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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Δπηηξνπή Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο αλαθνηλψλεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο απφ 01/01/2020 κέρξη 
θαη ζήκεξα: 

1. Δπηζθεπή θηηξίνπ ζην Γχζεην Λαθσλίαο. 

χληαμε κειέηεο,ειεθηξνληθή δεκνπξάηεζε, εμέηαζε ελζηάζεσλ θιπ, εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη 
πξνζπάζεηα δηπιαζηαζκνχ ηνπ ελνηθίνπ ε νπνία κέρξη ηψξα βαίλεη ζε ζεηηθή θαηεχζπλζε 
θαζφζνλ ε αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Ννκνχ Λαθσλίαο γλσκνδφηεζε 
ζεηηθά, απαηηνχληαη φκσο αξθεηέο εγθξίζεηο θαη πνιχ δξφκνο δηφηη ην θαζεζηψο ελνηθίαζεο 
ζήκεξα είλαη «αλαγθαζηηθή κίζζσζε» απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη θαηαβάιιεηαη ελνίθην 
ζχκθσλα κε ηελ δηθαζηηθή απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ θαζφζνλ ζην Δθεηείν δελ ππήξρε 
ππνζηήξημε ηεο έθεζεο θαη απεξξίθζε. 
ηε δηθαζηηθή απφθαζε είρε ηεζεί σο πξνυπφζεζε εθηέιεζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ νη νπνίεο δελ 
έγηλαλ γηα απηφ θαη ηα ελνίθηα ηξηψλ εηψλ δελ απνδίδνληαλ ζηελ Δγρψξην, παξαθξαηνχληαλ 
απφ ην Γεκφζην, κε κεγάιε  πξνζπάζεηα απνδεζκεχζεθαλ θαη απνδφζεθαλ (πεξίπνπ 32.000,00 

Δπξψ). 
 

 
 

2. χληαμε κειέηεο θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ δηάλνημεο νδνχ απφ ην Φάξν Μνπδαξίνπ πξνο 
ην εκαησξείν, δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα, πέξαλ απφ ηελ αλάδεημε ηνπ κλεκείνπ, 
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ζσηήξηα δψλε αζθαιείαο φπσο απεδείρζε κε ηε ππξθαγηά ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 2021. 

Έρεη ζπληαρζεί κειέηε άξζεο εηνηκνξξνπίαο θαη δφζεθαλ νη πξνβιεπφκελεο άδεηεο απφ 
ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ.   

 

 

3. Βειηίσζε ζπληήξεζε θαη δηαπιάηπλζε ηεο νδνχ απφ Μφδη πξνο παξαιία Βιπράδαο θαη 
ηαπηφρξνλα ζπληήξεζε νδνχ πξνο Παιηφρσξα. 

 
 

4. Βειηίσζε θαη ζπληήξεζε αγξνηηθήο νδνχ πξνο παξαιία Φπξή Άκκν. 
5. Βειηίσζε θαη ζπληήξεζε αγξνηηθήο νδνχ πξνο παξαιία Φνχξλνη. 
6. Βειηίσζε ηεο νδνχ πξνο ηελ παξαιία Ρνχηζνπλα. 
7. Βειηίσζε ηεο νδνχ πξνο ηελ παξαιία Ακκνχηζη – Καξπάζη. 
8. Γηαπιάηπλζε ηεο νδνχ Μαξαζέαο-Καινθαηξηλέο. 
9. Απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο πξνο παξαιία παξαγαξείνπ θαη απνκάθξπλζε απζαίξεηα 
ηνπνζεηεκέλεο πφξηαο. 



10. χληαμε ζρεδίνπ πξνζηαζίαο δάζνπο Γεξαθαξίνπ.Έρεη δεηεζεί ε ρξεκαηνδφηεζε απφ 
αξκφδηεο Τπεξεζίεο. 
11.χληαμε κειέηεο πιήξνπο απνθαηάζηαζεο θαη επαλαιεηηνπξγίαο ηεο Φξπθησξίαο. Σν έξγν 

ζα είρε εθηειεζζεί εάλ είραλ αλεπξεζεί ηα ππνδχγηα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζην ζεκείν 
εξγαζηψλ θαη νη δεμακελέο λεξνχ ζχκθσλα κε ηελ ππφδεημε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο. 
Σαπηφρξνλα ζα είραλ γίλεη ζηεξεσηηθέο εξγαζίεο ζην Κάζηξν Κνινθπζηάο θαη θσηηζκφο. 
12.Σνπνζέηεζε ζχγρξνλσλ ηειεθσληθψλ θέληξσλ ζηελ Δγρψξην θαη ζηελ Ιεξά Μνλή 
Μπξηηδίσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο κε  δνξπθνξηθή ιήςε. 
13. Αλάζεζε γηα ζπληήξεζε ζε εμεηδηθεπκέλν ζπληεξεηή ηνπ ηέκπινπ ζηνλ Ιεξφ Ναφ ηνπ 
Αγίνπ Ισάλλνπ ελ θξεκλψ. 
14.Δλεξγνπνίεζε Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα έξεπλα θαη αλάδεημε παιαηνληνινγηθψλ 
επξεκάησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Αεξνδξνκίνπ. 
15. Καηαγξαθή θαη κεηαθνξά φισλ ησλ ηηκαιθψλ ηεο Ιεξάο Μνλήο Μπξηηδίσλ ζε αζθαιέο 
ζεκείν. 
16.Έλαξμε δηαδηθαζίαο  κειέηεο απνθαηάζηαζεο θακπαλαξηνχ ζηελ Ιεξά Μνλή Αγίαο Μφλεο 
θαη ηζηνξηθνχ λανχ Αγίνπ Ολνχθξηνπ. 
17.Έλαξμε δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ζπκπιεξσκαηηθψλ θηηξίσλ ζην 
Κάκπηλγθ Καςαιίνπ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ ζρεηηθέο άδεηεο γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ. 
18.ε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ απνηχπσζε θαη ινηπέο ελέξγεηεο γηα ηελ 
έθδνζε ζρεηηθψλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπειαίνπ Αγίαο νθίαο. 
19.Ηιεθηξνινγηθέο, μπινπξγηθέο θαη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζηελ Ιεξά Μνλή Μπξηηδίσλ. 
20. Οηθηαθφο εμνπιηζκφο θειηψλ Μπξηηδίσλ. 
21.Αλαίξεζε ζηνλ Άξεην Πάγν γηα ην ινηκνθαζαξηήξην πξνθεηκέλνπ επηζηξέςεη ζηελ 
θπξηφηεηα ηεο Δγρσξίνπ κε ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη απφ ηελ Κέξθπξα (Γηθαζηηθή απφθαζε 
ππέξ ηεο Δγρσξίνπ Κέξθπξαο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ππφζεζε Μνληδελίγεηνπ θιπ). 

22.Έθεζε γηα ην δπηηθφ ηκήκα ηνπΜαξθάην αθνχ ζπγθεληξψζεθαλ ζπνπδαία θαηά ηελ άπνςε 
καο ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα επηζηξέςεη ζηελ θπξηφηεηα ηεο Δγρσξίνπ, (ηξείο (3) καξηπξηθέο 
θαηαζέζεηο ππεξειίθσλ, ηεθκεξησκέλε έθζεζε κεραληθνχ πνπ αλαηξέπεη ηα αλαθεξφκελα 
ζηελ έθζεζε ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα πνπ φξηζε ην δηθαζηήξην, ζπγθέληξσζε ηζηνξηθψλ 
ζηνηρείσλ κε επίκνλε πξνζπάζεηα απφ αξρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θιπ). 

23.Έρεη πξνγξακκαηηζζεί άκεζα ε θαηαζθεπή δχν wcζην Μειηδφλη θαη ζην Υαιθφ ζε πξψηε 
θάζε θαη ηνπνζεηήζεθε ήδε ΙΝΣΔΡΝΔΣ γηα δηαξθή θαη δσξεάλ ρξήζε. 
24.ρεδηαζκφο γηα πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ δηαβαηηθνχ Υψξαο ηεο δεχηεξεο επέθηαζεο, 
θαζφζνλ κε απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ επαλήιζε ζηελ Δγρψξην. 

25.Δληνπηζκφο θαη θαζαξηζκφο γηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε αμηφινγσλ αγξνθηεκάησλ 
ηδηνθηεζίαο καο. 
26. Γηνξγάλσζε καδί κε ηελ Ι.Μ. Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο «Σν 
Κξπθφ ρνιεηφ». 
27. Δπαλάθηεζε ηεο Γαιάδηαο εκαίαο ζηελ παξαιία Καςαιίνπ κε ελέξγεηεο θαη δαπάλε ηεο 
Δπηηξνπήο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο. 

28. Δθαξκνγή λνκνζεζίαο γηα ηηο απζαίξεηεο ηνκέο ζην νδφζηξσκα θαη κέξηκλα γηα άκεζε 
απνθαηάζηαζε. 
29. ηειέρσζε ησλ γξαθείσλ καο κε δχν κφληκνπο ππαιιήινπο πηπρηνχρσλ κέζσ ΑΔΠ. 
30. Γελδξνθχηεπζε ζην πξψελ Κάκπηλγθ Απιαίκνλαο κεηά απφ έγθξηζε ηνπ αξκνδίνπ 
ζπκβνπιίνπ ηεο Αξραηνινγίαο γηα ηε κειινληηθή δεκηνπξγία πάξθνπ.  



31. Απνκάθξπλζε ησλ κφληκσλ ηξέηιεξ ζην Πίζσ Γπαιφ Καςαιίνπ θαη απειεπζέξσζε ηνπ 
ρψξνπ. 
32. Παξέκβαζε ζηε δαζηθή Τπεξεζία γηα ηελ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ αθαταο αθφκε θαη 
ζηηο πεξηπηψζεηο ηδηνθηεζηψλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί αληηξξήζεηο ψζηε λα δχλαληαη νη 
ηδηνθηήηεο ησλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο, κε ζεηηθφ απνηέιεζκα. 
33. Ηιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο ησλ γξαθείσλ ηεο ΔΔΠΚΑ θαη εγθαηάζηαζε πξνγξακκάησλ γηα 
ππνζηήξημε εξγαζηψλ πξνζσπηθνχ. 
34. Με ελέξγεηεο ηεο ΔΔΠΚΑ δηαηίζεηαη θαζεκεξηλά απφ 07:30-22:00 ππξνζβεζηηθφ φρεκα 
πιήξσο επαλδξσκέλν ζην Καςάιη, γηα ηελ πξφιεςε ππξθαγηάο. 
 

Λεπηνκέξεηεο γηα φια ηα παξαπάλσ έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ Γηαχγεηα, κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ δελ 
έρνπλ νινθιεξσζεί ιφγσ παλδεκίαο. 

 Όια ηα παξαπάλσ έγηλαλ ζε ρξφλν ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ πεξίπνπ 10 

κελψλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο θαη ηνπ lockdown. 

 Σελ 08-02-2021 εληνπίζηεθεεληειψο ηπραία, απφ ππάιιειφ καο ζην ΣΑΥΙSπξφζηηκν 
67.839,81 επξψ γηα ην ζέκα ηνπ Ληκαληνχ ζην Γηαθφθηη γηα ην νπνίν ε Δγρψξηνο δελ 
είρε θακία αλάκεημε νχηε ζηε θαηαζθεπή, νχηε ζηε δηαηήξεζε. Ακέζσο έγηλε έγγξαθε 
απάληεζε πξνο ηε Πνιενδνκία θαη ηελ Δθνξία θαη ππεβιήζε ζρεηηθή κήλπζε. 
Αθνινχζεζε αγσγή  θαη εμεδφζε πξνζσξηλή δηαηαγή αλαζηνιήο πιεξσκήο. 


