ΙΔΙΑΙΣΕΡΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΗΜΑΡΦΟΤ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΦΕΕΩΝ
Σο Ιδιαύτερο Γραφεύο Δημϊρχου, Επικοινωνύασ και Δημοςύων χϋςεων
παρϋχει κϊθε εύδουσ διοικητικό και γραμματειακό υποςτόριξη προσ τον
Δόμαρχο και μεριμνϊ για την επικοινωνιακό πολιτικό του Δόμου και τισ
δημϐςιεσ ςχϋςεισ με φορεύσ και πολύτεσ.

 Αδελφοποιήςεισ
Ο Δόμοσ ϑρου – Ερμοϑπολησ εύναι αδελφοποιημϋνοσ με αρκετϋσ πϐλεισ τησ
Ελλϊδασ και τησ Ευρώπησ, με κυριϐτερο ςκοπϐ την ςυνεργαςύα και την
ανταλλαγό εμπειριών και απϐψεων, ςτουσ τομεύσ του πολιτιςμοϑ, του
τουριςμοϑ, τησ εκπαύδευςησ κ.ϊ.
Αδελφοποιημένοσ
Δήμοσ
Grillon τησ Γαλλύασ

Ημερομηνία υπογραφήσ πρωτοκόλλου
αδελφοποίηςησ – Λόγοι αδελφοποίηςησ
Grillon: 19/6/1994 – Ωνω ϑροσ: 9/7/1994

(με πρώην Δόμο

Οι δϑο Δόμοι παρουςύαζαν κοινϊ ςτοιχεύα ωσ προσ το

Ωνω ϑρου)

μϋγεθϐσ τουσ αλλϊ, κυρύωσ, ωσ προσ την ιςτορικϐτητα
των

πϐλεών

τουσ

(μεςαιωνικού

οικιςμού),

την

αρχιτεκτονικό τουσ δομό, το ενδιαφϋρον τουσ για την
ϑπαιθρο και την αγροτικό ζωό και τον προςανατολιςμϐ
τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητϊσ τουσ.
Gołdap τησ

Ωνω ϑροσ: 22/9/2000 - Gołdap: 10/3/2001

Πολωνύασ (με πρώην Και οι δϑο πϐλεισ παρουςιϊζουν κοινϊ χαρακτηριςτικϊ
Δόμο Ωνω ϑρου)

ωσ προσ την ιςτορύα τουσ, το ενδιαφϋρον τουσ για την
ανϊπτυξη τησ υπαύθρου και τησ αγροτικόσ ζωόσ, ενώ το
μϋγεθοσ των δϑο Δόμων εύναι ςυναφϋσ.

Μϐρφου τησ Κϑπρου Ερμοϑπολη: 21/08/1994 - Μϐρφου: 29/04/1995

ϑςφιξη ςχϋςεων μεταξϑ πϐλεων τησ κατεχϐμενησ
Κϑπρου και του Αιγαύου.
Beaullieu Sur Mer Dimance: 07/09/1997 – Δεν έχει ολοκληρωθεί.
τησ Γαλλύασ

Δόμοσ με κοινϊ χαρακτηριςτικϊ τουριςτικόσ ανϊπτυξησ
με την Ερμοϑπολη.

Φύοσ

Ερμοϑπολη: 26 ΜαϏου 1988 - Φύοσ: 13 Νοεμβρύου 1988
Οι πρώτοι κϊτοικοι τησ Ερμοϑπολησ όταν απϐ τη Φύο.

Χαρών

Χαρϊ: 30 Ιουνύου 2005 – Ερμοϑπολη: 27 Ιουνύου 2006
Οι Χαριανού όταν απϐ τουσ βαςικοϑσ οικιςτϋσ τησ
Ερμοϑπολησ τον 19ο αιώνα.

Κϊςου

Κϊςοσ: 7 Ιουλύου 2001– Ερμοϑπολη: 15 Ιουνύου 2002
Οι Κϊςιοι όταν απϐ τουσ βαςικοϑσ οικιςτϋσ τησ
Ερμοϑπολησ τον 19ο αιώνα.

ερρών

ϋρρεσ: 20 Ιουνύου 1992 – Ερμοϑπολη: 26 επτεμβρύου 1992

Ο πρώτοσ δημϐτησ τησ Ερμοϑπολησ και τϋταρτοσ ςε
ςειρϊ Δόμαρχοσ Ερμοϑπολησ, Νικϐλαοσ Σαρποχτζόσ
καταγϐταν απϐ τισ ϋρρεσ.
Ωμφιςςασ

Ερμοϑπολη: 14 Ιουλύου 1996 – Ωμφιςςα: 28 επτεμβρύου 1996

Οι Αφού Κεχαγιϊ, οι οπούοι εύχαν ςημαντικό ςυμβολό
ςτην ελληνικό ναυτιλύα και ο Νικϐλαοσ Γιαγιτζόσ, τρύτοσ
ςε ςειρϊ Δόμαρχοσ τησ Ερμοϑπολησ, κατϊγονταν απϐ την
Ωμφιςςα.
Φανύων

Απϐφαςη 204/09-07-2007 του Δημοτικοϑ υμβουλύου
Ερμοϑπολησ.

 Επικοινωνιακή/Αναπτυξιακή Πολιτική – Εξωςτρέφεια
Ιανουάριοσ 2021
 το πλαύςιο των ενεργειών και
τησ

γενικϐτερησ

ευαιςθητοπούηςησ του Δόμου
ϑρου - Ερμοϑπολησ για την
ενύςχυςη των υπερϊνθρωπων
προςπαθειών

που

πραγματοποιοϑνται απϐ ϐλουσ
τουσ υγειονομικοϑσ φορεύσ για
την καταπολϋμηςη του Covid-19, παραδϐθηκαν την Πϋμπτη 14 Ιανουαρύου
2021, απϐ τον Δόμαρχο ϑρου – Ερμοϑπολησ κ. Νικϐλαο Λειβαδϊρα,
ςυνοδεύα του Αντιδημϊρχου Σεχνικών Τπηρεςιών και Προϋδρου τησ
Δημοτικόσ Επιτροπόσ Τγεύασ κ. Μηνϊ Αληφραγκό, διακϐςια πενόντα (250)
τεμϊχια

τεςτ

ταχεύασ

ανύχνευςησ Covid-19 (Rapid
Test

Kits)

Νοςοκομεύο

ςτο

Γενικϐ

ϑρου

και

διακϐςια (200) τεμϊχια ςτο
Κϋντρο

Τγεύασ

(πρώην

ΙΚΑ),

Ερμοϑπολησ
χορηγύα

του

εφοπλιςτό κ. Γεώργιο Κουλερό
και τησ ναυτιλιακόσ εταιρεύασ Prime Tanker Managment.

Υεβρουάριοσ 2021
 Πραγματοποιόθηκε ςτισ 3 Υεβρουαρύου 2021

προγραμματιςμϋνη

τηλεδιϊςκεψη μεταξϑ του Τπουργεύου Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ, τησ
Περιφϋρειασ Νοτύου Αιγαύου, του Δόμου ϑρου - Ερμοϑπολησ, του υλλϐγου
Μελετητών Μηχανικών Νομοϑ Κυκλϊδων και του υλλϐγου Αρχιτεκτϐνων

Κυκλϊδων.

Κατϊ

τη

διϊρκεια τησ διαδικτυακόσ
ςυζότηςησ,

η

Τπουργϐσ

ϋδωςε

ςυγκεκριμϋνεσ

κατευθϑνςεισ ςτον Γενικϐ
Γραμματϋα του Τπουργεύου
και ςτην εκπρϐςωπο του
Νομικοϑ υμβουλύου του
Κρϊτουσ να προχωρόςουν ςτην προετοιμαςύα νομοθετικόσ ρϑθμιςησ που να
αφορϊ ςτα επικινδϑνωσ ετοιμϐρροπα κτύρια και ςτη ςϑςταςη ενϐσ
υμβουλύου με εκπροςώπουσ απϐ το Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ, το Τπουργεύο
Περιβϊλλοντοσ και το Νομικϐ υμβοϑλιο του Κρϊτουσ.

Μάρτιοσ 2021
 Κατϐπιν πρϐταςησ του υλλϐγου Μελετητών Μηχανικών Νομοϑ Κυκλϊδων
αναφορικϊ με την πρϐθεςη ςυνδρομόσ τουσ ςτην καταγραφό των
επικινδϑνωσ ετοιμϐρροπων κτιρύων ςτην Ερμοϑπολη, ο Δόμαρχοσ ϑρου –
Ερμοϑπολησ κ. Νικϐλαοσ Λειβαδϊρασ πραγματοπούηςε ςυνϊντηςη με τα
μϋλη του υλλϐγου, τον Αντιδόμαρχο Σεχνικών Τπηρεςιών κ. Μηνϊ
Αληφραγκό και υπηρεςιακοϑσ παρϊγοντεσ τησ Διεϑθυνςησ Πολεοδομύασ,
κατϊ την οπούα καθορύςτηκε το πλϊνο ενεργειών για την καταγραφό των
επικινδϑνων – ερειπύων.
 υνϊντηςη με τη Βουλευτό
Κυκλϊδων

κα

Αικατερύνη

Μονογυιοϑ πραγματοπούηςε ο
Δόμαρχοσ ϑρου – Ερμοϑπολησ
κ. Νικϐλαοσ Λειβαδϊρασ με
κϑριο θϋμα τισ επιπτώςεισ του
Covid-19 ςτο νηςύ μασ και την
ανϊγκη επανεκκύνηςησ τησ οικονομύασ με το ϊνοιγμα του τουριςμοϑ ςτισ 14
ΜαϏου 2021. Παρϊλληλα, η κα Μονογυιοϑ ενημερώθηκε για τισ εξελύξεισ

αναφορικϊ

με την

αντιμετώπιςη

του

θϋματοσ των

επικινδϑνωσ

ετοιμϐρροπων κτιρύων ςτην Ερμοϑπολη, αλλϊ και των πολεοδομικών
αδειοδοτόςεων ςτο ιςτορικϐ κϋντρο. Σϋλοσ, επιςημϊνθηκε η ανϊγκη
παρϊταςησ των ςυμβαςιοϑχων Κοινωφελοϑσ Εργαςύασ του ΟΑΕΔ,
δεδομϋνου ϐτι η λόξη των ςυμβϊςεών τουσ ςυμπύπτει με την ϋναρξη τησ
θερινόσ περιϐδου, οπϐτε και οι υπηρεςιακϋσ ανϊγκεσ ςτουσ Δόμουσ εύναι
αυξημϋνεσ.

Απρίλιοσ 2021
 υνϊντηςη

εργαςύασ

πραγματοποιόθηκε
την

Κυριακό

Απριλύου

2021

γραφεύο

4
ςτο
του

Αντιπεριφερειϊρχη
Κυκλϊδων, κ. Γιώργου
Λεονταρύτη,

με

τον

Δόμαρχο ϑρου - Ερμοϑπολησ, κ. Νύκο Λειβαδϊρα, τον Αντιδόμαρχο
Σεχνικών Τπηρεςιών, κ. Μηνϊ Αληφραγκό, τον Πρϐεδρο του Κοινωνικοϑ,
Πολιτιςτικοϑ και Μορφωτικοϑ υλλϐγου Καμινύων ϑρου, κ. Γιώργο ιγϊλα
και το μϋλοσ του Δ του υλλϐγου, κ. Δημότρη Ξαγορϊρη.
Αντικεύμενο τησ ςυνϊντηςησ όταν η διευθϋτηςη των τελευταύων
λεπτομερειών ςχετικϊ με τον τρϐπο λειτουργύασ και διαχεύριςησ του
Πολυχώρου Αθλητιςμοϑ και Πολιτιςμοϑ ςτα Καμύνια τησ ϑρου, μετϊ την
παρϊδοςό του που θα πραγματοποιηθεύ εντϐσ των επϐμενων ημερών απϐ
την Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου ςτον Δόμο ϑρου - Ερμοϑπολησ.
Σο μεγϊλο ςτούχημα αναβϊθμιςησ τησ περιοχόσ, που ικανοποιεύ ϋνα πϊγιο
αύτημα των κατούκων, ςτϋφθηκε απϐ απϐλυτη επιτυχύα, με την παρϊδοςη
ενϐσ ςϑγχρονου, πλόρωσ λειτουργικοϑ και απϐλυτα αςφαλοϑσ χώρου, ο
οπούοσ περιλαμβϊνει γόπεδο ποδοςφαύρου και γόπεδο μπϊςκετ 3-on-3.
Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνϊντηςησ, αποφαςύςτηκε ο εμπλουτιςμϐσ των

εγκαταςτϊςεων απϐ την Περιφϋρεια, με την τοποθϋτηςη οργϊνων
εκγϑμναςησ ανοιχτοϑ χώρου.
 Διαδικτυακό ενημερωτικό
ςυνϊντηςη

απϐ

την

Κεντρικό Ϊνωςη Δόμων
Ελλϊδασ

(Κ.Ε.Δ.Ε.),

με

θϋμα το Εθνικϐ χϋδιο
Ανθεκτικϐτητασ

και

Ανϊκαμψησ «Ελλϊδα 2.0»
πραγματοποιόθηκε
21

Απριλύου

ςτισ
2021.

υντονιςτόσ όταν ο Πρϐεδροσ τησ ΚΕΔΕ κ. Δημότρησ Παπαςτεργύου, με
ομιλητϋσ τον Τπουργϐ Εςωτερικών κ. Μϊκη Βορύδη, τον Αν. Τπουργϐ
Εςωτερικών για θϋματα Αυτοδιούκηςησ κ. τϋλιο Πϋτςα, τον Αναπληρωτό
Τπουργϐ Οικονομικών κ. Θεϐδωρο κυλακϊκη, τον Τφυπουργϐ Ανϊπτυξησ
και Επενδϑςεων κ. Ιωϊννη Σςακύρη και τον Γεν. Γραμματϋα Τποδομών κ.
Γιώργο Καραγιϊννη.
Σο Εθνικϐ χϋδιο Ανθεκτικϐτητασ και Ανϊκαμψησ «Ελλϊδα 2.0» εύναι ϋνα
ςχϋδιο ανϊκαμψησ τησ ελληνικόσ οικονομύασ, το οπούο ςτηρύζεται ςε
ευρωπαώκό χρηματοδϐτηςη και ςτην προςϋλκυςη ιδιωτικών κεφαλαύων
προκειμϋνου να αντιμετωπιςτοϑν οι επιπτώςεισ που προκϊλεςε η
πανδημύα. Περιλαμβϊνει την υλοπούηςη ςυγκεκριμϋνων ϋργων και
μεταρρυθμύςεων που θα ϋχουν θετικϐ αντύκτυπο ςε ϐλη την Ελλϊδα.

Μάιοσ 2021
 Σην Τφυπουργϐ Τγεύασ κα Ζωό Ρϊπτη ςυνϊντηςε ο Δόμαρχοσ ϑρου –
Ερμοϑπολησ κ. Νικϐλαοσ Λειβαδϊρασ την Πϋμπτη 6 ΜαϏου 2021, ςτο
Δημαρχιακϐ Μϋγαρο, παρουςύα του Βουλευτό Κυκλϊδων κ. Υύλιππου
Υϐρτωμα και του Διοικητό του Γενικοϑ Νοςοκομεύου ϑρου κ. Μιχϊλη
Ζουλουφοϑ, ςτο πλαύςιο προγραμματιςμϋνων ςυναντόςεων με τοπικοϑσ
φορεύσ.

Η ςυζότηςη επικεντρώθηκε κυρύωσ ςτην πορεύα τησ πανδημύασ και ςτην
εξϋλιξη των εμβολιαςμών ςτο νηςύ μασ. Ο κ. Δόμαρχοσ ειςηγόθηκε την
επύςπευςη

των

εμβολιαςμών,

καθώσ

η

ϑροσ ϋχει τη δυνατϐτητα
να διενεργεύ τουλϊχιςτον
250

εμβολιαςμοϑσ

την

δεδομϋνου

ϐτι

ημϋρα,

διαθϋτει το απαιτοϑμενο
ιατρικϐ και νοςηλευτικϐ
προςωπικϐ, αλλϊ και εμβολιαςτικϊ κϋντρα. Ζητοϑμενο όταν το νηςύ μασ να
θωρακιςτεύ ςτον μεγαλϑτερο βαθμϐ κατϊ τη διϊρκεια τησ τουριςτικόσ
περιϐδου.
Σϋλοσ, ιδιαύτερη αναφορϊ ϋγινε ςτο ϐραμα τησ Διούκηςησ του Νοςοκομεύου
για την ανϋγερςη νϋου Νοςοκομεύου και την ανϊπτυξη των παρεχϐμενων
υπηρεςιών του προσ τουσ πολύτεσ, λϐγω των διαρκώσ αυξανϐμενων
αναγκών ςτον τομϋα τησ υγεύασ ςτο Νομϐ.
 ε τηλεδιϊςκεψη με τον Πρωθυπουργϐ κ. Κυριϊκο Μητςοτϊκη, τον
Τπουργϐ

Τγεύασ

κ.

Βαςύλη

Κικύλια

και

τον

Γενικϐ

Πρωτοβϊθμιασ

Γραμματϋα
Υροντύδασ

Τγεύασ κ. Μϊριο Θεμιςτοκλϋουσ,
ςυμμετεύχε ο Δόμαρχοσ ϑρου –
Ερμοϑπολησ

κ.

Νικϐλαοσ

Λειβαδϊρασ την Σρύτη 11 ΜαϏου
2021,

παρουςύα

Περιφερειαρχών

και

των
των

Δημϊρχων των νηςιών.
Θϋμα τησ τηλεδιϊςκεψησ όταν η Επιχεύρηςη «Γαλϊζια Ελευθερύα»,
ςϑμφωνα με την οπούα προβλεπϐταν καθολικϐσ εμβολιαςμϐσ ϐλων των
νηςιωτών με το μονοδοςικϐ εμβϐλιο Johnson and Johnson, μϋχρι το τϋλοσ
του Ιουνύου 2021, ενώ παρϊλληλα ϋχουν δρομολογηθεύ οι διαδικαςύεσ για

την πρϐςληψη υγειονομικοϑ προςωπικοϑ Οριςμϋνου Φρϐνου, προκειμϋνου
να εκτελεςτοϑν απρϐςκοπτα και ϊμεςα οι εμβολιαςμού.
Ο κ. Μητςοτϊκησ παρϐτρυνε, επύςησ, τουσ ςυμμετϋχοντεσ Δημϊρχουσ των
νηςιωτικών Δόμων να ενιςχϑςουν το εμβολιαςτικϐ κύνημα, με ςτϐχο να
καταςτοϑν τα νηςιϊ μασ covid-free το ςυντομϐτερο δυνατϐ.
 Σον Διοικητό τησ 2ησ
ΔΤΠΕ

Πειραιώσ

Αιγαύου
Ροώλϐ

κ.

Φρόςτο

υποδϋχθηκε

Δόμαρχοσ

ϑρου

Ερμοϑπολησ
Νικϐλαοσ

και
ο
–
κ.

Λειβαδϊρασ

την Πϋμπτη 27 ΜαϏου
2021, ςτο Δημαρχιακϐ
Μϋγαρο, παρουςύα του Διοικητό του Γενικοϑ Νοςοκομεύου ϑρου κ. Μιχαόλ
Ζουλουφοϑ και του Διοικητικοϑ Διευθυντό κ. Νικϐλαου Σρύτζαλη. Ο κ.
Ροώλϐσ επιςκϋφθηκε το νηςύ μασ με αφορμό την ημερύδα που διοργανώνει η
2η ΔΤΠΕ Πειραιώσ και Αιγαύου με θϋμα «Ϊνα ψηφιακϐ νοςοκομεύο ςτην
καρδιϊ του Αιγαύου», η οπούα πραγματοποιόθηκε την Παραςκευό 28 ΜαϏου
2021, με τη ςυμμετοχό του Τπουργοϑ Τγεύασ κ. Βαςύλη Κικύλια.
Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνϊντηςησ, ςυζητόθηκε εκτενώσ το θϋμα των
εμβολιαςμών ςτη ϑρο, αναφϋροντασ ϐτι ο ρυθμϐσ ϋχει επιταχυνθεύ
εντυπωςιακϊ το τελευταύο διϊςτημα και ο πληθυςμϐσ του νηςιοϑ μασ θα
ϋχει καλυφθεύ εμβολιαςτικϊ ϋωσ τα τϋλη του Ιουνύου 2021. Σονύςτηκε δε,
ϐτι η ϑροσ εύναι ϋνα απϐ τα πλϋον αςφαλό νηςιϊ των Κυκλϊδων, καθώσ
διαθϋτει ϋνα οργανωμϋνο και ςτελεχωμϋνο Νοςοκομεύο, ικανϐ να
διαχειριςτεύ εξειδικευμϋνα περιςτατικϊ, καθώσ και περιπτώςεισ Covid.
Η ςυνϊντηςη ολοκληρώθηκε ςε κλύμα ςυγκρατημϋνησ αιςιοδοξύασ, με τουσ
ςυνομιλητϋσ να εκφρϊζουν την πεπούθηςη ϐτι η υγειονομικό κατϊςταςη θα
βελτιώνεται απϐ εδώ και ςτο εξόσ, αρκεύ φυςικϊ να ςυνεχύςουν οι πολύτεσ

να τηροϑν ϐλα τα προβλεπϐμενα πρωτϐκολλα και να επιδεικνϑουν τη
δϋουςα ατομικό ευθϑνη.

Ιούνιοσ 2021
 Σον

Αρχηγϐ

Λιμενικοϑ

του

ώματοσ

-

Ελληνικόσ Ακτοφυλακόσ
Αντιναϑαρχο

Λ..,

Θεϐδωρο

Κλιϊρη

υποδϋχθηκε ο Δόμαρχοσ
ϑρου – Ερμοϑπολησ κ.
Νικϐλαοσ

Λειβαδϊρασ

ςτο Δημαρχιακϐ Μϋγαρο,
την Παραςκευό 4 Ιουνύου 2021. Κατϊ τη διϊρκεια τησ εθιμοτυπικόσ
ςυνϊντηςησ, ανταλλϊξαν απϐψεισ για θϋματα κοινοϑ ενδιαφϋροντοσ που
αφοροϑν ςτο νηςύ μασ.

 Προγραμματιςμϋνη
ςυνϊντηςη
πραγματοπούηςε

ο

Δόμαρχοσ

–

ϑρου

Ερμοϑπολησ κ. Νικϐλαοσ
Λειβαδϊρασ,
Ιουνύου
Τπουργεύο
με

τον

ςτισ

2021,

23
ςτο

Εςωτερικών,
αν.

Τπουργϐ

Εςωτερικών κ. τυλιανϐ Πϋτςα, παρουςύα του Αντιδημϊρχου Σεχνικών
Τπηρεςιών κ. Μηνϊ Αληφραγκό και του Προϋδρου τησ ΔΕΤΑ ϑρου κ.
Ανδρϋα Γιαλϐγλου.
Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ, η οπούα ϋγινε ςε ιδιαύτερα θερμϐ και
φιλικϐ κλύμα, ο κ. Δόμαρχοσ αναφϋρθηκε ςε ζητόματα του νηςιοϑ που

χρόζουν ϊμεςησ επύλυςησ, ενώ ςτη ςυνϋχεια επικεντρώθηκε ςτα αιτόματα
που ϋχει υποβϊλει ο Δόμοσ για ϋνταξη ςτο Πρϐγραμμα «ΑΝΣΨΝΗ
ΣΡΙΣΗ», αφοϑ πρώτα ευχαρύςτηςε τον κ. Τπουργϐ για την πρϐςφατη
ϋνταξη των δϑο μεγϊλων ϋργων «Επϋκταςη, βελτύωςη, εκςυγχρονιςμϐσ και
ψηφιακό διαχεύριςη υποδομών ϑδρευςησ Νόςου ϑρου» και «Προμόθεια
και εγκατϊςταςη εξοπλιςμοϑ βελτύωςησ τησ ενεργειακόσ απϐδοςησ και
εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ ςτα δύκτυα λυμϊτων τησ ΔΕΤΑ ϑρου», ςυνολικοϑ
προϒπολογιςμοϑ ϊνω των 5.000.000 €. Κατϊ την επιμϋρουσ ανϊλυςη των
υπϐλοιπων προτϊςεων που ϋχουν υποβληθεύ, διαπιςτώθηκε ϐτι και αυτϋσ
πληροϑν τισ απαιτόςεισ των αντύςτοιχων προςκλόςεων, γεγονϐσ που
δημιουργεύ βϊςιμη αιςιοδοξύα για την ϋνταξό τουσ ςτο Πρϐγραμμα.

 ε πολϑ ευχϊριςτο κλύμα
υπεγρϊφη την Πϋμπτη 24
Ιουνύου

2021,

Αύθουςα

ςτην

Δημοτικοϑ

υμβουλύου

του

Δημαρχεύου

Πειραιϊ,

το

Μνημϐνιο

υνεργαςύασ

μεταξϑ των δϑο ιςτορικών
Δημοτικών Θεϊτρων του
Πειραιϊ και «Απϐλλων» τησ ϑρου απϐ τον Δόμαρχο Πειραιϊ κ. Γιϊννη
Μώραλη και τον Δόμαρχο ϑρου – Ερμοϑπολησ κ. Νικϐλαο Λειβαδϊρα,
παρουςύα τησ Αντιδημϊρχου Πολιτιςμοϑ κασ Αλύκησ Λεονταρύτη και του
Αντιδημϊρχου Σεχνικών Τπηρεςιών κ. Μηνϊ Αληφραγκό, ςε ςυνϋχεια τησ
υπ’ αριθμ. 60/22-04-2021 απϐφαςησ του Διοικητικοϑ υμβουλύου του
Οργανιςμοϑ Πολιτιςμοϑ, Αθλητιςμοϑ, Νεολαύασ του Δόμου Πειραιϊ και τησ
υπ’ αριθμ. 115/07-06-2021 απϐφαςησ του Δημοτικοϑ υμβουλύου ϑρου –
Ερμοϑπολησ.

Σο Μνημϐνιο εκφρϊζει τη
βοϑληςη των δϑο φορϋων
να αναπτϑξουν πολιτιςτικό
ςυνεργαςύα, με ςκοπϐ το
αμοιβαύο ϐφελοσ των δϑο
τϐπων αναφορϊσ και ϋχει
ωσ κϑριουσ ϊξονεσ:
1. Σην ανϊπτυξη ςυνεργιών
ψυχαγωγικοϑ

και

εκπαιδευτικοϑ χαρακτόρα.
2. Σην προώθηςη και προβολό εκδηλώςεων και παραςτϊςεων μϋςω των
ιςτοςελύδων των δϑο Θεϊτρων με ςκοπϐ την παρακολοϑθηςη τουσ,
ςυμβϊλλοντασ ςημαντικϊ ςτην ανϊπτυξη του πολιτιςτικοϑ και τουριςτικοϑ
προώϐντοσ του Πειραιϊ και τησ ϑρου.
3. Σην ανϊπτυξη ςυνεργιών των δϑο μελών και με τρύτουσ φορεύσ, οι οπούοι
δϑνανται να αποδειχθοϑν επωφελεύσ για την προβολό οπτικοακουςτικοϑ
και διαδικτυακοϑ ό ϋντυπου υλικοϑ ςτην ημεδαπό ό αλλοδαπό.
4. Σον ςχεδιαςμϐ και υλοπούηςη κοινών δρϊςεων διεθνοϑσ εμβϋλειασ, με
ςκοπϐ την προβολό τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ των Δόμων Πειραιϊ και
ϑρου-Ερμοϑπολησ.
Η πρϐταςη ςυνεργαςύασ, η οπούα όταν μια πρωτοβουλύα του Δόμου ϑρου
– Ερμοϑπολησ, βαςύςτηκε ςτα κοινϊ και τισ ομοιϐτητεσ που ενώνουν την
Ερμοϑπολη και τον Πειραιϊ, καθώσ αποτελοϑν δϑο «αδελφϋσ» πϐλεισλιμϊνια, με αναλογύεσ τϐςο ωσ προσ τον τρϐπο που δημιουργόθηκαν και
αναπτϑχθηκαν, ϐςο και ωσ προσ τη διαμϐρφωςη ενϐσ αςτικοϑ πολιτιςμοϑ.

 Προγραμματιςμϋνη ςυνϊντηςη πραγματοπούηςε ο Δόμαρχοσ ϑρου –
Ερμοϑπολησ κ. Νικϐλαοσ Λειβαδϊρασ την Πϋμπτη 24 Ιουνύου 2021, ςτο
Τπουργεύο Ναυτιλύασ και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ, με τον Τπουργϐ Ναυτιλύασ
και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ κ. Ιωϊννη Πλακιωτϊκη και τον Γενικϐ Γραμματϋα
Λιμϋνων, Λιμενικόσ Πολιτικόσ και Ναυτιλιακών Επενδϑςεων κ. Ευϊγγελο
Κυριαζϐπουλο, παρουςύα τησ Προϋδρου του Λιμενικοϑ Σαμεύου ϑρου κασ

Κανδιώσ Μαραγκοϑ και του Αντιδημϊρχου Σεχνικών Τπηρεςιών κ. Μηνϊ
Αληφραγκό.
Τψηλϊ ςτην ατζϋντα
τησ ςυζότηςησ τϋθηκε
η

επύςπευςη

των

διαδικαςιών οριςτικόσ
ϋγκριςησ

του

νϋου

λειτουργικοϑ
ςχεδιαςμοϑ
Plan)

του

(Master
λιμϋνα

Ερμοϑπολησ απϐ την
ΕΑΛ, ενώ παρϊλληλα ςυζητόθηκαν οι δυςκολύεσ που προκϑπτουν ςχετικϊ
με την προςαρμογό του λιμϋνα Ερμοϑπολησ, ωσ μύα απϐ τισ θαλϊςςιεσ
πϑλεσ ειςϐδου τησ χώρασ, ςϑμφωνα με τη υνθόκη ΕΝΓΚΕΝ.
Αφοϑ τονύςτηκε η ανϊγκη οικονομικόσ ενύςχυςησ του Λιμενικοϑ Σαμεύου
ϑρου μϋςω χρηματοδϐτηςησ ϋργων απϐ το Πρϐγραμμα Δημοςύων
Επενδϑςεων 2021 του Τπουργεύου Ναυτιλύασ και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ,
ϐπωσ αυτϊ ϋχουν όδη προταθεύ, τϐςο ο Τπουργϐσ ϐςο και ο Γενικϐσ
Γραμματϋασ διαβεβαύωςαν ϐτι εύναι θετικού για την ϋνταξη του ϋργου
ανϊπλαςησ του τμόματοσ
του παραλιακοϑ μετώπου
Υούνικα που οδηγεύ ςτο
καταφϑγιο ςκαφών.
υζητόθηκε,

τϋλοσ,

το

ζότημα τησ χωροθϋτηςησ
του χώρου ςτϊθμευςησ των
ταξύ

ςτην

παραλύα

τησ

Ερμοϑπολησ, καθώσ και τησ ακτοπλοώκόσ διαςϑνδεςησ τησ ϑρου, ενώ η
ςυνϊντηςη ολοκληρώθηκε ςε ευχϊριςτο και οικεύο κλύμα με τη
διαβεβαύωςη απϐ πλευρϊσ του κ. Πλακιωτϊκη για την προώθηςη των
ενεργειών που απαιτοϑνται ώςτε να επιλυθοϑν τα ζητόματα που αφοροϑν
ςτο νηςύ μασ.

Ιούλιοσ 2021
 υνϊντηςη με τον Περιφερειϊρχη Νοτύου Αιγαύου κ. Γεώργιο Φατζημϊρκο
και

τον

Αντιπεριφερειϊρχη

Κυκλϊδων

κ.

Γεώργιο

Λεονταρύτη πραγματοπούηςε ο
Δόμαρχοσ ϑρου – Ερμοϑπολησ
κ. Νικϐλαοσ Λειβαδϊρασ την
Πϋμπτη

08

Ιουλύου

2021,

παρουςύα του Αντιδημϊρχου
Σεχνικών Τπηρεςιών κ. Μηνϊ
Αληφραγκό, τησ Προϋδρου του Λιμενικοϑ Σαμεύου ϑρου κασ Κανδιώσ
Μαραγκοϑ και του Προϋδρου τησ ΔΕΤΑ κ. Ανδρϋα Γιαλϐγλου.
Βαςικϐ θϋμα τησ ςυζότηςησ όταν η πρϐοδοσ των εμβολιαςμών ςτο Νϐτιο
Αιγαύο και κυρύωσ ςτισ Κυκλϊδεσ, τονύζοντασ τη ζωτικό ςημαςύα τουσ για
την προϊςπιςη τησ δημϐςιασ υγεύασ και την αςφϊλεια του πληθυςμοϑ,
δεδομϋνου ϐτι η Περιφϋρειϊ μασ αποτελεύ τον ςημαντικϐτερο τουριςτικϐ
πυλώνα τησ χώρασ.
Ο κ. Περιφερειϊρχησ ενημερώθηκε ςχετικϊ με τισ εξελύξεισ ςτο μεύζον
ζότημα τησ μεταβύβαςησ του τρατοπϋδου «Λ/γοϑ Ζαφεύρη Αποςτϐλου»
ςτον

Δόμο

ϑρου

–

Ερμοϑπολησ,
επιςημαύνοντασ την ανϊγκη
επύςπευςησ των ςχετικών
διαδικαςιών,

καθώσ

ςχετικϊ

τισ

με

εξελύξεισ
ςυνϊντηςη

και

θετικϋσ

μετϊ

απϐ

τη

με

τον

αν.

Τπουργϐ Εςωτερικών κ. τυλιανϐ Πϋτςα και τισ δεςμεϑςεισ του για την
ϋνταξη του ςυνϐλου των αιτημϊτων που ϋχει υποβϊλει ο Δόμοσ ςτο
Πρϐγραμμα «ΑΝΣΨΝΗ ΣΡΙΣΗ».

Ζητόθηκε, επύςησ, η αρωγό τησ Περιφϋρειασ για την ϋνταξη των
προτεινϐμενων ϋργων του Δόμου ςτο Ειδικϐ Πρϐγραμμα Ανϊπτυξησ Ν.
Αιγαύου, δύνοντασ ϋμφαςη και προτεραιϐτητα ςτην αποκατϊςταςη των
ϐψεων του Δημαρχιακοϑ Μεγϊρου, ςτην ανϊπλαςη και διαμϐρφωςη τησ
ακτόσ του Αγύου Νικολϊου και ςτην προμόθεια πλωτών μϋςων ςτον λιμϋνα
Ερμοϑπολησ για την προςϋγγιςη μεγαλϑτερων κρουαζιερϐπλοιων.

 Εθιμοτυπικό

ςυνϊντηςη

του

Δημϊρχου ϑρου – Ερμοϑπολησ κ.
Νικϐλαου

Λειβαδϊρα

με

τον

Διοικητό Ναυςτϊθμου αλαμύνασ
Αρχιπλούαρχο

Παναγιώτη

Δημητρϐγλου και τον Διοικητό
τησ Ναυτικόσ Βϊςησ Αγκαθωπών
ϑρου Αντιπλούαρχο (Π.Ν) τυλιανϐ Φαραρϊ, ςυνοδεύα του Πλοιϊρχου Δ.
Καπύρη, με κϑριο θϋμα τισ δραςτηριϐτητεσ των μονϊδων τουσ, καθώσ και το
πλαύςιο ςυνεργαςύασ με την Σοπικό Αυτοδιούκηςη.

 το πλαύςιο τησ προγραμματιςμϋνησ επύςκεψησ του Τπουργοϑ Ναυτιλύασ
και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ κ. Ιωϊννη Πλακιωτϊκη ςτη ϑρο, ςυνοδεύα του
Αρχηγοϑ του Λιμενικοϑ ώματοσ – Ελληνικόσ Ακτοφυλακόσ Αντιναϑαρχου
Λ..

Θεϐδωρου

Κλιϊρη,

τησ

Γενικόσ Γραμματϋα
Σουριςτικόσ
Πολιτικόσ

και

Ανϊπτυξησ

κασ

Βαςιλικόσ
και

του

ΛοϏζου
Γενικοϑ

Γραμματϋα
Λιμϋνων, Λιμενικόσ Πολιτικόσ και Ναυτιλιακών Επενδϑςεων κ. Ευϊγγελου

Κυριαζϐπουλου, πραγματοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτην Περιφϋρεια Νοτύου
Αιγαύου, παρουςύα του Αντιπεριφερειϊρχη Κυκλϊδων κ. Γεώργιου
Λεονταρύτη, του Δημϊρχου ϑρου – Ερμοϑπολησ κ. Νικϐλαου Λειβαδϊρα,
τησ Προϋδρου του Δημοτικοϑ Λιμενικοϑ Σαμεύου ϑρου κασ Κανδιώσ
Μαραγκοϑ, του Λιμενϊρχη ϑρου κ. Ιωϊννη Βαμβακοϑςη, του Διοικητό τησ
6ησ Περιφερειακόσ Διούκηςησ Λιμενικοϑ ώματοσ κ. Ιϊκωβου Γκϑζη και του
Προϋδρου του Επιμελητηρύου Κυκλϊδων κ. Ιωϊννη Ροϑςςου.
Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ και ςε ςυνϋχεια τησ ςυνϊντηςησ που εύχε
προηγηθεύ ςτο Γραφεύο του Τπουργοϑ τον προηγοϑμενο μόνα, ο κ.
Λειβαδϊρασ και η κα Μαραγκοϑ ϋλαβαν τη διαβεβαύωςη του κ. Τπουργοϑ
για την προώθηςη πολϑ ςημαντικών ζητημϊτων που αφοροϑν ςτο νηςύ
μασ.
υγκεκριμϋνα, ο κ. Πλακιωτϊκησ ανακούνωςε τη χρηματοδϐτηςη ϑψουσ
124.000€ περύπου για το ϋργο τησ ανϊπλαςησ του τμόματοσ του
παραλιακοϑ μετώπου Υούνικα που οδηγεύ ςτο καταφϑγιο ςκαφών.
Παρϊλληλα, δεςμεϑτηκε για την ϊμεςη ειςαγωγό του θϋματοσ του Master
Plan

του

λιμϋνα

Ερμοϑπολησ

ςτην

ΕΑΛ,

αφοϑ

προηγουμϋνωσ

διευθετηθοϑν τυπικϋσ εκκρεμϐτητεσ, προκειμϋνου να ολοκληρωθεύ η
οριςτικό ϋγκριςό του.
Δεςμεϑτηκε, επιπλϋον, για την ϊμεςη εξαςφϊλιςη χρηματοδϐτηςησ για την
προμόθεια πλωτών μϋςων πρϐςδεςησ ςτον λιμϋνα Ερμοϑπολησ, ποςοϑ
500.000€ περύπου, τα οπούα πρϐκειται να ςυμβϊλουν ςτην περαιτϋρω
ανϊπτυξη τησ κρουαζιϋρασ, γεγονϐσ που αποτελεύ το επιςτϋγαςμα τησ
ςυνεργαςύασ του Δημοτικοϑ Λιμενικοϑ Σαμεύου ϑρου με την Αναπτυξιακό
Εταιρεύα του Επιμελητηρύου Κυκλϊδων.
υζητόθηκε, επύςησ, η ςτϐχευςη τησ δημοτικόσ αρχόσ για την ανϊπτυξη τησ
ϑρου, ωσ θαλϊςςιου τουριςτικοϑ προοριςμοϑ, δια τησ χωροθϋτηςησ
τουριςτικών καταφυγύων ςτο παραλιακϐ μϋτωπο τησ Ερμοϑπολησ, ςτην
περιοχό Πηδϊλι και ςτο Υούνικα, ωσ ενιαύο μϋτωπο, γεγονϐσ το οπούο
αποτϋλεςε κοινϐ τϐπο ςυζότηςησ μεταξϑ των δϑο Τπουργεύων και του ΔΛΣ
ϑρου.

Σϋλοσ, ϋγινε αναφορϊ ςτο μεύζον ζότημα των ελϋγχων και τησ τόρηςησ των
μϋτρων προςταςύασ ενϊντια ςτον covid-19 κατϊ την επιβύβαςη και
αποβύβαςη των επιβατών ςτα πλούα, ϐπωσ επύςησ και ςτην ανϊγκη
επαναςχεδιαςμοϑ τησ ακτοπλοώκόσ διαςϑνδεςησ τησ ϑρου.

Αύγουςτοσ 2021
 Σον

Δόμαρχο

Μϐρφου

κ.

Βύκτωρα

Φατζηαβραϊμ υποδϋχθηκε ο Δόμαρχοσ
ϑρου

–

Ερμοϑπολησ

κ.

Νικϐλαοσ

Λειβαδϊρασ ςτο Δημαρχιακϐ Μϋγαρο, τη
Δευτϋρα 2 Αυγοϑςτου 2021. Κατϊ τη
διϊρκεια τησ ςυνϊντηςησ, αντϊλλαξαν
απϐψεισ για θϋματα κοινοϑ ενδιαφϋροντοσ
που αφοροϑν ςτο νηςύ μασ και ςτον Δόμο
Μϐρφου,

με

τον

οπούο

εύμαςτε

αδελφοποιημϋνοι ςαν δόμοι απϐ το 1994.

επτέμβριοσ 2021
 Σον Πρϋςβη τησ Ινδύασ κ. Amrit Lugun υποδϋχθηκε ο Δόμαρχοσ ϑρου –
Ερμοϑπολησ κ. Νικϐλαοσ Λειβαδϊρασ την Παραςκευό 03 επτεμβρύου 2021,
ςτο

Δημαρχιακϐ

Μϋγαρο,

παρουςύα τησ Εντεταλμϋνησ
Δημοτικόσ

υμβοϑλου

ςε

θϋματα Παιδεύασ κασ Ειρόνησ
Δρϊκου,

ςτο

πλαύςιο

προγραμματιςμϋνησ επύςκεψόσ
του ςτο νηςύ μασ με αφορμό
την

πραγματοπούηςη

τησ

μουςικοχορευτικόσ παρϊςταςησ «Tales of Sitar» που διοργϊνωςε η
χοροθεατρικό ομϊδα «Μεταμορφώςεισ» ςε ςυνεργαςύα με την Ινδικό

Πρεςβεύα για τον εορταςμϐ των 75 χρϐνων απϐ την ημϋρα ανεξαρτηςύασ
τησ Ινδύασ.
Ο κ. Πρϋςβησ εξϋφραςε τον θαυμαςμϐ του για τη ϑρο, δηλώνοντασ ϐτι
εύναι απϐ τα λύγα νηςιϊ που απϐ την πρώτη ματιϊ «κλϋβουν» τισ
εντυπώςεισ, ςυνδυϊζοντασ μια πλοϑςια ιςτορύα με ϋνα υπϋροχο φυςικϐ
τοπύο. Εςτύαςε, επύςησ, ςτην ϋντονη πολιτιςτικό δραςτηριϐτητα του νηςιοϑ
μασ,

αλλϊ

και

ςημαςύα

ςτη
τησ

πολυπολιτιςμικϐτητασ
για

τισ

ςϑγχρονεσ

κοινωνύεσ,
εκδηλώνοντασ ϋντονα το
ενδιαφϋρον

για

ανϊπτυξη

ςυνεργιών

μεταξϑ
Πρεςβεύασ

τησ

την

Ινδικόσ
και

του

Δόμου ϑρου - Ερμοϑπολησ ςτον τομϋα του πολιτιςμοϑ και του τουριςμοϑ.
Απϐ τη μεριϊ του ο κ. Δόμαρχοσ, αφοϑ παρουςύαςε την ιςτορύα τησ ϑρου,
με ϋμφαςη ςτον Πρωτοκυκλαδικϐ Πολιτιςμϐ, ςτη μεςαιωνικό Ωνω ϑρο και
ςτο αςτικϐ θαϑμα τησ Ερμοϑπολησ, δεν παρϋλειψε να αναφερθεύ ςτισ
ςϑγχρονεσ υποδομϋσ τϐςο τησ πϐλησ ϐςο και των χωριών μασ. Ιδιαύτερα δε,
τϐνιςε τα ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματα του νηςιοϑ μασ που το καθιςτοϑν
ξεχωριςτϐ τουριςτικϐ προοριςμϐ, πλϋκοντασ αρμονικϊ διαφορετικϋσ
κουλτοϑρεσ και διαφορετικϋσ παραδϐςεισ, ϐπου το παρελθϐν ςυνυπϊρχει
με τισ ανϊγκεσ του παρϐντοσ χωρύσ να αλλοιώνεται η μοναδικό
φυςιογνωμύα του.
Η ςυνϊντηςη ολοκληρώθηκε ςε πολϑ θετικϐ κλύμα με αμοιβαύα ανταλλαγό
εθιμοτυπικών δώρων και ξενϊγηςη του κ. Lugun ςτο Δημαρχιακϐ Μϋγαρο
και ςτο Αρχαιολογικϐ Μουςεύο.
 Σην Τπουργϐ Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ κα Λύνα Μενδώνη υποδϋχθηκε ο
Δόμαρχοσ ϑρου – Ερμοϑπολησ κ. Νικϐλαοσ Λειβαδϊρασ την Πϋμπτη 23

επτεμβρύου
Αύθουςα

2021,

του

ςτην

Δημοτικοϑ

υμβουλύου, παρουςύα του
Βουλευτό
Υύλιππου

Κυκλϊδων
Υϐρτωμα,

Περιφερειϊρχη
Αιγαύου

κ.

Φατζημϊρκου,

κ.
του

Νοτύου
Γεώργιου
του

Αντιπεριφερειϊρχη Κυκλϊδων
κ. Γεώργιου Λεονταρύτη, του Αντιπεριφερειϊρχη Μεταφορών και
Επικοινωνιών Κυκλϊδων κ. Μϊκη Δαδϊου, του Αντιδημϊρχου Σεχνικών
Τπηρεςιών κ. Μηνϊ Αληφραγκό και τησ Αντιδημϊρχου Πολιτιςμοϑ κασ
Αλύκησ Λεονταρύτη. Σην κα Τπουργϐ ςυνϐδευε ο Γενικϐσ Γραμματϋασ
Πολιτιςμοϑ κ. Γεώργιοσ Διδαςκϊλου, καθώσ και υπηρεςιακϊ ςτελϋχη του
Τπουργεύου.
Ο κ. Δόμαρχοσ προςϋφερε ςτην κα Τπουργϐ ϋνα αντύγραφο τηγανϐςχημου
ςκεϑουσ με παρϊςταςη πλούου τησ Πρωτοκυκλαδικόσ Εποχόσ και,
δρϊττοντασ τησ ευκαιρύασ, πραγματοπούηςε μια ςϑντομη ιςτορικό
αναδρομό απϐ τουσ Προώςτορικοϑσ χρϐνουσ ϋωσ την ϋλευςη των
προςφϑγων και την ύδρυςη τησ Ερμοϑπολησ. κοπϐσ τησ ιςτορικόσ
αναφορϊσ όταν η κατϊδειξη
τησ ανϊγκησ διαφϑλαξησ
του

πολιτιςμικοϑ

μασ

θηςαυροϑ και τησ πλοϑςιασ
ιςτορύασ μασ με την αρωγό
του

πλϋον

Τπουργεύου,

αρμϐδιου
του

Τπουργεύου Πολιτιςμοϑ και
Αθλητιςμοϑ.
Σϐνιςε δε, ϐτι η ςυνεργαςύα του Δόμου, τησ Περιφϋρειασ και του
Τπουργεύου πρϋπει να εύναι ςτενό και κυρύωσ εποικοδομητικό, προκειμϋνου
να βρύςκονται ϊμεςεσ λϑςεισ για τη διϊςωςη των ιςτορικών κτιρύων,

δεδομϋνου ϐτι, εκτϐσ απϐ το πρϐβλημα τησ εγκατϊλειψησ που αλλοιώνει
την εικϐνα τησ πϐλησ, ϋχουν προκϑψει και ςοβαρϊ προβλόματα
επικινδυνϐτητασ. Ειδικϊ για το ζότημα των εγκρύςεων του Τπουργεύου,
τοποθετόθηκε

ο

Προώςτϊμενοσ

τησ

Σεχνικόσ

Τπηρεςύασ

κ.

Δαυύδ Διακοδημητρύου και
ο

Προώςτϊμενοσ

Πολεοδομύασ

τησ
κ.

Παναγιώτησ
Καρακατςϊνησ,

προτεύνοντασ

να

γύνουν

νομοθετικϋσ

ρυθμύςεισ,

προκειμϋνου να μην απαιτεύται ςε ϐλεσ τισ εργαςύεσ εντϐσ Ιςτορικοϑ Σϐπου
η ϋγκριςη του Τπουργεύου, αλλϊ και να υπϊρξει για τα επικινδϑνωσ
ετοιμϐρροπα κτύρια πρωτϐκολλο ςυγκεκριμϋνων εργαςιών ςυνολικϊ και
ϐχι μεμονωμϋνα.
Παρϊλληλα, εςτύαςε ςε ειδικϐτερα θϋματα που χρόζουν επιτϊχυνςησ των
διαδικαςιών και ανϊληψησ δρϊςησ απϐ πλευρϊσ Τπουργεύου, ϐπωσ:
Α. Η ϋγκριςη τησ μελϋτησ αποκατϊςταςησ των ϐψεων του Δημαρχεύου
ϑρου – Ερμοϑπολησ.
Β. Η ολοκλόρωςη των ςωςτικών αναςκαφών ςτο Δημοτικϐ Γυμναςτόριο
Πευκακύων, προκειμϋνου να προχωρόςει το ϋργο.
Γ. Η ςταδιακό αποκατϊςταςη των Σαφικών Μνημεύων του Κοιμητηρύου
Αγύου Γεωργύου.
Δ. Η ϋγκριςη τησ μελϋτη για την ανακαταςκευό του κτιρύου του Σελωνεύου
(Elysee), το οπούο ϋχει παραχωρηθεύ απϐ τον Δόμο ςτο Πανεπιςτόμιο
Αιγαύου.
Ε. Η ϋγκριςη τησ μελϋτησ για το ςτϋγαςτρο ςτην εύςοδο του Θεϊτρου
Απϐλλων ςτην Πλατεύα Βαρδϊκα.
Σ. Η επϋκταςη του Αρχαιολογικοϑ Μουςεύου ϑρου.
Ζ. Η διερεϑνηςη τησ δυνατϐτητασ να παραχωρηθεύ το Κτύριο Προβελϋγγιου
ςτην Ωνω ϑρο ςτο Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ για ςυντόρηςη και αξιοπούηςη.

Η κα Μενδώνη, απϐ την πλευρϊ τησ, πληροφϐρηςε ϐτι τα περιςςϐτερα
αιτόματα του Δόμου μασ βρύςκονται ςε πολϑ καλϐ δρϐμο, ωςτϐςο το μεύζον
ζότημα τησ διϊςωςησ των ιςτορικών μασ κτιρύων απαιτεύ τη ςυνϋργεια και
των τριών φορϋων –Τπουργεύου, Περιφϋρειασ και Δόμου - προκειμϋνου να
ςυντηρηθοϑν, αλλϊ και να αξιοποιηθοϑν.
το ςημεύο που ςτϊθηκε με ιδιαύτερη ϋμφαςη όταν το θϋμα του
Αρχαιολογικοϑ Μουςεύου, αναφϋροντασ πωσ η επϋκταςό του αποτελεύ μια
λϑςη ϊμεςη και υλοποιόςιμη. Προχώρηςε, ωςτϐςο, και ςε ευχϊριςτεσ
δηλώςεισ, αποκαλϑπτοντασ πωσ ςτα μακροπρϐθεςμα ςχϋδια τησ εύναι και η
δημιουργύα ενϐσ διαχρονικοϑ Μουςεύου ςτη ϑρο, που θα περικλεύει ϐλη
την ιςτορύα του νηςιοϑ. Για τον ςκοπϐ αυτϐ, ςτϐχοσ του Τπουργεύου εύναι
να αξιοποιόςει το Λοιμοκαθαρτόριο ςτα Λαζαρϋττα, ϋνα κτύριο ιςτορικϊ
φορτιςμϋνο και ςε εμβληματικό θϋςη ςτην εύςοδο του λιμανιοϑ. Κατ’ αυτϐ
τον τρϐπο, διαςώζεται ϋνα ςημαντικϐ κτύριο και παρϊλληλα δύνεται ςτη
ϑρο μια νϋα προοπτικό.
Η ςυνϊντηςη ολοκληρώθηκε ςε ευχϊριςτο κλύμα με την αμοιβαύα δϋςμευςη
ϐτι ϐλεσ οι δυνϊμεισ πρϋπει να εύναι ςυντεταγμϋνεσ, με γνώμονα τη βιώςιμη
ανϊπτυξη του νηςιοϑ μασ.

 Σον Γενικϐ Γραμματϋα του ΕΟΣ κ. Δημότρη Υραγκϊκη, υποδϋχθηκε ο
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επτεμβρύου

2021,

Δημαρχιακϐ

ςτο

Μϋγαρο,

παρουςύα

του

Αντιδημϊρχου

Σουριςμοϑ

κ. Παναγιώτη Κουταβϊ και
του

Προώςταμϋνου

τησ

Περιφερειακόσ Τπηρεςύασ
Σουριςμοϑ

Κυκλϊδων

κ.

Μιχϊλη Παρϊβαλου, ςτο πλαύςιο τησ τουριςτικόσ ανϊπτυξησ τησ ϑρου.
Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνϊντηςησ, παρουςιϊςτηκε το τουριςτικϐ προώϐν
και τα ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματα του νηςιοϑ μασ, ενώ παρϊλληλα τϋθηκαν

επύ τϊπητοσ οι δυνατϐτητεσ και προοπτικϋσ τησ περαιτϋρω ανϊπτυξόσ του.
Ειδικϐτερα, ο κ. Υραγκϊκησ εξϋφραςε τον θαυμαςμϐ του για τη ϑρο και
δόλωςε την πρϐθεςό του να ςτηρύξει τισ προςπϊθειεσ του Δόμου και τησ
επιχειρηματικόσ

κοινϐτητασ

προσ

την

κατεϑθυνςη

τησ

βιώςιμησ

τουριςτικόσ ανϊπτυξησ και την εδραύωςη του νηςιοϑ μασ ςτον τουριςτικϐ
χϊρτη.

Οκτώβριοσ 2021
 Με τον Πρϋςβη των Η.Π.Α. κ. Geoffrey Pyatt και τη Μορφωτικό Ακϐλουθο
τησ Πρεςβεύασ κα Shanna Dietz Surendra ςυναντόθηκε ο Δόμαρχοσ ϑρου –
Ερμοϑπολησ κ. Νικϐλαοσ Λειβαδϊρασ με αφορμό το πρωτοποριακϐ
πρϐγραμμα CodeGirls, μια διοργϊνωςη του Εργαςτηρύου Επιχειρηματικοϑ
Πολιτιςμοϑ Mataroa, με
την

υποςτόριξη

Αμερικανικόσ

τησ

Πρεςβεύασ

και του Δόμου ϑρου Ερμοϑπολησ
Ϊνα

ςϑγχρονο

και

φιλϐδοξο πρϐγραμμα που
βοηθϊ τουσ εφόβουσ να
κατανοόςουν καλϑτερα την ψηφιακό εποχό μασ και να γνωρύςουν
καλϑτερα τισ δυνατϐτητεσ και τα ταλϋντα τουσ με την αξιοπούηςη των νϋων
τεχνολογικών εργαλεύων.

 το Διοικητικϐ υμβοϑλιο του
Γενικοϑ

Νοςοκομεύου

παρευρϋθηκε ο Δόμαρχοσ ϑρου –
Ερμοϑπολησ

κ.

Νικϐλαοσ

Λειβαδϊρασ την Παραςκευό 22
Οκτωβρύου 2021, με τη ςυμμετοχό
του

Διοικητό

κ.

Μιχϊλη

Ζουλουφοϑ, των εκπροςώπων των ιατρών, τησ Προϋδρου του υλλϐγου
Εργαζομϋνων του Νοςοκομεύου ϑρου κασ Κατερύνασ Καλογερϊκη και των
μελών του Διοικητικοϑ υμβουλύου του Γενικοϑ Νοςοκομεύου – Κϋντρου
Τγεύασ Νϊξου μϋςω τηλεδιϊςκεψησ.
Κατϊ τη διϊρκεια του ςυμβουλύου, ςυζητόθηκαν εκτενώσ τα λειτουργικϊ
προβλόματα και κυρύωσ το ζότημα τησ υποςτελϋχωςησ των δϑο
διαςυνδεδεμϋνων Νοςοκομεύων, του Γενικοϑ Νοςοκομεύου ϑρου και του
Γενικοϑ Νοςοκομεύου – Κϋντρου Τγεύασ Νϊξου. Ειδικϐτερα, ςτην
τοποθϋτηςό

μου

επεςόμανα

την

αναγκαιϐτητα

πραγματοπούηςησ

ςυντονιςμϋνων ενεργειών και παροχόσ κινότρων, προκειμϋνου να
αντιμετωπιςτεύ αποτελεςματικϊ το πρϐβλημα τησ υποςτελϋχωςησ.

 Με τον Γενικϐ Γραμματϋα Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ, Κατϊρτιςησ, Δια
βύου

Μϊθηςησ

και

Νεολαύασ του Τπουργεύου
Παιδεύασ

και

Θρηςκευμϊτων, κ. Γεώργιο
Βουτςινϐ, ςυναντόθηκε ο
Δόμαρχοσ

ϑρου

–

Ερμοϑπολησ κ. Νικϐλαοσ
Λειβαδϊρασ την Σετϊρτη
27 Οκτωβρύου 2021, παρουςύα τησ Εντεταλμϋνησ Δημοτικόσ υμβοϑλου για
θϋματα Παιδεύασ κασ Ειρόνησ Δρϊκου.
Ο κ. Βουτςινϐσ ενημερώθηκε για τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ τησ ϑρου και
ιδιαύτερα για τα ϋργα ςυντόρηςησ και ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ των
ςχολικών κτιρύων, ενώ ϋδειξε ιδιαύτερο ενδιαφϋρον για τη λειτουργύα των
Επαγγελματικών χολεύων και του Εργαςτηριακοϑ Κϋντρου του ΕΠΑΛ
ϑρου.
Απϐ τη μεριϊ του ο κ. Δόμαρχοσ ϋθεςε το ζότημα τησ ϋγκαιρησ πρϐςληψησ
ικανοϑ αριθμοϑ ςχολικών καθαριςτριών, προκειμϋνου να καλϑπτουν
επαρκώσ τισ ανϊγκεσ των ςχολικών μονϊδων.

Η ςυνϊντηςη ολοκληρώθηκε ςε πολϑ θετικϐ κλύμα με τον κ. Γενικϐ να
δηλώνει ϐτι όδη διερευνϊται η δυνατϐτητα τησ ςυνεργαςύασ του
Τπουργεύου Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων με το Ναυπηγεύο ϑρου για τη
δημιουργύα χολόσ Σεχνικόσ Κατϊρτιςησ Ειδικοτότων.

Νοέμβριοσ 2021
 Με τον αν. Τπουργϐ Εςωτερικών κ. τυλιανϐ Πϋτςα ςυναντόθηκε ο
Δόμαρχοσ ϑρου – Ερμοϑπολησ κ. Νικϐλαοσ Λειβαδϊρασ τη Δευτϋρα 22
Νοεμβρύου 2021, παρουςύα του Κοινοβουλευτικοϑ Εκπροςώπου και
Βουλευτό Κυκλϊδων
κ. Ιωϊννη Βροϑτςη.
Κατϊ τη διϊρκεια τησ
ςυνϊντηςησ,
ςυζητόθηκαν

οι

προτϊςεισ που ϋχουν
υποβληθεύ απϐ τον
Δόμο

ϑρου

Ερμοϑπολησ

–
ςτο

Πρϐγραμμα «Αντώνησ
Σρύτςησ», ενώ υψηλϊ ςτην ατζϋντα τϋθηκε το μεύζον ζότημα τησ λειψυδρύασ
και ειδικϐτερα η προμόθεια μιασ μονϊδασ αφαλϊτωςησ 340 m3/ημϋρα,
προκειμϋνου να δώςει λϑςη ςτο οξϑ πρϐβλημα υδροδϐτηςησ που
ταλαιπωρεύ τουσ κατούκουσ και επιςκϋπτεσ τησ ϑρου, ιδιαύτερα του
καλοκαιρινοϑσ μόνεσ.
Ο κ. Πϋτςασ, ανταποκρινϐμενοσ θετικϊ ςτο αύτημα του Δόμου, δεςμεϑτηκε
ϐτι θα ανακοινώςει το ϑψοσ του ποςοϑ τησ επιχορόγηςησ του Τπουργεύου
Εςωτερικών προσ τον Δόμο ϑρου – Ερμοϑπολησ, το οπούο θα διατεθεύ για
την αγορϊ τησ ςυγκεκριμϋνησ μονϊδασ αφαλϊτωςησ.
Υανερϊ ικανοποιημϋνοσ απϐ την ϊκρωσ θετικό ϋκβαςη τησ ςυζότηςησ, ο κ.
Δόμαρχοσ επεςόμανε ϐτι η προμόθεια τησ μονϊδασ αφαλϊτωςησ 340
m3/ημϋρα, ςε ςυνδυαςμϐ με την όδη δρομολογημϋνη αγορϊ μιασ δεϑτερησ
μονϊδασ 600 m3/ημϋρα, πρϐκειται να αντιμετωπύςει αποτελεςματικϊ το

πρϐβλημα υδροδϐτηςησ του νηςιοϑ, το οπούο τουσ καλοκαιρινοϑσ μόνεσ
οξϑνεται ςε βαθμϐ μη ανταπϐκριςησ ςτισ βαςικϋσ ανϊγκεσ.

 Με τον Τπουργϐ Σουριςμοϑ κ. Βαςύλη Κικύλια και τη Γενικό Γραμματϋα
Σουριςτικόσ Πολιτικόσ κα Βύκυ ΛοϏζου ςυναντόθηκε ο Δόμαρχοσ ϑρου –
Ερμοϑπολησ κ. Νικϐλαοσ Λειβαδϊρασ την Σρύτη 23 Νοεμβρύου 2021,
παρουςύα τησ Προϋδρου
του

Δημοτικοϑ

Λιμενικοϑ

Σαμεύου

ϑρου

Κανδιώσ

κασ

Μαραγκοϑ,
προκειμϋνου

να

ςυζητηθεύ η επύςπευςη
των

διαδικαςιών

για

την επαναχωροθϋτηςη
τησ μαρύνασ ςτα Λαζαρϋττα, ϋνα βόμα απαραύτητο για την τελικό ϋγκριςη
του Master Plan του λιμϋνα Ερμοϑπολησ απϐ το ΕΑΛ.
Παρϊλληλα και ςε ςυνϋχεια προηγοϑμενων τηλεφωνικών επαφών,
ςυζητόθηκαν οι λεπτομϋρειεσ τησ πρωτοβουλύασ του Τπουργεύου
Σουριςμοϑ «Χηφιακού Νομϊδεσ» (“Digital Nomads”), η οπούα πρϐκειται να
ξεκινόςει πιλοτικϊ ςτην Ερμοϑπολη, ςε ςυνεργαςύα με τον Δόμο ϑρου –
Ερμοϑπολησ και τον ιδιωτικϐ τομϋα.
Οι «Χηφιακού Νομϊδεσ» αφοροϑν ςε επιςκϋπτεσ που διαμϋνουν τον
χειμώνα ςτα νηςιϊ ό ςε ϊλλουσ προοριςμοϑσ και δουλεϑουν εξ αποςτϊςεωσ
απϐ τον υπολογιςτό τουσ. Αποτελεύ μια ςϑγχρονη τϊςη ςε παγκϐςμιο
επύπεδο και ϋνα βιώςιμο τουριςτικϐ μοντϋλο, που ςτοχεϑει ςτην
επιμόκυνςη τησ τουριςτικόσ περιϐδου και απαιτεύ τη ςυνεργαςύα των
δημϐςιων και ιδιωτικών φορϋων, προκειμϋνου να μποροϑν οι ϊνθρωποι να
οργανώνουν τη ζωό τουσ εκεύ που θα διαμϋνουν.
Εκφρϊζοντασ την ικανοπούηςη του για την επιλογό τησ Ερμοϑπολησ μϋςα
ςτισ τρεισ πρώτεσ πϐλεισ που θα υποδεχθοϑν τουσ Χηφιακοϑσ Νομϊδεσ, ο κ.

Δόμαρχοσ επεςόμανε τα οφϋλη μιασ τϋτοιασ πρωτοβουλύασ, καθώσ θα
τονώςει τον off-season τουριςμϐ και θα ςυμβϊλει ςτην οικονομικό
ανϊκαμψη του νηςιοϑ μασ, ειδικϊ μετϊ απϐ τισ επιπτώςεισ των τελευταύων
χρϐνων λϐγω τησ πανδημύασ.

Δεκέμβριοσ 2021
 Με τον Γενικϐ Γραμματϋα Αιγαύου και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ κ. Μανώλη
Κουτουλϊκη ςυναντόθηκε ο Δόμαρχοσ ϑρου – Ερμοϑπολησ κ. Νικϐλαοσ
Λειβαδϊρασ

την

Σρύτη

07

Δεκεμβρύου 2021, παρουςύα τησ
Προϋδρου του Λιμενικοϑ Σαμεύου
κασ Κανδιώσ Μαραγκοϑ.
Αρχικϊ, ο κ. Δόμαρχοσ αναφϋρθηκε
ςτισ ενϋργειεσ τησ Δημοτικόσ Αρχόσ
και

του

ΔΛΣ

ϑρου

για

την

αναβϊθμιςη και τον εκςυγχρονιςμϐ
του λιμϋνα Ερμοϑπολησ και των
λιμενικών εγκαταςτϊςεων. Σϐνιςε
δε την ανϊγκη επύςπευςησ των
διαδικαςιών για την τελικό ϋγκριςη
του

Master

Plan

του

λιμϋνα

Ερμοϑπολησ απϐ το ΕΑΛ, ϋνα ζότημα καύριο και χρϐνιο που θα προςφϋρει
νϋεσ οικονομικϋσ και αναπτυξιακϋσ δυνατϐτητεσ ςτο νηςύ μασ.
Ο κ. Κουτουλϊκησ επεςόμανε πωσ ςτϐχοσ του Τπουργεύου Ναυτιλύασ και
Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ εύναι η ςτόριξη του ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ κϊθε
τοπικόσ κοινωνύασ και η ανϊδειξη των ιδιαιτεροτότων των νηςιών,
εκφρϊζοντασ μϊλιςτα την πρϐθεςη του Τπουργεύου να ςυμβϊλει ςτην
ωρύμανςη των μελετών που εμπύπτουν ςτισ αρμοδιϐτητϋσ του. Ειδικϐτερα,
ςυζητόθηκε το πρϐγραμμα «ΝΕΑΡΦΟ» και η αξιοπούηςό του απϐ τουσ
Δόμουσ, δεδομϋνου ϐτι αποτελεύ ϋνα πολϑ ςημαντικϐ εργαλεύο για τη
χρηματοδϐτηςη κρύςιμων ϋργων και λειτουργιών ςτον νηςιωτικϐ χώρο.

Η ςυνϊντηςη ολοκληρώθηκε ςε πολϑ καλϐ κλύμα, με τη διαβεβαύωςη του κ.
Γενικοϑ για την προώθηςη των θεμϊτων που απαςχολοϑν τον Δόμο και το
ΔΛΣ ϑρου.
 Με την Τπουργϐ Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ κα Λύνα Μενδώνη
ςυναντόθηκε ο Δόμαρχοσ ϑρου – Ερμοϑπολησ κ. Νικϐλαοσ Λειβαδϊρασ την
Παραςκευό
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Δεκεμβρύου

2021,

παρουςύα

του

Φωρικοϑ

Αντιπεριφερειϊρχη Κυκλϊδων κ. Γεώργιου Λεονταρύτη, του Αντιδημϊρχου
Σεχνικών Τπηρεςιών κ. Μηνϊ Αληφραγκό, του αν. Προώςταμϋνου τησ
Δ/νςησ Σεχνικών Τπηρεςιών κ. Δαυύδ Διακοδημητρύου, του Προϋδρου του
Ινςτιτοϑτου

ϑρου

κ.

Παϑλου

Φατζηγρηγορύου

και

υπηρεςιακών

παραγϐντων του Τπουργεύου.
Σο πρώτο θϋμα που ςυζητόθηκε όταν το Λοιμοκαθαρτόριο «Λαζαρϋτο» και
ςυγκεκριμϋνα παραδϐθηκε και παρουςιϊςτηκε απϐ τουσ κ.κ. Παϑλο
Φατζηγρηγορύου
και

Δαυύδ

Διακοδημητρύου η
αποτϑπωςη του εν
λϐγω

κτιριακοϑ

ςυγκροτόματοσ, η
οπούα εκπονόθηκε
απϐ το Ινςτιτοϑτο
ϑρου και το ΣΜΠ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου-Σμόμα ϑρου και
ειδικϐτερα απϐ τον Δρ. Παϑλο Φατζηγρηγορύου και Δρ. πϑρο Βοςινϊκη.
Μϊλιςτα, ςυμφωνόθηκε η ςυνεργαςύα του Δόμου ϑρου – Ερμοϑπολησ, τησ
Περιφϋρειασ Νοτύου Αιγαύου και του Τπουργεύου Πολιτιςμοϑ και
Αθλητιςμοϑ για την πραγματοπούηςη μιασ ςειρϊσ ενεργειών ώςτε να
προχωρόςει η υλοπούηςη ενϐσ πολυθεματικοϑ μουςειακοϑ – πολιτιςτικοϑ
χώρου.
τη ςυνϋχεια ςυζητόθηκε το ζότημα τησ ϋγκριςησ τησ μελϋτησ
«Αποκατϊςταςη ϐψεων Δημαρχεύου ϑρου – Ερμοϑπολησ», για την οπούα
πρϐκειται να ληφθεύ απϐφαςη ςτη ςυνεδρύαςη του Κεντρικοϑ υμβουλύου

Νεοτϋρων Μνημεύων την Σετϊρτη 22/12/2021, εφϐςον απαντηθοϑν ϊμεςα
οι διευκρινύςεισ που ζητόθηκαν την Πϋμπτη 16/12/2021.
Ση ςυζότηςη απαςχϐληςαν και τα Σαφικϊ Μνημεύα του Κοιμητηρύου του
Αγύου Γεωργύου. Ειδικϐτερα, η κα Μενδώνη ενημερώθηκε για τα τϋςςερα
(4) ταφικϊ μνημεύα για τα οπούα ϋχει όδη υπογραφεύ ςϑμβαςη με τον
Ειδικϐ ϑμβουλο, ώςτε να προχωρόςει η δημοπρϊτηςη του ϋργου
ςυντόρηςησ και αποκατϊςταςόσ τουσ. Επύςησ, αναφϋρθηκε ϐτι υπϊρχουν
εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ για ϊλλα δώδεκα (12) μνημεύα και η κα Τπουργϐσ
δεςμεϑτηκε για την επικαιροπούηςη αυτών των μελετών, καθώσ και για την
εκπϐνηςη νϋων για τα υπϐλοιπα μνημεύα, με απώτερο ςκοπϐ την
προςπϊθεια ϋνταξησ τουσ ςτο νϋο ΕΠΑ ςτο τϋλοσ του 2022 ό ςτο Σαμεύο
Ανϊκαμψησ.
Παρϊλληλα, ςυζητόθηκε και το θϋμα τησ μελϋτησ «τϋγαςτρο ειςϐδου
Θεϊτρου Απϐλλων, Πλατεύα Βαρδϊκα, Ερμοϑπολη ϑρου», η οπούα ϋλαβε
ϋγκριςη απϐ το Σοπικϐ υμβοϑλιο Νεοτϋρων Μνημεύων, ενώ η Τπουργϐσ
ενημϋρωςε ϐτι ςτο επϐμενο Νομοςχϋδιο θα ψηφιςτεύ η δϋςμευςη που εύχε
αναλϊβει για τη ςϑςταςη Κοινόσ Επιτροπόσ μεταξϑ του Τπουργεύου
Πολιτιςμοϑ & Αθλητιςμοϑ και του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ & Ενϋργειασ,
με ςτϐχο την επύςπευςη των διαδικαςιών αδειοδοτόςεων.
 υνϊντηςη με τον Δ/ντό τησ Γενικόσ Εφορύασ Αρχαιοτότων Κυκλϊδων κ.
Δημότριο Αθαναςοϑλη πραγματοπούηςε ο Δόμαρχοσ ϑρου – Ερμοϑπολησ
κ.

Νικϐλαοσ

Λειβαδϊρασ,

παρουςύα

των

κ.κ.

Αληφραγκό

και

Διακοδημητρύου, κατϊ την οπούα ςυζητόθηκε το φλϋγον θϋμα τησ
επύςπευςησ των διαδικαςιών για την πραγματοπούηςη των ςωςτικών
αναςκαφών ςτο Δημοτικϐ Γυμναςτόριο ςτη θϋςη Πευκϊκια, με τον κ.
Αθαναςοϑλη να δεςμεϑεται για την ϊμεςη ϋναρξη των εργαςιών. Επιπλϋον,
ςυζητόθηκε η δυνατϐτητα επϋκταςησ του Αρχαιολογικοϑ Μουςεύου ϑρου,
η δημιουργύα Γραφεύου τησ Εφορύασ Αρχαιοτότων Κυκλϊδων ςτη ϑρο,
καθώσ και η αξιοπούηςη του κτιρύου «Προβελεγγύου» ςτην Ωνω ϑρο.

 ε ςυνϋχεια τηλεφωνικών επικοινωνιών με τον υριανϐ καλαθοςφαιριςτό
Γιώργο Πρύντεζη, ο Δόμαρχοσ ϑρου – Ερμοϑπολησ κ. Νικϐλαοσ Λειβαδϊρασ
πραγματοπούηςε ςυνϊντηςη με τουσ εκπροςώπουσ του κ.κ. Γιϊννη
Λϊςκαρη και Θεοφϊνη Ξηνταβελώνη, κατϊ την οπούα ςυμφωνόθηκε η
πραγματοπούηςη του AegeanBall Festival το πρώτο δεκαόμερο του Ιουλύου,
εφϐςον το επιτρϋψουν οι υγειονομικϋσ ςυνθόκεσ.

 Ενέργειεσ/Δράςεισ κατά τησ διαςποράσ του Covid – 19
Ιανουάριοσ – Δεκέμβριοσ 2021
 ε ςυνεργαςύα με τον ΕΟΔΤ, πραγματοπούηςη δωρεϊν τεςτ ταχεύασ
διϊγνωςησ Covid- 19 (rapid tests) ςτην Ερμοϑπολη και ςτα χωριϊ τησ
ϑρου.
 Ανακοινώςεισ και Δελτύα Σϑπου ανϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα για την
πιςτό εφαρμογό των μϋτρων προςταςύασ του ΕΟΔΤ και του Τπουργεύου
Τγεύασ.

 υνεντεύξεισ
επτέμβριοσ 2021
 υνϋντευξη ςτον δημοςιογρϊφο Γιώργο Καραχρόςτο για το itn

Ελληνικϐσ Σουριςμϐσ, αρ. φϑλλου 9, τεϑχοσ 02/09/2021.

