσαμε στο Κ.Υ για χρήση, αφού πρώτα ανακαινίσαμε, ένα κτίριο που βρίσκεται πλησίον 

του Κ.Υ. Ο χώρος αυτός επί πολλά χρόνια ήταν σοβαρή εστία μόλυνσης και κίνδυνος για τη 

δημόσια υγεία. 

4. Έγινε εγκατάσταση iso-box στο Κ.Υ του νησιού δωρεάς της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, θωρακίζοντας 

περισσότερο την υγειονομική κάλυψη του νησιού μαζί με την άφιξη προσωπικού στο Κ.Υ. 

5. Κάναμε αίτημα να προμηθευτεί το Κέντρο Υγείας Σκοπέλου από το Υπουργείο Υγείας μοριακό 

αναλυτή λόγω covid-19. 

6. ΄Υστερα από ενέργειές μας προς την ΚΕΔΕ, παραχωρήθηκε στην υποστηρικτική δομή αυτοκίνητο 

εκ μέρους της ΤΟΥΟΤΑ για την κάλυψη των αναγκών που είχαν προκύψει. 

7. Έγινε πλήρης ανακαίνιση δύο αιθουσών του Εμποροκοινωνικού Κέντρου στο Έλιος και εκεί πλέον 

στεγάζεται και λειτουργεί το Περιφερειακό Ιατρείο. Έτσι επιτυγχάνεται η πρόσβαση και 

ασθενοφόρου αλλά και η πρόσβαση των ΑΜΕΑ. 

8. Το κτίριο το οποίο χρησιμοποιείτο ως Ιατρείο στο Έλιος, ανακαινίστηκε και είναι έτοιμο να γίνει 

κατοικία του γιατρού. Με την ενέργειά μας αυτή παρείχαμε  κίνητρο για την πλήρωση της θέσης 

του Αγροτικού Γιατρού. 

9. Έγινε ανακαίνιση στο τοπικό ιατρείο του Λουτρακίου  

10. Υπάρχει και  λειτουργεί το Αγροτικό Ιατρείο στη Γλώσσα με δύο (2) γιατρούς, καθημερινά.  

11. Εκτός των άλλων πάγιων αιτημάτων του Δήμου μας για την στελέχωση και τον εξοπλισμό του 

Κέντρου Υγείας προς το Υπουργείο Υγείας, ζητήσαμε την προμήθεια ενός ασθενοφόρου μικρών 

διαστάσεων για τις ανάγκες στο εσωτερικό των οικισμών. 
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 ΤΟΜΕΑΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Στόχος από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα η νέα Επιτροπή Τουρισμού είναι, όχι μόνο η υλοποίηση 
δράσεων αλλά επιπροσθέτως η υιοθέτηση ενός νέου τρόπου εργασίας για την αποδοτικότερη και συστηματική 
προβολή του προορισμού.  

 
Δυναμική συνεργασία, για πρώτη φορά για τα δεδομένα του Δήμου, με εξειδικευμένη εταιρία συμβούλων 
Τουριστικής προβολής στα παρακάτω πεδία:  

 Καταγραφή- μελέτη του Τουριστικού «προϊόντος» 
 Δημιουργία λογοτύπου, τουριστικού website, προωθητικού υλικού και social media με ενιαίο σκεπτικό 

προβολής 
 Διερεύνηση δυνατοτήτων προβολής  

 Εντοπισμός και υλοποίηση δράσεων προβολής σύμφωνα με τις ανάγκες του προορισμού 
 

Δημιουργία νέου τουριστικού διαδικτυακού τόπου του Δήμου, https://skopelos.gr/ με εκτεταμένο πληροφοριακό 
υλικό, που να πληροί τις σύγχρονες αισθητικές και τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και με τη δυνατότητα προβολής 

των τουριστικών επιχειρήσεων του νησιού.  
 
Με σκοπό την ενίσχυση και προβολή των τουριστικών επιχειρήσεων, η νέα ιστοσελίδα ενημερώνεται διαρκώς με 

νέο υλικό (φωτογραφίες και κείμενα) αλλά και τα στοιχεία των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση.  
 

Ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας ενεργοποιήθηκαν οι λογαριασμοί των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης του προορισμού (facebook, instagram, twitter, pinterest, youtube), που θα ενημερώνονται και θα 
συντηρούνται σε καθημερινή βάση με επαγγελματισμό και εξειδίκευση σε θέματα που ταιριάζουν με τα 

ενδιαφέροντα του σύγχρονου ταξιδιώτη.   
  
Συμμετοχή με στοχευμένες συναντήσεις στις εκθέσεις Τουρισμού σε εξωτερικό και Ελλάδα: 

 WTM 2019 (Λονδίνο) 
 Philoxenia 2019 (Θεσσαλονίκη) 

 Greek Panorama 2019 (Αθήνα)  

 HORECA 2019 (Αθήνα),  
 Vakantiebeurs 2020 (Ουτρέχτη)  

 Romexpo 2020 (Βουκουρέστι)  
 

Έγκαιρα από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων, σχεδιάστηκε και εφαρμοζόταν ένα πρόγραμμα 
προβολής με το ελάχιστο δυνατό κόστος, ενεργοποιώντας παράλληλα ένα δίκτυο επαφών με φορείς, οργανισμούς, 
δημοσιογράφους, blogger κλπ, για την ανάδειξη της Σκοπέλου σε επιλεγμένες αγορές ενδιαφέροντος και ειδικές 

ομάδες -στόχους. Ωστόσο πολλές από τις σχεδιαζόμενες δράσεις αναβλήθηκαν λόγω των απρόβλεπτων διαστάσεων 
της πανδημίας και χρειάστηκε εκ νέου σχεδιασμός και αναπροσαρμογή με βάση τα νέα δεδομένα και τους νέους 
στόχους.  

 
Μέτα από προγραμματισμένη επαφή σε έκθεση και ενημέρωση, προκλήθηκε αφιέρωμα χωρίς κόστος στο έγκριτο 

Βρετανικό τουριστικό επαγγελματικό website για το yachting, τις θαλάσσιες εκδρομές και την 
κρουαζιέρα, Allaboutshipping.co.uk.  
 

Μέτα από προγραμματισμένη επαφή σε έκθεση και ενημέρωση, προκλήθηκε αφιέρωμα χωρίς κόστος στο κορυφαίο 
Βρετανικό ταξιδιωτικό μέσο για οικογενειακές διακοπές, Familytraveller.co.uk. που προσεγγίζει εκατοντάδες χιλιάδες 
νοικοκυριά που ταξιδεύουν με μεγάλη συχνότητα εκτός Αγγλίας. 

 

Πρόσκληση, διασφάλιση και οργάνωση τηλεοπτικών γυρισμάτων για την δημοφιλή πρωινή εκπομπή του 
τηλεοπτικού σταθμού ALPHA, «Ελένη» με παρουσιάστρια την Ελένη Μενεγάκη.  

 
Πρόσκληση, διασφάλιση και οργάνωση τηλεοπτικών γυρισμάτων με τον δημοσιογράφο Γιώργο Γρηγοριάδη για την 
προβολή του προορισμού με συνεχή live και αναμεταδόσεις πλάνων σε όλες τις ενημερωτικές εκπομπές του 

σταθμού ALPHA επί σειράς ημερών  

http://allaboutshipping.co.uk/
http://familytraveller.co.uk/


23 
 

 
Πρόσκληση, διασφάλιση και οργάνωση τηλεοπτικών γυρισμάτων για την κορυφαία πρωινή τηλεοπτική εκπομπή 

«Στη Φωλιά των Κουκου» στον τηλεοπτικό σταθμό STAR με παρουσιαστές την Κατερίνα Καραβάτου και τον 
Κρατερό Κατσούλη. Διασφαλίστηκε προβολή του προορισμού σε trailer και δύο διαφορετικές εκπομπές που μάλιστα 
ξεπέρασαν σε τηλεθέαση ακόμη και το 30%. 

 
Πρόσκληση, διασφάλιση και οργάνωση δημοσιογραφικής επίσκεψης συντακτών του έγκριτου διαδικτυακού 
ενημερωτικού ιστοτόπου CNN.gr που οδήγησε σε τρία εκτενή άρθρα για τον προορισμό και  ξεχωριστά πρωτότυπα 

βίντεο.  
 

Πρόσκληση, διασφάλιση και οργάνωση δημοσιογραφικής επίσκεψης με δημοφιλή Έλληνα instagramer Στέφανο 
Αντιμάντο που συγκεντρώνει πάνω από 120.000 φίλους στο instagram, καθιστώντας τον έναν εκ των κορυφαίων 
Ελλήνων instagramers.  

 
Πρόσκληση, διασφάλιση και οργάνωση δημοσιογραφικής επίσκεψης των Γερμανών δημοσιογράφων Timo Dersch 
και Christian Meyer που ειδικεύονται στον καταδυτικό τουρισμό. Ως αποτέλεσμα προκλήθηκε ήδη πολυσέλιδο 

αφιέρωμα στο κορυφαίο καταδυτικό περιοδικό της Ευρώπης, Tauchen Magazin που κυκλοφορεί σε Γερμανία, 
Αυστρία, Ελβετία και Ολλανδία με 25.000 τεύχη και πάνω από 150.000 αναγνώστες.  
 

Πρόσκληση, διασφάλιση και οργάνωση προπαρασκευαστικής επίσκεψης της κυρίας Ιωάννας Κοντογεώργου, 
υπευθύνου της διεθνούς τηλεοπτικής παραγωγής «My Greek Odyssey». Η εκπομπή My Greek Odyssey προβάλλεται 
διεθνώς σε πάνω από 100 εκατομμύρια τηλεθεατές σε 100 χώρες. Τα κύρια γυρίσματα της εκπομπής θα 

πραγματοποιηθούν το επόμενο έτος.  
 
Πρόσκληση, διασφάλιση και οργάνωση δημοσιογραφικής επίσκεψης του καταξιωμένου  Βρετανού blogger-

φωτογράφου James Smιth για τα τέλη Σεπτεμβρίου, με 180.000 χρήστες στο blog και 120.000 followers συνολικά 
στα social media. Ξεχωρίζει η δημοφιλία του κ James Smith στο Instagram και τα άλλα social media, η συνεργασία 
του με διεθνείς οργανισμούς σε 120 χώρες  αλλά και η διεθνής φήμη του να προτιμά ασυνήθιστα μέρη. 

 
Πρόσκληση, διασφάλιση και οργάνωση τηλεοπτικών γυρισμάτων για τον περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό TRT.  

 
Οργάνωση δημοσιογραφικής επίσκεψης έμπειρου Γερμανού δημοσιογράφου … σε συνεννόηση με τη Marketing 
Greece.  

 
Διασφάλιση προβολής της Σκοπέλου  στους κολοσσούς της διεθνούς ενημέρωσης και Βρετανικούς τηλεοπτικούς 
σταθμούς BBC και ITV με δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές.   

 
Διασφάλιση και οργάνωση skype τηλεοπτικής συνέντευξης στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Κάθε μέρα 
Ελλάδα» του τηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤ-3 με σημαντική τηλεθέαση στη Βόρεια Ελλάδα.  

 

Διασφάλιση και οργάνωση skype τηλεοπτικής συνέντευξης στην επιτυχημένη πρωινή ενημερωτική εκπομπή 
«Καλοκαίρι Μαζί» του τηλεοπτικού σταθμού ANT1 με παρουσιαστές τους Νίκο Ρογκάκο και Παναγιώτη Στάθη.  

  
Αποστολή Δελτίων Τύπου σχετικά με τις δράσεις προβολής του Δήμου σε ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας με θεματολογία 
τους πόλους έξης, τις αναφορές της Σκοπέλου σε διεθνή ΜΜΕ και τις δράσεις προβολής του Δήμου που προκάλεσε 

εκτεταμένη δημοσιότητα σε εύρος τουριστικών ΜΜΕ αλλά και ΜΜΕ πανελλήνιας αποδοχής πως Έθνος, 
newsbeast.gr, iefimerida.gr, Athens Voice και άλλα.  
 

Ένταξη της Σκοπέλου στα 20 καλύτερα Ελληνικά νησιά για το 2020 από τη Διεθνή Βρετανική εφημερίδα Evening 
Standard μετά από ενημέρωση της συντάκτριας του άρθρου από την Επιτροπή.  
Ο ιστότοπος της Evening Standard έχει πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες. 

 
Ένταξη της Σκοπέλου στον ιστότοπο  του  κορυφαίου γυναικείου περιοδικού Linda, με πάνω από 4 εκατομμύρια 
χρήστες στο πλαίσιο της διαφημιστικής καμπάνιας του ΕΟΤ μετά από ενημέρωση του Γραφείου ΕΟΤ Κάτω Χωρών 

από την Επιτροπή. 
 

Ένταξη της Σκοπέλου σε ειδικό newsletter που απεστάλη σε πλήθος επαγγελματιών, δημοσιογράφων και bloggers 
με εξειδίκευση στο yachting και γενικότερα τον Ναυτικό Τουρισμό σε Ολλανδία και Βέλγιο, μετά από ενημέρωση 
του Γραφείου ΕΟΤ Κάτω Χωρών από την Επιτροπή. 
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Συνεχής επεξεργασία προτάσεων προβολής και εντοπισμός ευκαιριών διαφήμισης σε αγορές ενδιαφέροντος σε 

Ελλάδα και εξωτερικό. 
 
Επαφή με την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε θέματα προβολής και υποβολή προτάσεων από πλευράς του Δήμου 

Σκοπέλου.  
 
 

Σε συνεννόηση με την εταιρία συμβούλων μας, "ξετυλίγαμε" σταδιακά ένα πρόγραμμα προβολής με το ελάχιστο 
δυνατό κόστος, ενεργοποιώντας παράλληλα ένα δίκτυο επαφών με φορείς όπως τα Γραφεία ΕΟΤ, για να συμβάλει 

στην ανάδειξη της Σκοπέλου σε επιλεγμένες αγορές ενδιαφέροντος και ειδικές ομάδες -στόχους. Στο πνεύμα αυτό, 
δρομολογούσαμε ή διερευνούσαμε ήδη τις παρακάτω ενέργειες:  
  

 Συνεργασία με δημοφιλή κοινότητα Ελλήνων Instagramers για την οργάνωση ταξιδιού γνωριμίας με 30 έως 
40 συμμετέχοντες - instagramers που θα φωτογράφιζαν τον προορισμό με σκοπό τη σημαντική 

δημοσιότητα σε Ελληνικά και ξένα social media. 
  

 Επαφή με τον αντιπρόεδρο της εθνικής ένωσης bloggers της Ιταλίας για επίσκεψη στον προορισμό και 

προβολή σε ισχυρά social media της χώρας.  
  

 Επαφή με ταξιδιωτικό συντάκτη καθιερωμένου Βρετανικού περιοδικού του διεθνούς δικτύου BBC, για 
οργάνωση δημοσιογραφικού ταξιδιού με έμφαση στη χλωρίδα του τόπου, τα μονοπάτια και γενικά τη 
φυσιολατρία. 

  
 Επαφή με Ολλανδό δημοσιογράφο και εκδότη για δημοσιογραφική επίσκεψη, με στόχο αφιέρωμα σε 

ταξιδιωτικό περιοδικό με βαρύτητα στο φυσικό κάλλος και τη γαστρονομία. 
  

 Προεργασία με έμπειρους Ισραηλινούς bloggers - specialists για ταξίδι εξοικείωσης στην περιοχή σε θέματα 

ποιοτικού τουρισμού.  
  

 Συστηματική επικοινωνία με συντάκτη κορυφαίου Γερμανικού περιοδικού κατάδυσης για επίσκεψη στη 
Σκόπελο. 

  
 Διερευνητικές επαφές με αγορές της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων (όπως Ρουμανία, Τσεχία, 

Σερβία) για την οργάνωση αντίστοιχων ταξιδιών γνωριμίας με δημοσιογράφους, bloggers ή/και 
επαγγελματίες.  

  

 Παρουσίαση του προορισμού σε επιλεγμένο κοινό ταξιδιωτικών πρακτόρων και δημοσιογράφων 
στην Ολλανδία για την ανάδειξη του θαλάσσιου τουρισμού καθώς και των μονοπατιών.  

  
 Διερεύνηση για επιπλέον εξειδικευμένο προωθητικό υλικό ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του 

Δήμου.  
  

 Προετοιμασία για οργανωμένη εκθεσιακή συμμετοχή του Δήμου στη διεθνή έκθεση τουρισμού ITB 2020, 

που τελικά ακυρώθηκε από τους ίδιους τους διοργανωτές, λόγω Covid -19. 
  

 Διερεύνηση για πρωτότυπη συνδυαστική δράση σε δημοφιλές food mall της Μόσχας, με στόχο το 
«άνοιγμα» στην αγορά της Ρωσίας. 

  
 
 

 
                 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δράση μας στο τομέα του Τουρισμού: 
                                 

http://www.skopelos.gov.gr/wp-content/uploads/2022/09/Συνολικός-Απολογισμός-στον-Τομέα-του-Τουρισμού-του-
Δήμου-Σκοπέλου-2020-1.pdf             
 

 
 
 

http://www.skopelos.gov.gr/wp-content/uploads/2022/09/Συνολικός-Απολογισμός-στον-Τομέα-του-Τουρισμού-του-Δήμου-Σκοπέλου-2020-1.pdf
http://www.skopelos.gov.gr/wp-content/uploads/2022/09/Συνολικός-Απολογισμός-στον-Τομέα-του-Τουρισμού-του-Δήμου-Σκοπέλου-2020-1.pdf
http://www.skopelos.gov.gr/article/index/754
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 ΤΟΜΕΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

1) Πολιτιστικές εκδηλώσεις Σκοπέλου που υλοποιήθηκαν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020: 

α. 01/08/2020, Σάββατο Ώρα 20:30, Τιμητική εκδήλωση βράβευσης του Πρωτοπρεσβυτέρου π. 

Κωνσταντίνου Καλλιανού για το συγγραφικό έργο και την προσφορά του στην πολιτιστική 

κληρονομιά της νήσου Σκοπέλου, Πολυχώρος «ΟΡΦΕΑΣ» 

 

β. 02/08/2020, Κυριακή Ώρα 20:30, Τιμητική εκδήλωση / παρουσίαση Λευκώματος «Μυστικά 

και … άλλες αποκαλύψεις» για το θρύλο του Ελληνικού Ποδοσφαίρου Μίμη Δομάζο 

(Συνδιοργάνωση με την εκδοτική εταιρεία WELCOME), «Πολυχώρος ΟΡΦΕΑΣ» 

 

γ. 09/08/2020 - 16/08/2020  Ώρα 18:00 - 22:00,  Έκθεση ζωγραφικής Μαρίας Φάλκου,  

 Εγκαίνια Έκθεσης Κυριακή 09/08/2020,  Ώρα 20:00 «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

 

δ. 19/08/2020- 26/08/2020, Ώρα 18:00 - 22:00,  Έκθεση ζωγραφικής Αγγελικής Λιάγκα, 

Εγκαίνια Έκθεσης Τετάρτη 19/08/2020,  Ώρα 20:00 «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

 

2)Ένταξη του Δήμου Σκοπέλου ως Μέλος στο «Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον ΟΤΑ  Α.Μ.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο  «SDG 17 

GREECE». 

3) Ένταξη του Δήμου Σκοπέλου στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. 

4)     α) Σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Μελετών Νήσου Σκοπέλου και Δήμου 

                 Σκοπέλου  με σκοπό τη λειτουργία του Ιστορικού Μουσείου Σκοπέλου στην οικία Παύλου  

                Νιρβάνα.    

           β) Κατάθεση δύο προτάσεων στο ΥΠΠΟ, νεοτέρων μνημείων. 

           γ)  Δουλειά στα μουσεία – συντήρηση εκθεμάτων – κατάσταση μουσείων. 

           δ)  Εργασίες έκδοσης βιβλίου αγιογραφίες εκκλησιών Σκοπέλου. 

           ε)  Μελέτες αποκατάστασης μουσείων.  

 
 

 

o ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

1. Ο Δήμος Σκοπέλου πραγματοποιεί συντήρηση στις παραδοσιακές φορεσιές του  «Αρχοντικού 

Βακράτσα» από τη συντηρήτρια Μαρία Κουμτζή. 

2. Εγκρίθηκε η μετατροπή του κτιρίου Μελαχροινού σε Δημοτική Βιβλιοθήκη και προχωράμε στη 

δημοπράτηση του έργου, προϋπολογισμού 152.520 ευρώ. 

3. Έγινε ολοκλήρωση της πρώτης φάσης για την συντήρηση παλαιών βιβλίων και την συντήρηση 

των πρώτων φορεσιών του Λαογραφικού Μουσείου Σκοπέλου. 
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4. Εκδόθηκε το βιβλίο του Κωνσταντίνου Κοσμά με τίτλο «Σκοπέλου Μνήμες». 

 

5. Επιμέλεια βιβλίων για έκδοση, από το Δήμο Σκοπέλου: 

α. Το βιβλίο του Πρωτοπρεσβύτερου π. Κωνσταντίνου Καλλιανού με τίτλο «Και το σεργιάνι 

συνεχίζεται». 

β. Το βιβλίο του Γεωργίου Σανιδά με τίτλο «Η Σκόπελος με τα μάτια του Παπαδιαμάντη» . 

6. Συλλογή και επιμέλεια Σκοπελίτικων τραγουδιών από τον Κ. Πασχάλη με σκοπό την έκδοση του. 

Θα ακολουθήσει σχολιασμός και μουσικολογική εργασία. 

7. Με χρήματα του ΥΠΠΟ 10.000 ευρώ, μετά από πρότασή μας, θα κατασκευαστεί μια προθήκη 

δύο (2) φορεσιών από εξειδικευμένη εταιρεία .  

8. Με χρήματα του ΥΠΠΟ 5.000 ευρώ, μετά από πρότασή μας, θα γίνει φωτογράφηση και 

ψηφιοποίηση όλων των εκθεμάτων του μουσείου. 

9. Τοποθετήσαμε την προτομή του Παύλου Νιρβάνα έξω από το μουσείο–σπίτι του λογοτέχνη, 

ύστερα από προσπάθεια 30ετών. 

10. Συνεργαζόμαστε με την Αρχαιολογική Υπηρεσία ώστε να αναδειχτούν τα αρχαία στη περιοχή 

του Λουτρακίου. 

11. Το «Πεπαρήθειο Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου» εντάχθηκε στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών 

Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020-2021. 

12. Ανακηρύχτηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ,επίτιμος δημότης ο κ. ΜARC HELD, για την 

προσφορά του στο νησί μας. 

13. Εργάζεται καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης για τη συγγραφή και έκδοση βιβλίου σχετικά με τις 

αγιογραφίες του νησιού. 

14. Έγινε αποθήκευση των εκθεμάτων του Λαογραφικού Μουσείου, για την φύλαξη και τη 

συντήρησή τους ενόψει τις επισκευής των μουσείων. 

15. Πραγματοποιήθηκε η έκθεση «Τα καΐκια που πληγώναμε» στο Αρχοντικό Βακράτσα. Μια 

συνδιοργάνωση του Δήμου Σκοπέλου και του «Ορίζοντα Γεγονότων »στις 14-9-2019. 

16. Εγκρίθηκε η μετατροπή του κτιρίου Μελαχροινού σε δημοτική βιβλιοθήκη προϋπολογισμού 

152.000€. 

17. Έγιναν τιμητικές εκδηλώσεις:  

α. προς τιμήν του Πρωτοπρεσβύτερου π. Κωνσταντίνου Καλλιανού. 

β. προς τιμήν του βιρτουόζου του ποδοσφαίρου Μίμη Δομάζου. 
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 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ 

 

Πεπραγμένα Μουσείων Δήμου Σκοπέλου 

         Έτους 2020 

 

Στο πλαίσιο των δράσεων για την επανέκθεση των Μουσείων του Δήμου Σκοπέλου, 

πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2020 οι εξής δράσεις: 

Ι. Καταγραφή, Συσκευασία και Μεταφορά όλων των εκθεμάτων του Λαογραφικού Μουσείου 

Σκοπέλου 

ΙΙ. Συντήρηση επιλεγμένων αντικειμένων από τις συλλογές των Μουσείων Σκοπέλου με κριτήριο το 

βαθμό φθορά τους 

ΙΙ.1. Φορεσιά Βρακοφόρου 

ΙΙ.2. Στόφα 

ΙΙ.3. Κοντούρες 

ΙΙ.4. Γυναικείες παντόφλες 

ΙΙ.5. Αντρικές παντόφλες 

ΙΙ.6. Γυναικεία φορεσιά (μαύρο κολοβόλι) 

ΙΙ.7. Μπαμπουκλί 

ΙΙ.8. Εκκλησιαστικά βιβλία 1744, 1787 και 1839 

 

ΙΙΙ. Σύνταξη προτάσεων δράσης για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από τη Διεύθυνση Νεότερης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

III.1. Περιοδική έκθεση για την ξυλοναυπηγική 

ΙΙΙ.2. Ψηφιοποίηση συλλογών των Μουσείων Νεότερου Πολιτισμού Σκοπέλου 

 

IV. Σύνταξη τεύχους τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εκθεσιακής προθήκης για το 

Λαογραφικό Μουσείο Σκοπέλου 

Παρατίθενται τα πεπραγμένα των δράσεων Ι και ΙΙ και τα κυριότερα στοιχεία των μελετών ΙΙΙ και IV. 

 

(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Μουσεία:  http://www.skopelos.gov.gr/wp-

content/uploads/2022/09/Απολογισμός-Δράσεων-για-τα-Μουσεία-του-Δήμου-Σκοπέλου.pdf)  

 

 

 

http://www.skopelos.gov.gr/wp-content/uploads/2022/09/Απολογισμός-Δράσεων-για-τα-Μουσεία-του-Δήμου-Σκοπέλου.pdf
http://www.skopelos.gov.gr/wp-content/uploads/2022/09/Απολογισμός-Δράσεων-για-τα-Μουσεία-του-Δήμου-Σκοπέλου.pdf
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 ΤΟΜΕΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

o ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Έγινε εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία μονοπατιών στο νησί, μήκους 120km. 

2. Έγινε εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία δύο (2) ορεινών ποδηλατικών διαδρομών. 

3. Έγινε εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία εφαρμογής και καταγραφής ποδηλατικών διαδρομών επί 

των υφιστάμενων δρόμων. 

4. 3 Ιουνίου 2020 –Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ποδηλασίας από τον #ΟΗΕ, οργανώθηκε 

εκδήλωση ποδηλασίας. 

 

o Κοινότητα Σκοπέλου 
 

1. Ολοκληρώθηκαν  οι εργασίες  επανασποράς νέου χλωροτάπητα στο δημοτικό στάδιο , 

προϋπολογισμού 24.800 € . 

2. Έγινε επιδιόρθωση και αντικατάσταση των μπασκετών, έξω από το κλειστό Γυμναστήριο.  
3. Κατατέθηκαν δύο (2) προτάσεις στο Φιλόδημο ΙΙ. Μία για την επισκευή του κλειστού Γυμναστηρίου 

740.000ευρώ και μια για την ανακατασκευή του Δημοτικού Σταδίου 1.240.000ευρώ. 
(Ενημερωθήκαμε ότι αναμένεται η έγκριση των κονδυλίων). 

 

o Κοινότητα Ν. Κλήματος 
 

1. Ανακαινίσαμε πλήρως το κατεστραμμένο γήπεδο μπάσκετ δηλ. στερεώσαμε τις διαβρωμένες βάσεις 

των ιστών (μπασκετών) 

2. Κατασκευάσαμε και δώσαμε σε χρήση εγκατάσταση Μπιτς- βόλεϊ στην παραλία.  

3. Έχουμε ήδη χωροθετημένους τους χώρους εγκατάστασης δύο παιδικών χαρών. 

 

 

o Κοινότητα Γλώσσας 
 

1. Τοποθετήθηκε άγαλμα προς τιμήν του Ολυμπιονίκη κωπηλασίας – Ν.Σκιαθίτη. 

2. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούν με ασφάλεια . 

α. Αντικαταστήσαμε τα σπασμένα ταμπλό των μπασκετών  στο προαύλιο των σχολείων της 

Γλώσσας.  

β. Τοποθετήσαμε δίχτυ προστασίας στο γήπεδο μπάσκετ των σχολείων της Γλώσσας.  

γ. Έχει εγκριθεί και έχει δημοπρατηθεί από το πράσινο ταμείο η ειδική επίστρωση στο 

προαύλιο  των σχολείων για την ασφάλεια των μαθητών. 

δ. Προχωρούμε στη συντήρησης και επισκευή του γηπέδου 5χ5. 

ε. Σε συνεργασία με αθλούμενους νέους προχωρούμε στην συντήρηση του γυμναστηρίου 

που βρίσκεται κάτω από το Κοινοτικό Κατάστημα της Γλώσσας. 
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 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
1. Επισκέφθηκε το νησί μας ειδικό συνεργείο από Αθήνα για την αντιμετώπιση του σαρακιού που 

έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στις ξύλινες κατασκευές του ναού. 

2. Η εκκλησιαστική επιτροπή ανέλαβε σε συνεργασία με το Δήμο τις επισκευές στο μοναστήρι της 

Αγίας Βαρβάρας για το ετήσιο πανηγύρι της. 

3. Η εκκλησιαστική επιτροπή ανέλαβε σε συνεργασία με το Δήμο τις επισκευές στο δημοτικό κελί 

της Αγίας Τριάδας. 

4. Η εκκλησιαστική επιτροπή φροντίζει συνεχώς για τον καλλωπισμό και τη λειτουργικότητα του 

κοιμητηρίου της Σκοπέλου. 

5. Ξεκίνησε το έργο επισκευής του τρούλου και η Αγιογράφηση του Αγίου Ρηγίνου (δεύτερη φάση), 

καθώς και η επισκευή του κελιού της μονής της Αγίας Τριάδας. 

 

 

 ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ 

1. Για το 2020 συγκροτήθηκαν όλες οι αναφερόμενες στη σχετική νομοθεσία επιτροπές 

2. Έγινε ανάθεση της φροντίδας των αδέσποτων σε συμβεβλημένο με το Δήμο Κτηνίατρο για την 

περίθαλψη, την εξέταση, τις επεμβάσεις και διάφορες άλλες εξετάσεις αδέσποτων ζώων. (πρ/σμός 

3.248,80 €) 

3. Έγινε ανάθεση σε τοπική επιχείρηση της προμήθειας ξηράς τροφής για τα αδέσποτα ζώα (πρ/σμός 

1.940,17 €) 

4. Η συνεργασία Δήμου και φιλοζωικού Σωματείου «Stray Care – Σκόπελος Ζωοφιλία Περιβάλλον 

Πολιτισμός» είναι πάρα πολύ καλή. 
 
 
 
 
 

 Φωτογραφικό Υλικό σχετικά με τον Απολογισμό του Δήμου κατά το έτος 2020: 
http://www.skopelos.gov.gr/wp-content/uploads/2022/09/ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-
2020_compressed.pdf  

 
 
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 
 
 
 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ 

http://www.skopelos.gov.gr/wp-content/uploads/2022/09/ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-2020_compressed.pdf
http://www.skopelos.gov.gr/wp-content/uploads/2022/09/ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-2020_compressed.pdf

