
Τοποθέτηση Εμμανουήλ Τριφύλλη  στην συνεδρίαση της 17/3/2021 

Θέμα 2. 

Η αδήριτη ανάγκη ανάπλασης του οικισμού του Ποταμού Κυθήρων, έχει εκφραστεί  εδώ και 

δεκαετίες.  Μιά τέτοια ανάπλαση  πρέπει να περιλαμβάνει συνολική πρόταση για όλο τον  

οικισμό και ανάδειξη του δημόσιου χώρου, των αρχιτεκτονικών και ιστορικών στοιχείων της 

περιοχής. 

  Η πραγμάτωση τέτοιου στόχου  επιδιώκεται με διαδικασίες συμμετοχής  που, εκτός από τις 

αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιλαμβάνουν κατά το δυνατόν την ενεργό συμμετοχή 

του πολίτη και των κοινωνικών φορέων στη διαμόρφωση των επιλογών, και στην παρακολούθηση 

της εφαρμογής τους.  

 Η σημερινή εισήγηση του Προέδρου της οικονομικής επιτροπής παρουσιάζει αντί 

για σχέδιο εκπόνησης μελέτης συνολικής ανάπλασης  του οικισμού  μια αποσπασματική 

πρόταση για τον εκσυγχρονισμό των βασικών  οδικών αρτηριών  του εμπορικού κέντρου. 

 Εργο ασφαλώς απαραίτητο και χρήσιμο ,  υπο την προϋπόθεση της ένταξης σε 

συνολικό σχεδιασμό που δεν υπάρχει. 

 Θεωρούμε αυτή την ιεράρχηση της δημοτικής αρχής προβληματική και αντίθετη με τις 

αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Εχουμε ήδη  δεδομένη την αστοχία ανάλογων 

παρεμβάσεων σε άλλους οικισμούς του νησιού , και επιπλέον την ανυπαρξία λόγω της πανδημίας 

ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των μελών της επιτροπής που θα επέτρεπε την τροποποίηση μιας 

τέτοιας πολιτικής. 

 Εμείς θεωρούμε  κρίσιμο στοιχείο την ανάγκη να αποκτήσουν τα δημόσια έργα  ποιότητα 

τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή  τους, Στοιχεία τέτοια δεν εμφανίζονται με επάρκεια 

στην σημερινή πρόταση παρά τις επιμέρους βελτιώσεις που μας γνωστοποιήθηκαν. 

 Η παράταξη μας για την αντιμετώπιση τέτοιων αποσπασματικών λύσεων θα 

καταθέσει πρόταση στα πλαίσια του νέου προϋπολογισμού 2022  διενέργειας 

αρχιτεκτονικού  διαγωνισμού ιδεών για την διερεύνηση της συνολικής ανάπλασης του 

οικισμού περιλαμβάνοντας εμβληματικά κτίρια όπως το Αστικό σχολείο, γειτονιές όπως το 

Κάτω χωρίο και η Αγία Τριάδα και υποδομές όπως τα γήπεδα και το ανοικτό θέατρο.  

Την διενέργεια αυτού του διαγωνισμού μπορεί να αναλάβει το Δίκτυο Νήσων που διαθέτει 

την ανάλογη τεχνογνωσία και εμπειρία σε αυτές τις διαδικασίες. 
 
  Κατά συνέπεια επειδή  η πρόταση προγραμματικής σύμβασης που υπέβαλλε ο 
συνάδελφος Νικόλαος Μαγουλάς προσεγγίζει  καλύτερα την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού 
αποτελέσματος  μέσω  Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού τον οποίο θα οργανώσει το 
Δίκτυο Νήσων υπερψηφίζουμε την πρόταση του. 
  
Στα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης ψηφίζω υπέρ. 
Μετά τιμής  


