ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΟΥ ΜΑΡΚΟΥ Ι.ΚΩΒΑΙΟΥ για το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
του Δήμου Πάρου για το έτος 2021
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Θα ξεκινήσω την εισήγησή μου λίγο διαφορετικά σήμερα.
Όπως γνωρίζουμε όλοι, στην Ελλάδα, έχει επικρατήσει η διαδεδομένη αντίληψη
και πρακτική, που θέλει την Τοπική Αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίζεται από το
κεντρικό κράτος λίγο πολύ ως ο φτωχός συγγενής.
Το γεγονός αυτό, έγινε εντονότερο ειδικά κατά την πρόσφατη μνημονιακή περίοδο,
που χαρακτηρίστηκε από δραματικές μειώσεις τόσο ως προς την χρηματοδότηση
όσο και ως προς το στελεχιακό της δυναμικό. Σε όλη αυτήν την κατάσταση που είχε
δημιουργηθεί, τον τελευταίο ένα χρόνο οι Δήμοι κληθήκαμε ξαφνικά να
διαχειριστούμε και μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση πρώτου μεγέθους με
εκρηκτικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς. Εννοώ φυσικά την πανδημία του
κορωνοϊού. Μέσα σε ένα αντίξοο περιβάλλον, έπρεπε να επιδείξουμε γρήγορα
αντανακλαστικά, και με υπευθυνότητα και σοβαρότητα να οργανώσουμε με ένα
χρηστό τρόπο τόσο τα οικονομικά μας όσο και το ανθρώπινο δυναμικό με σκοπό να
ανταπεξέλθουμε στον κοινωνικό και αναπτυξιακό μας ρόλο.
Σε πείσμα ωστόσο των καιρών, ο Δήμος Πάρου έμεινε όρθιος και κατάφερε, μέσα
σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, να αποτελεί ένα αξιόπιστο φορέα με
χρηματοοικονομική επάρκεια και με μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων είτε απευθείας
από τον ίδιο, είτε μέσα από τα Νομικά του Πρόσωπα. Το τονίζω, με τις δικές μας
δυνάμεις και τις δικές μας υπηρεσίες.
Γιατί για εμάς αυτό είναι το πραγματικό νόημα και ο ρόλος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Να είναι δηλαδή ο τρίτος πυλώνας του κράτους. Με αυτόν τον
τρόπο λειτουργεί ως πραγματικός θεσμός παρέμβασης στα καθημερινά
προβλήματα του πολίτη.

Μετά τη σύντομη αυτή εισαγωγή, δράττομαι λοιπόν στο σημείο αυτό της ευκαιρίας,
συνεχίζοντας με λόγια αισιοδοξίας για το μέλλον του νησιού μας και της τοπικής
μας κοινωνίας.
Στην Πάρο σήμερα, το έτος 2020, στο νησί των 193.308 τετραγωνικών χιλιομέτρων,
και των 13.600 κατοίκων, εν μέσω των συνθηκών που περιέγραψα παραπάνω,
έχουν προγραμματιστεί και δρομολογηθεί από τη Δημοτική Αρχή έργα υποδομής
ύψους €10.212.186,845. Από αυτά:
 Τα €6.987.509,13 προέρχονται από χρηματοδοτικά προγράμματα όπως ΕΣΠΑ,
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ,
 τα € 811.898,39 αφορούν χρηματοδοτήσεις από αρμόδιους οργανισμούς και
υπουργεία,
 τα € 579.666,425 προέρχονται από τη ΣΑΤΑ και
 τα € 1.833.112,9 προέρχονται από τα τακτικά έξοδα του Δήμου Πάρου.
Αν προσθέσουμε στα παραπάνω και τα € 46.365.267,99 (€43.014.842,03 από το
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και € 3.350.425,96 από ιδιώτες) που αφορούν
την επέκταση του Νέου Αεροδρομίου της Πάρου, στο νησί μας το 2021 θα τρέχουν
έργα υποδομής ύψους € 56,577,454,80
Στο δια ταύτα τώρα,
Ο Δήμος Πάρου ως

ένας

Οικονομικά Ισχυρός και Αυτοδύναμος Δήμος, που

στέκεται γερά στα πόδια του και βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, παρουσιάζει
σήμερα προς ψήφιση το τεχνικό του Πρόγραμμα για το 2021.
Ένα πρόγραμμα που στηρίζεται στη δυνατότητα να χρηματοδοτεί με δικούς του
πόρους όπως είπα και προηγουμένως σημαντικά έργα υποδομής και βελτίωσης της
καθημερινότητας και της ποιότητας των πολιτών του αλλά συγχρόνως βασίζεται
στην ικανότητα του εξειδικευμένου και υψηλά εκπαιδευμένου προσωπικού του να
συντάσσει ολοκληρωμένες μελέτες και να εντάσσει ακόμα μεγαλύτερα έργα σε
ευρωπαϊκά και μη χρηματοδοτικά προγράμματα.

Τα έργα μόνο για το 2021 που θα υλοποιηθούν με ίδιους πόρους του Δήμου,
ανέρχονται στο ποσό των €1.965.242,59 επί συνόλου € 5.932.058,22, που
αντιπροσωπεύει το 33% του τεχνικού προγράμματος. Όλοι αντιλαμβάνεστε, σε
εποχές οικονομικής δυσπραγίας, πόσο σημαντικό είναι αυτό.
Οι κατευθύνσεις του Τεχνικού Προγράμματος στο πεδίο των έργων είναι δεδομένες
και αφορούν στην πραγμάτωση του προγραμματικών μας δηλώσεων ως Δημοτική
Αρχή. Το κύριος μέρος του αφορά στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής,
έργων που είναι απαραίτητα για τον τόπο μας προκειμένου να μπορέσει να
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος.
Προσωπικά, θα εστιάσω στο πολιτικό διακύβευμα που συνεχίζουμε να υπηρετούμε
με συνέπεια και προγραμματισμό και αποτυπώνεται και μέσα στο παρόν
πρόγραμμα.
1η ενότητα: ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
Το ποσό των € 600.000 αφορά στα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, ήτοι την
αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κώστου-Παροικιάς και τις
μελέτες του έργου μεταφοράς λυμάτων από τις κοινότητες Λευκών – Κώστου στο
ΒΙΟΚΑ Μάρπησσας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι με στόχο την
προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την
βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού,
συνεχίζουμε τα στοχευμένα έργα στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και στους
βιολογικούς του νησιού μας. Το τοπίο έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία χρόνια στον
τομέα αυτό.
2η ενότητα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Στο ίδιο πλαίσιο, το τεχνικό πρόγραμμά μας περιλαμβάνει € 87.570,81 για την
επισκευή των δημοτικών τουαλετών της Παροικιάς και

έργα €90.000 για την

επισκευή και συντήρηση του κτιρίου των σφαγείων, ώστε να μπορούν να
λειτουργούν με τους προβλεπόμενους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και σε
συμμόρφωση με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την ασφάλεια των
τροφίμων και την προστασία του καταναλωτικού κοινού.

3η ενότητα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Στόχος μας είναι κάθε μέρα που περνάει η Πάρος να γίνεται και καλύτερη σε
θέματα προστασίας περιβάλλοντος, καθαριότητας και ανακύκλωσης, με τρόπο που
θα ενισχύει την αυτονομία του νησιού, εξελίσσοντας το σε έναν τόπο βιώσιμης
ανάπτυξης. Σχεδιάσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση των
απορριμμάτων. Ειδικότερα, χωροθετήσαμε Πράσινα σημεία σε κεντρικά σημεία της
Πάρου και εκπονήθηκε Κανονισμός Καθαριότητας. Είμαστε παράλληλα πρωτοπόροι
στη συλλογή υλικών προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση όπως Χαρτί, γυαλί,
μέταλλο/πλαστικό, ενδύματα/υφάσματα και οργανικά απόβλητα, με στόχο την
επίτευξη υψηλότερου ποσοστού ανάκτησης υλικών προς ανακύκλωση ή
επαναχρησιμοποίηση. Τέλος, εκπονούμε μελέτες συνολικού ύψους € 196.246,29
για την ωρίμανση του έργου επέκτασης του ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ και της μονάδας
κομποστοποίησης.
Για την προστασία, την αποκατάσταση και την βελτίωση του φυσικού
περιβάλλοντος συμπεριλάβαμε έργα € 352.998,80, με μελέτες για την οριοθέτηση
των ρεμάτων, τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στις
παράκτιες περιοχές Δρυού και Αμπελά και την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στο Πίσω
Λιβάδι, της Μάρπησσας. Δε θα σας κουράσω αναφέροντας όλα τα υπόλοιπα έργα
ένα-ένα αλλά θα σας επισημάνω το εξής τα συνολικά έργα που αναφέρονται στο
περιβάλλον, την ανακύκλωση και την καθαριότητα αγγίζουν το ποσό των
€949.245,19. Δηλαδή περίπου το 20% του συνολικού τεχνικού προγράμματος.
4η ενότητα: ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ – ΠΛΑΤΕΙΕΣ
Με κύριο μέλημά μας τη βελτίωση της απρόσκοπτης και ασφαλής κίνησης στον
αστικό ιστό της Παροικιάς, την προστασία και ανάδειξη των πλατειών και των
υπόλοιπων δημοσίων χώρων στους παραδοσιακούς οικισμούς μας, και τη
διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών μετακίνησης στους δρόμους αρμοδιότητας του
Δήμου Πάρου, το Τεχνικό μας Πρόγραμμα για το 2021 περιλαμβάνει έργα και
παρεμβάσεις ύψους € 728.249,01. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι:



Για

πλακοστρώσεις,

τσιμεντοστρώσεις

προβλεφθεί το ποσό των

και

ασφαλτοστρώσεις

έχει

€325.000, και για την τοποθέτηση στηθαίων

ασφαλείας το ποσό των €20.000,


Για τη διαμόρφωση των πλατειών στους οικισμούς Κώστου, Μαρμάρων και
της κεντρικής πλατείας του Αγίου Νικολάου στην Παροικιά το ποσό των
€154.000,



Για τη μελέτη προστασίας του δρόμου Παροικιάς-Πούντας, που ταλαιπωρεί
τους οδηγούς έχουμε προνοήσει με το ποσό των €30.000 και πολλά άλλα.

Θα κάνω όμως μία στάση εδώ για μία ιδιαίτερη μνεία στην Παροικιά, την
πρωτεύουσα και την κεντρική πύλη εισόδου για όλο το νησί μας. Από την πρώτη
στιγμή αποτελεί δέσμευσή μας και τώρα επιτέλους θα αρχίσει να παίρνει μορφή η
συνολική αναβάθμιση της κυκλοφοριακής της εικόνας.
Μόνο για το κυκλοφοριακό της Παροικιάς λοιπόν, το τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
Πάρου για το 2021 περιλαμβάνει έργα και μελέτες ύψους €146.249,01 ήτοι την
τελική φάση εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότας (ΣΒΑΚ), τη
μελέτη για τον 2ο Περιφερειακό δρόμο της Παροικιάς, τη μελέτη οδοποιίας για τη
νέα περιφερειακή οδό παράκαμψης Λειβαδίων και κυρίως το μεγάλο μας στοίχημα
της κατασκευής πεζοδρομίου στον περιφερειακό δρόμο της Παροικιάς.
Το χρωστάμε όλοι στα παιδιά μας, στους μαθητές μας που καθημερινά κινούνται σε
αυτόν, αλλά και στον κάθε κάτοικο που επιλέγει τα καταστήματα του
περιφερειακού για τα ψώνια και τις αγορές του.
Ήρθε η ώρα λοιπόν Εμείς να το κάνουμε πράξη.

5η ενότητα: ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Στις υπόλοιπες υποδομές των δικτύων

που θα συμβάλουν στη βελτίωση της

ποιότητας ζωής των κατοίκων, συμπεριλαμβάνονται εκτός άλλων και τα
υποστηρικτικά έργα για τη ΔΕΗ, δηλαδή τις ηλεκτροδοτήσεις, επεκτάσεις και
υπογειοποιήσεις των δικτύων της, συνολικού ύψους € 80.000.

6η ενότητα: ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κλείνοντας τον κύκλο των μεγάλων έργων, θα αναφέρω ακόμα δύο μεγάλα λιμενικά
έργα, συνολικού προϋπολογισμού € 600.000. Αν και σας έχουμε συνηθίσει τα
τελευταία χρόνια, με τη κατασκευή και τη βελτίωση των λιμενικών μας υποδομών,
έχουμε και συνέχεια για το 2021. Αφορούν τα λιμενικά έργα προστασίας του
Αλιευτικού Καταφυγίου της Νάουσας και των συμπληρωματικών έργων επέκτασης
του Προσήνεμου Βορείου Μόλου που θα βελτιώσει τις παρούσες συνθήκες
ελλιμενισμού

των σκαφών και τα έργα αποκατάστασης και βελτίωσης της

θωράκισης του υφιστάμενου μόλου του αλιευτικού καταφυγίου στο Πίσω Λιβάδι,
με φυσικούς ογκόλιθους. Επιπλέον είμαστε σε αναμονή της τελικής εισήγησης για
το Master Plan του κεντρικού λιμένα Πάρου, για να δρομολογηθούν τα έργα στην
Παροικιά.
Μένουμε κοντά στις εξελίξεις και τις νέες τάσεις του τουρισμού και συγχρόνως
ενισχύουμε την εργασία των αλιέων μας, κατασκευάζοντας αλιευτικά καταφύγια
υψηλών προδιαγραφών.
7η ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ – ΝΕΟΛΑΙΑ – ΑΘΛΗΣΗ
Θέλω να επανέλθω λίγο στη νέα γενιά του νησιού. Ανεξαρτήτως με την όποια
οικονομική ανάπτυξη που προσδοκούμε, τον κάθε σχεδιασμό των υποδομών μας,
την προστασία του περιβάλλοντος, είναι το σημαντικό μας κεφάλαιο και το πρώτο
που κάθε κοινότητα που σέβεται τον εαυτό της οφείλει να επενδύσει. Και αυτά
είναι τα παιδιά μας, η νεολαία μας, το αύριο αυτού του τόπου.
Για την κατασκευή, την επέκταση, την ενεργειακή αναβάθμιση και την ανακαίνιση
των σχολικών μονάδων θα διατεθούν συνολικά € 1.384.435,84. Σε αυτά
συμπεριλαμβάνεται:


H μελέτη για το 2ο Γυμνάσιο Παροικιάς, η έναρξη της κατασκευής του
οποίου μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία,



Η κατασκευή του Βρεφονηπιακού Σταθμού στα Μάρμαρα,



Η επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων και των αύλειων χώρων
τους,



η ενεργειακή αναβάθμιση του Λυκείου Παροικιάς



αλλά και οι μελέτες για τη στατική επάρκεια των σχολικών κτιρίων, με
αφορμή το πρόσφατο σεισμό και για να μη χρειάζεται να ανησυχήσουμε
ποτέ στο μέλλον.

Για όσους από τους συναδέλφους δεν το κατάλαβαν, θα το επαναλάβω μήπως και
το θυμηθούν την επόμενη φορά που θα μας κατηγορήσουν ότι δεν μεριμνάμε για
τα σχολεία μας.
Το Τεχνικό πρόγραμμα για το 2021 περιλαμβάνει έργα, παρεμβάσεις και μελέτες
συνολικού ύψους € 1.384.435,84. Το ένα τέταρτο δηλαδή του συνολικού
προϋπολογισμού, γιατί τόσο υψηλά εκτιμούμε τη παιδεία εμείς, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι.
Και συνεχίζω..., για τον αθλητισμό, το τεχνικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα
ύψους €1.163.140,91. Έργα όπως:


H κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου στο Ζευλάκι της Παροικιάς,



το αθλητικό πάρκο στην Παροικιά



οι αθλητικές εγκαταστάσεις και το στάδιο στο αγροκήπιο της Νάουσας,



η κατασκευή του γηπέδου πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης στον Κώστο,



H επισκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στη Μάρπησσα,

Όλα τα παραπάνω παύουν πλέον να είναι μόνο σχέδια επί χάρτου και μπαίνουν σε
τροχιά υλοποίησης. Αισιοδοξούμε ότι το 2021, θα αρχίσει η κατασκευή τους.
Τέλος, έχουμε προβλέψει και για τους μικρότερους μας φίλους. Μετά τις 12
παιδικές χαρές που επισκευάστηκαν και ανακαινίστηκαν το 2020, τα έργα για την
αναβάθμιση των υπολοίπων παιδικών χαρών του Δήμου Πάρου, θα συνεχιστούν
και το 2021, με παρεμβάσεις ύψους €74.000.
Αθροίζοντας τα παραπάνω για την Παιδεία, την Νεολαία και τον Αθλητισμό το
τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Πάρου για το 2021 περιλαμβάνει έργα συνολικού
ύψους €2.621.576,65 ευρώ. Κάτι λιγότερο δηλαδή από τον μισό μας τεχνικό
προϋπολογισμό.

8η ενότητα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Και θα κλείσω την εισήγησή μου με την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
Είχαμε συνηθίσει στην Πάρο, να αφήνουμε ανεκμετάλλευτα τα δημοτικά ακίνητα
καθώς και τους πόρους και τις υπηρεσίες που μπορούν να μας αποδώσουν με την
σωστή αξιοποίηση και εκμετάλλευσή τους. Στον αντίποδα, εμείς από την
προηγούμενη θητεία μας ως Δημοτική Αρχή, θέσαμε ως στόχο τη βέλτιστη
διαχείριση και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση τους, με κάθε προσδόκιμο τρόπο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ξενώνας της Νάουσας και το Πάρκο Πάρου, με τα
όποια κοινωνικά και οικονομικά οφέλη συνεπάγεται η σύμπραξή μας με την
ιδιωτική πρωτοβουλία.
Όμως δε μένουμε μόνο σε αυτή. Για το 2021 έχουμε προϋπολογίσει παρεμβάσεις
συνολικής αξίας € 334.101,68. Σε αυτά περιλαμβάνονται:


Η μελέτη αποκατάστασης του Δημαρχιακού Μεγάρου,



Η εκπόνηση μελετών για την πυρασφάλεια,



Η επισκευή των λοιπών δημοτικών κτιρίων που χρήζουν της προσοχής μας,



Κατεδαφίσεις κτισμάτων και απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων καθώς και



Η επισκευή των κοιμητηρίων μας και η κατασκευή οστεοφυλακίων.

Τέλος και ίσως το πιο σημαντικό σε όλα τα παραπάνω, έχουμε προβλέψει το ποσό
των €25.000 για παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια για την εξυπηρέτηση των ατόμων
με κινητικές δυσκολίες (ΑΜΕΑ).

Κύριες και κύριοι συνάδελφοί,
Στο Τεχνικό Πρόγραμμα που έχετε στα χέρια σας, έχουν περιληφθεί έργα που
αποτυπώνουν το όραμα και τους στρατηγικούς στόχους του Δήμου Πάρου. Όπως
συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό πρόγραμμα
2021 του Δήμου Πάρου περιέχει αρκετά έργα και υπηρεσίες που προέκυψαν ως
συνεχιζόμενα από τον προϋπολογισμό του 2020, τα οποία ξεκίνησαν να
υλοποιούνται, μέσα σε ένα ρευστό περιβάλλον με συνεχείς τροποποιήσεις που
επήλθαν στο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά συγχρόνως περιλαμβάνει και έργα που θα
χρειαστεί να συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια.

Προσπαθώντας να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών και της κοινωνίας,
συγκροτήσαμε, υλοποιήσαμε και υλοποιούμε ένα πολυεπίπεδο τεχνικό πρόγραμμα,
με διαφάνεια, τήρηση της νομιμότητας και των αυστηρών διαδικασιών που
επιτάσσει το νομοθετικό πλαίσιο και στα πλαίσια των οικονομικών μας
δυνατοτήτων. Εννοείται φυσικά ότι παραμένουμε σε συνεχή επιφυλακή,
επαγρύπνηση και συνεννόηση με τις τεχνικές υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς,
για να επανεκτιμήσουμε να επαναξιολογήσουμε την κατάσταση και να πάρουμε
επιπλέον μέτρα όπου χρειαστεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Πιστεύουμε ότι το τεχνικό πρόγραμμα που σας παρουσιάζουμε σήμερα θα θέσει τις
βάσεις ώστε να γίνει η Πάρος ένας σύγχρονος Ευρωπαϊκός δήμος με καλύτερη
ποιότητα ζωής για τους κατοίκους του, αλλά και τους επισκέπτες που φιλοδοξούμε
να πολλαπλασιαστούν τα επόμενα χρόνια.
Ένας δήμος με λειτουργικό σχεδιασμό του χώρου και των δραστηριοτήτων του, που
αισιοδοξούμε να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης και εξωστρέφειας για όλη τη
νησιωτική Ελλάδα. Για αυτό και είναι προσανατολισμένο στην αστική ανάπλαση, τη
βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων, στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση
των πλατειών και των πεζόδρομων σε όλους τους οικισμούς και τα στα χωριά μας.
Είναι ένα πρόγραμμα που αγκαλιάζει τη μαθητική κοινότητα, ενισχύει τις σχολικές
υποδομές, εστιάζει στην κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, προστατεύει το
περιβάλλον, αναβαθμίζει τις υποδομές μας και τέλος βελτιώνει τη προσβασιμότητα
για τα άτομα με αναπηρία.
Είναι βαθειά πεποίθησή μου ότι ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των καιρών
και της κοινωνίας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, όπου έχουμε διευθετήσει την ομαλή λειτουργία
των υπηρεσιών, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τις παρεμβάσεις που έχει
ανάγκη το νησί μας, καταθέτουμε το τεχνικό πρόγραμμα του 2021 και σας καλούμε
να το υπερψηφίσετε.

