Απολογισμός Δημοτικής Αρχής 2019-2020

Στο τέλος αυτής της δύσκολης χρονιάς και με αφορμή τη συμπλήρωση 1,5 περίπου
χρόνου της θητείας μου ως Δήμαρχος Σκύρου, θέλω δημόσια να ευχαριστήσω έναν- έναν
προσωπικά τα μέλη της δυνατής ομάδας που με στήριξε και με εμπιστεύθηκε αυτό το
χρονικό διάστημα.
Eργαστήκαμε σκληρά, με συνέπεια και διαφάνεια, πιστοί στους στόχους και τις δεσμεύσεις
μας. Ολοκληρώσαμε έργα που είχε θεμελιώσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή αλλά
υλοποιήσαμε ακόμη περισσότερα με γνώμονα πάντα την αναβάθμιση του Τόπου μας.
Δημιουργήσαμε ένα δίαυλο ενημέρωσης και επικοινωνίας τόσο με τους συμπολίτες μας ,
όσο και με όλους όσους θέλουν να μάθουν για το νησί μας, το επίσημο site του Δήμου
Σκύρου www.skyros.gr
Επιπλέον ενισχύσαμε την εικόνα της Σκύρου με προβολή της στον έντυπο και ηλεκτρονικό
Τύπο ώστε να ενταχθεί με προτεραιότητα στη λίστα επιλογής των δυνητικών τουριστών ,
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Με τη συμβολή αυτής της ομάδας επετεύχθησαν τα κάτωθι:

1. Υλοποίηση έργων για την βελτίωση της καθημερινότητας μας
Συντήρηση αιθουσών διδασκαλίας Γυμνασίου – Λυκείου και αναμόρφωση του κυλικείου
Επιδιορθώσεις - συντήρηση με ελαιοχρωματισμό & τοποθέτηση σιδηροκατασκευής
(στεγάστρου) παραθύρων στο 3ο νηπιαγωγείο Μώλου
Έργο ανακατασκευής εξωραϊσμού και αποκατάστασης στην περιοχή ''Κοχύλια''

ΡΕΜΑΤΑ
Καθαρισμός ρεμάτων στις περιοχές: Τραχύ, Μανωλιά, Κηφισού ποταμού, Λινώ, Λαγός,
Aγ. Αντωνίου, Βαθύς ποταμός, και Ασπούς-Αχίλλι

ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Καθαρισμός παραλιών στις περιοχές: Μώλος, Aχίλλι και Αχερούνες

ΔΡΟΜΟΙ
Συντήρηση δρόμου και ηλεκτρολογική αποκατάσταση αντλιοστασίου, περιοχής
"Νυφάτσι"
Αποκατάσταση δρόμων με τσιμεντόστρωση
Δρόμος προς τον Βιολογικό στα Γυρίσματα
Θεμελίωση τοιχίου στην περιοχή Αναβάλουσα
Αναστήλωση γέφυρας στην περιοχή Τραχύ

Ανάπλαση δρόμου με τσιμεντόστρωση & θεμελίωση τοιχίου στην περιοχή ''Καλικρί
''(Λουτρό)

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Συντήρηση και αποκατάσταση Δημοτικού Οδικού Φωτισμού

2. Δράσεις Δήμου Σκύρου:
Αδειοδότηση και επαναλειτουργία ακτινολογικού μηχανήματος στο Π.Π.Ι. Σκύρου
Εφαρμογή κυκλοφοριακών μέτρων για την εξυπηρέτηση των πεζών και των ΑΜΕΑ στην
χώρα Σκύρου κατά την τουριστική περίοδο
Επίσκεψη παιδιάτρου κ. Χάιδως Γάθη από το νοσοκομείο Αλιβερίου 2 φορές τον μήνα
στο Π.Π.Ι. Σκύρου
Επίσκεψη ψυχιάτρου κ. Καραντώνη μια φορά το μήνα στο Π.Π.Ι. Σκύρου
Επίτευξη μετακίνησης της διευθύντριας Πνευμονολογίας του Γ.Ν. Χαλκίδας στο Π.Π.Ι.
Σκύρου για την τουριστική περίοδο 15/07 /2020 έως Αρχές Σεπτεμβρίου
Εθελοντική εργασία καθαρισμού της κεντρικής παραλίας Μαγαζιά - Μώλου Σκύρου και
διανομή πάνινων τσαντών με σκοπό την μείωση της πλαστικής σακούλας
Προσφορά του Κοινωνικού Φαρμακείου του ''Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών '' για παροχή
φαρμακευτικής κάλυψης στους ηλικιωμένους του προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι''.
Επίσκεψη κλιμακίου του υγειονομικού προσωπικού του 251 Γενικού Νοσοκομείου
Αεροπορίας τον Ιανουάριο του 2020
Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2019
Διοργάνωση εθιμοτυπικού ''Γεύματος Αγάπης'' σε συνεργασία με το ΚΟΙ.ΠΑ.Π. του
Δήμου Σκύρου.
Επίσκεψη κλιμακίου του νοσοκομείου ΄΄Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού'' τον
Νοέμβριο του 2019 στο Π.Π.Ι. Σκύρου
Επίσκεψη ομάδας διαχείρισης για ανίχνευση test covid -19 στους πολίτες της Σκύρου από
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Υπογραφή Σύμβασης με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία ''INTERAMERICAN'' για
αεροδιακομιδές ασθενών με χρηματοδότηση της ''Σκύρος Ναυτική Εταιρεία''
Επίσκεψη παιδοκαρδιολόγου
Δωρεά από τον Δήμαρχο Σκύρου 1.500,00€ στο Π.Π.Ι. Σκύρου για την αγορά
φαρμακευτικού υλικού.
Μεταφορά γλυπτών στην περιοχή Λινώ στο πλαίσιο δημιουργίας Πολιτιστικού Πάρκου

3. Εξέλιξη λοιπών έργων που επιμελείται ο Δήμος:
Ανέγερση νέου Λυκείου Σκύρου
Πρόληψη ζημιών στο Δημοτικό Δάσος
Σκύρου εξαιτίας δασικών πυρκαγιών
Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Ασπούς Αχερούνες - Λιναριά Δήμου Σκύρου
Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών
προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών του
Δήμου Σκύρου
Εγκατάσταση ολοκληρωμένης διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Σκύρου

Σε στάδιο αξιολόγησης προσφορών
Έχει υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης
Επικαιροποίηση δικαιολογητικών (3ο
πρακτικό)

Προς υπογραφή σύμβασης
Σύνταξη Μελέτης

Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου
Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού
Γυμναστηρίου

Στάδιο έγκρισης τευχών Δημοπράτησης

Επισκευή καλντεριμιών
Πλακόστρωση καλντεριμιών περιοχής
Kοχύλια

Προετοιμασία Δημοπράτησης
Ένταξη έργου στο Πράσινο Ταμείο -Προς
Δημοπράτηση

Κατασκευή τουριστικής οργανωμένης
κατασκήνωσης ενός αστέρα στην θέση
''ΚΑΛΟΓΡΙΑ'' δυναμικής 148 ατόμων

Στάδιο Δημοπράτησης

Αποπεράτωση διώροφου κτιρίου Δήμου
Σκύρου Διαμόρφωση αίθουσας
εκδηλώσεων, συσκέψεων και δωματίων
φιλοξενίας (ΧΙΩΤΗ)
Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής
Μώλου Δήμου Σκύρου

Στάδιο έγκρισης τευχών Δημοπράτησης

Αναμονή για έγκριση χρηματοδότησης
Σε Υλοποίηση

Συμπληρωματική Σύμβαση Δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Μώλου
Δ. Σκύρου αξίας 1.542,000 € η οποία αφορά
την προστασία της παραλίας Γυρίσματα.

Έχει υπογραφεί σύμβαση και ξεκινάει τον
Ιανουάριο του 2021

Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για
την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου
Σκύρου
Δημιουργία πράσινου σημείου

Στάδιο αξιολόγησης προσφορών
Εκτέλεση Μελέτης

Προμήθεια μηχανήματος έργου τύπου
γεωργικού ελκυστήρα συνοδευόμενο από
καινούργιο ελκόμενο μηχάνημα
καθαρισμού ακτών με φορέα έλξεως

Παραδόθηκε

Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων
και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές
μονάδες του Δ. Σκύρου

Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και
μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες
του Δ. Σκύρου

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για
πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις
σχολικές μονάδες του Δήμου Σκύρου

Ένταξη και εκπόνηση μελέτης

Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου
Σκύρου
Υδροδότηση οικισμού Ατσίτσας

Προς υπογραφή σύμβασης
Σε στάδιο υλοποίησης

Υδροδότηση οικισμού Πεύκου

Σε στάδιο υλοποίησης

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πίεσης
και τηλε-ελέγχου τηλεχειρισμού για τον
έλεγχο διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του
Δήμου Σκύρου

Σε στάδιο υλοποίησης

Αναβάθμιση υποδομών Δημοτικού Σταδίου
Μώλου

Σε Αναμονή Έγκρισης Ένταξης

Ανάπλαση δρόμου προς πλατεία αιώνιας
ποίησης και πλακόστρωσης περιοχής Κρόκου

Ένταξη έργου στο πρόγραμμα LEADER -προς
Δημοπράτηση

Προμήθεια εξοπλισμού μονάδας
απασχόλησης βρεφών - νηπίων στην περιοχή
Μώλος

Παραδόθηκε

Φωτισμός Κάστρου
Καταφύγιο αδέσποτων ζώων
Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση
λειτουργίας δυο φορητών μονάδων
αφαλάτωσης υφάλμυρου ύδατος ,τύπου
αντίστροφης ώσμωσης παραγωγής
2000m3/ημέρα στην Σκύρο.

Έχει συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα
της Περιφέρειας- σε αναμονή
χρηματοδότησης
Προς Ένταξη Χρηματοδότησης
Σύνταξη Μελέτης -Υποβολή πρότασης για
ένταξη στο πρόγραμμα ''Τρίτσης''

Είναι ήδη σε λειτουργία

Για όλα τα προαναφερόμενα θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ,

πρωτίστως στους Αντιδημάρχους Γιώργο Μαλαματίνη, Στέλιο Βασιλάκο και Σταμάτη
Λάμπρο , στον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννη Ευγενικό, στην Πρόεδρο ΝΠΔΔ
ΚΟΙΠΑΠ Μαρία Ξανθούλη και στον Πρόεδρο ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ Γιώργο Λάμπρο για την πολύτιμη,
συνεχή και εποικοδομητική συνεργασία τους.
Στο προσωπικό του Δήμου που συμβάλλει καθημερινά με τις υπηρεσίες του στην
αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση θεμάτων , για την απρόσκοπτη λειτουργία του
Δήμου.
Στην αντιπολίτευση που με γόνιμο διάλογο συμβάλλει στην επίτευξη στόχων και έργων
που αφορούν όλους μας.
Στις τοπικές αρχές όπως το Aστυνομικό Τμήμα Σκύρου, το Πυροσβεστικό και Λιμενικό
Σώμα για την άριστη συνεργασία τους και τέλος,
στον Διοικητή της 135 Σμηναρχίας Μάχης κ. Σπύρο Καρούμπαλη, για την αμέριστη
βοήθεια και υποστήριξη του.
Συνεχίζουμε όλοι μαζί με την ίδια ενέργεια, μεγαλύτερη διάθεση, με σχέδιο και ευθύνη για
να πετύχουμε ακόμη περισσότερα .
Η ισχύς εν τη ενώσει είναι η εγγύηση για την υλοποίηση ουσιαστικών έργων και καλύτερων
προοπτικών.

Νικόλαος Μαυρίκος
Δήμαρχος Σκύρου

