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3/9/2014 2015 2016 2017 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΑΤΑ 

ΕΠΙΔΟΤ 

ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΑΠ 

1.427.428,94 

   756.340,82 

   428.959,00  

   242.129,12  

1.725.896,85 

1.009.949,64 

     32.318,34 

   683.628,87 

2.418.195,29 

1.072.658,4 

     12.508,39 

1.333.028,5 

2.756.439,48 

1.274.396,72 

     85.305,12 

1.396.737,64 

Ταμειακά διαθέσιμα Δήμου, σύμφωνα με τα υπ’ αριθμόν 20105/16-9-
2014 και 2274/2-2-2018 έγγραφα του Διευθυντή Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

Φαίνεται από τον προηγούμενο πίνακα ότι τα συνολικά ταμειακά 
διαθέσιμα, από τότε που παραλάβαμε μέχρι το τέλος του 2017, 
αυξήθηκαν κατά 93%. 
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 Σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 2274/2-2-2018 έγγραφο του 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, τα έσοδα του Δήμου 
αυξήθηκαν, όπως φαίνεται παρακάτω 

2015 2016 2017 

9.977.332,66€ 10.028.804,29€ 10.073.917,02€ 

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, η εισπραξιμότητα των εσόδων 
αυξήθηκε από το 2015 μέχρι το 2017 κατά 3,5% 
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 Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, τα ποσά κρατικών 
επιχορηγήσεων για τα έτη 2015-2017 κινήθηκαν ως εξής: 
 

2015 2016 2017 

5.205.027,26€ 5.141.000,00€ 4.500.000,00€ 

Μπορούμε να συγκρίνουμε με τις ροές επιχορηγήσεων για 
παλαιότερα έτη, όπως προκύπτουν από το ίδιο έγγραφο του 
Διευθυντή Οικονομικών 

2010 2013 2014 

8.530.830,49€ 

  

5.056.592,83€ 

  

5.506.643,78€ 
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2010 2013 2014 
ΤΑΚΤΙΚΑ (ΚΑΠ και 
φόρος εισοδήματος) 
5.853.274,93 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡ. 
88.796,65 
ΕΠΕΝΔ. 2.588.758,91 
από τα οποία  
ΣΑΤΑ 1.395.368,91 
Επιχορηγ. 1.193.390 
 
ΣΥΝΟΛΟ 
8.530.830,49€ 

ΤΑΚΤΙΚΑ (ΚΑΠ και 
Φόρος) 3.373.724,47 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΛΕΙΤ. 
720.307,30 από τα 
οποία 669324,97 για 
ληξιπρόθεσμα 
ΕΠΕΝΔ. 962.561,06 από 
τα οποία  
ΣΑΤΑ 820.460,00 
Επιχορ. 142.101,06 
 
ΣΥΝΟΛΟ 
5.056.592,83€ 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ( ΚΑΠ και 
φόρος) 4.055.259,49 από 
τα οποία ποσό 
412.193,29 για 
ληξιπρόθεσμα  
ΕΚΤΑΚΤΑ ΛΕΙΤ 795.189,57 
από τα οποία 741.930 
για λειτουργικά 
ΕΠΕΝΔ. 656.194,72 από 
τα οποία ΣΑΤΑ 
497.730,00 
Επιχορ. 158.464,72 
 
ΣΥΝΟΛΟ 
5.506.643,78€ 
 
 



2015 2016 2017 

ΣΥΝΟΛΟ 5.205.027,26 
ΓΙΑ ΛΕΙΤ 4.250.718,68 
από τα οποία ποσό 
449.665,39 αφορά 
ληξιπρόθεσμα 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡ 
51.048,00 
Για ΕΠΕΝ. 903.260,58 
Από τα οποία 
469.730,00 αφορούν 
ΣΑΤΑ ενώ τα 
433.530,58 αφορούν 
επιχορηγούμενα έργα 

ΣΥΝΟΛΟ 5.141.000,00 
ΓΙΑ ΛΕΙΤ 4.362.379,51 
από τα οποία ποσό 
449.665,39 αφορά 
ληξιπροθεσμα 
ΕΚΤΑΚΤΑ  ΛΕΙΤΟΥΡ 
10.000,00 
ΓΙΑ ΕΠΕΝΔ. 
769.424,70  
Από τα οποία 
468.530 αφορούν 
ΣΑΤΑ ενώ τα 
300.894,7 αφορούν 
επιχορηγούμενα έργα 

ΣΥΝΟΛΟ 4.500.000,00 
ΓΙΑ ΛΕΙΤ. 3938930,92 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΛΕΙΤ. 
61.840,00 
ΓΙΑ ΕΠΕΝΔ. 
499.281,03 
Από τα οποία 
468.330,00 αφορούν 
ΣΑΤΑ 
Ενώ τα 30.951,03 
αφορούν 
επιχορηγούμενα 
έργα. 
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 Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, τα έτη 2015 -
2016-2017 δεν εισπράτταμε 250.000€ (ανά 
έτος) από ΔΗΦΟΔΩ.  
◦ Προεκλογική δέσμευση της παράταξής μας η 

κατάργηση.  

 Το 2017, λόγω κατάργησης του Δημοτικού 
Φόρου, διαγράψαμε 2.339.392,82€ από 
ΔΗΦΟΔΩ και σχετικά πρόστιμα. 
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 Σύμφωνα με έγγραφο του Διευθυντή 
Οικονομικών Υπηρεσιών στις 31/7/2014 
προς τον κ. Διακομιχάλη (αρ. πρωτ. 
18737/31-7-2014), οι οικονομικές 
υποχρεώσεις του Δήμου στις 31-7-2014 
ήταν συνολικά 2.730.321,78€, ορισμένες εκ 
των οποίων ήταν: 
◦ Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία: 

519.453,68€ 
◦ Υποχρεώσεις προς Ταμείο παρακαταθηκών και 

δανείων: 1.666.193€ 
◦ Υποχρεώσεις προς Προμηθευτές και τρίτους: 

546.067,41€ 
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 Σύμφωνα με έγγραφο του Διευθυντή 
Οικονομικών Υπηρεσιών στις 9/9/2014 (αρ. 
πρωτ. 19511) προς  το Δήμαρχο κ Ιωάννη 
Γαλουζή, οι οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου 
μας στις 31/8/2014 ήταν συνολικά 3.200.798,24 
€ (στο σύνολο αυτό δεν υπολογίζονται τα χρέη 
σε ασφαλιστικά με ρύθμιση). Ορισμένες 
οικονομικές υποχρεώσεις:  
◦ Προς ασφαλιστικά ταμεία (με ρύθμιση): 1.573.828,89€ 
◦ Προς ασφαλιστικά ταμεία (εκτός ρύθμισης): 516.203,68€ 
◦ Προς Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: 1.666.193€ 
◦ Προς προμηθευτές και τρίτους: 851.713,19€  
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 Σύμφωνα με έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών στις 2/2/2018 
(αρ. πρωτ. 2274), το σύνολο των υποχρεώσεων (εκτός δανείων) εξελίχθηκε ως 
εξής: 
 

2015 2016 2017 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤ. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤ. 

838.093,06€ 

368.093,06€ 

470.000,00€ 

711.989,52€ 

241.989,52€ 

470.000,00€ 

417.448,00€ 

205.375,00€ 

212.073,00€ 

Χρέη από δάνεια ΑΠΟ ΤΠΔ (Ετήσια δόση 248.253,62): 
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2015 2016 2017 

1.666.193,91 1.417.940,29 1.169.686,67 



 Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, τα χρέη που 
εξοφλήθηκαν ήταν: 
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2015 2016 2017 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 

1.394.932€ 

   814.043€ 

   580.889 € 

     763.895€ 

      278.480€ 

      485.415€ 

   348.626€ 

   127.547€ 

    221.079€ 



 Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, οι δαπάνες 
του Δήμου για τα έτη 2015 μέχρι 2017 
μειώθηκαν, όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα. 

 
2015 2016 2017 

8.251.435,00€ 7.610.609,00€ 7.317.477,54€ 
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 Σύμφωνα με έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών 
Υπηρεσιών στις 2/2/2018 (αρ. πρωτ. 2274), σχετικά με 
οικονομικά στοιχεία έργων, παρατίθενται τα εξής: 
 Στοιχεία 

έργων                                                          

2015 2016 2017 

Προϋπολογισμός 

έργων στο 

τεχνικό 

πρόγραμμα (έτη 

2015 μέχρι 2017) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΑΤΑ 

ΕΠΙΔΟΤ. 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

3.252.245,04 

1.117.845,04 

2.134.400,00 

4.318.205,42 

1.368.648 

2.915.457,42 

34.100,00 

4.513.918,74 

1.515.200 

2.993.618,74 

5.100,00 

Ποσό εξόφλησης 

δράσεων 

τεχνικού 

προγράμματος 

824.675,19 

25,35% 

416.693.56 

9,64% 

384.112,31 

8,57% 
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 Σύμφωνα με στοιχεία από το Τμήμα Προμηθειών 
του Δήμου μας, για τα έτη 2015-2017 το ποσό για 
προμήθειες του Δήμου μας αυξάνεται, όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

2015 2016 2017 

488.065,36€ 

(88 προμήθειες) 

575.341,71€ 

(86 προμήθειες) 

  

795.108,64 

(123 προμήθειες) 
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 Η οικονομική διαχείριση αυτή έγινε από τους 
αντιδημάρχους Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών, κ. Γαλιμιτάκη Ιωάννη και κ. Τηλιακό 
Σακελλάριο. 

 Παραλάβαμε ένα υποστελεχωμένο Δήμο, με μειωμένα 
έσοδα και οικονομικά προβλήματα (χρέη-υποχρεώσεις 
Δήμου 3.200.798,24€, capital controls, μείωση των 
επιχορηγήσεων ΚΑΠ-ΣΑΤΑ κ.α. του κράτους προς το 
Δήμο, καθυστερήσεις στην είσπραξη, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ κλπ) 

 Συνάψαμε συνεργασία με ειδικό λογιστικό γραφείο με 
αποτέλεσμα την επίτευξη συμφωνίας του 
απλογραφικού με το διπλογραφικό σύστημα 

 Δημοπρατήσαμε με νόμιμες διαδικασίες τα 
καταστήματα του Δημαρχιακού Μεγάρου, του 
καταστήματος των Μυρτιών και άλλων, με καλύτερους 
όρους για το Δήμο 
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 Συνεχής παρακολούθηση, εγρήγορση και 
άμεση επέμβαση σε θέματα διεκδικήσεων 
από τρίτους, απαιτήσεων και ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου (διασφάλιση και 
κατοχύρωση ακινήτων του Δήμου, με 
εγγραφές τους στο υποθηκοφυλακείο) 

 Σύσταση επιτροπής καταγραφής ακίνητης περιουσίας 

 Δρομολόγηση της ηλεκτρονικής καταγραφής της 
περιουσίας μας στο κτηματολόγιο 
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 Βασική μας επιδίωξη είναι η αξιοποίηση 
στο μέγιστο βαθμό όλων των ακινήτων 
μας στην Κάλυμνο και την Αθήνα. 
Ορισμένες από τις ενέργειές μας είναι:  
◦ Πήραμε αποφάσεις ΔΣ για αξιοποίηση του 

ακινήτου μας στο Παλαιό Φάληρο, μετά από 
επισκευή  

◦ Πήραμε απόφαση ΔΣ για ανέγερση πολυωρόφου 

κτιρίου στην Τσαμαδού στα Εξάρχεια.  

◦ Έχουμε προτάσεις για ενοικίαση των ακινήτων 

μας στο Κουκάκι.  
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 Τριπλασιασμός των αποδόσεων των 
τραπεζικών καταθέσεων του Δήμου, με 
κατάλληλες διαπραγματεύσεις των όρων 

 Πήραμε μέτρα για αύξηση της 
εισπραξιμότητας των εσόδων μας 

 Πετύχαμε καλύτερες τιμές ασφάλισης 
όλων των εν κυκλοφορία οχημάτων και  
καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση 
των οχημάτων και των καυσίμων με 
σημαντικές εξοικονομήσεις 
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 Εγκαταστήσαμε νέο τηλεφωνικό κέντρο και 
τηλεφωνικές γραμμές «Σύζευξις» στο 
Δημοτικό Μέγαρο, αποσκοπώντας σε 
σημαντικές μειώσεις στα τηλεφωνικά μας 
έξοδα 
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 Προπληρώσαμε έργα Leader παρά τις 
καθυστερημένες πιστώσεις από την ΑΝΔΩ 
και τους χρονικούς περιορισμούς (έξι με οκτώ 
μήνες ολοκλήρωση των έργων). Ξεμπλοκάραμε το 
έργο ΠΔΕ της ανάπλασης ιστορικού κέντρου 
πόλεως (πλακοστρώσεις), προπληρώνοντας 
μισθούς εργαζομένων κλπ, λόγω της μεγάλης 
καθυστέρησης πληρωμής από την ΠΝΑΙ και 
ολοκληρώσαμε το 90% των εργασιών, παρά το 
γεγονός ότι είχαμε καταληκτικές προθεσμίες 
ολίγων μηνών. 

 Αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία του Δήμου όσον 
αφορά στη συνέπεια του απέναντι στους 
προμηθευτές αποπληρώνοντας 646.338,19€ μέχρι 
το τέλος του 2017 
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 Τήρηση των νόμιμων διαδικασιών στις 
προμήθειες του Δήμου και μείωση του 
αριθμού των απευθείας αναθέσεων. 

 Διεξάγουμε τους διαγωνισμούς για 
προμήθειες και έργα ηλεκτρονικά, μετά από 
εκπαίδευση του προσωπικού για εφαρμογή του 
νέου νόμου περί συμβάσεων και προμηθειών 
(4412/2016), με αποτέλεσμα μεγαλύτερη 
συμμετοχή υποψηφίων και μεγαλύτερη διαφάνεια 
στις διαδικασίες. 

 Πετύχαμε σημαντικές εκπτώσεις στην υλοποίηση 
των μεγάλων έργων όπως ο νέος Βρεφονηπιακός 
Σταθμός, η ανέγερση τμήματος του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Πόλεως (Καρπάθειο) 
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 Ανανέωση διαχειριστικής επάρκειας του 
Δήμου – απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
συμμετοχή του  στα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα (είχε λήξει από το 2010) 
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 Όσον αφορά στο προσωπικό, σύμφωνα με 
έγγραφο του Διευθυντή Διοικητικών 
Υπηρεσιών (1531/25-1-2018) την 1η 
Σεπτεμβρίου 2014 στο δήμο εργάζονταν 
159 εργαζόμενοι (μόνιμοι και αορίστου). 

 Συνταξιοδοτήθηκαν και αποχώρησαν 29 
εργαζόμενοι. 

 Την 31η Δεκεμβρίου 2017 εργάζονταν στο 
Δήμο 130 εργαζόμενοι μόνιμοι-αορίστου 
και 40 εργάτες ορισμένου χρόνου. 
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 Έχουμε ζητήσει και αναμένουμε την άμεση στελέχωση 
του Δήμου με προσωπικό για καλύτερη λειτουργία των 
υπηρεσιών μας. 

 Αναμένεται έγκριση προκήρυξης για 3 θέσεις μόνιμου 
προσωπικού ΠΕ Μηχανικών για τις ανάγκες της 
υπηρεσίας Δόμησης-Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 Προκηρύσσεται1 θέση με ειδική σύμβαση αορίστου 
χρόνου δικηγόρου 

 Προκηρύχθηκαν 9 θέσεις μόνιμου προσωπικού για τις 
ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού. 

 Πήραμε 3 θέσεις με συμβάσεις πενταετούς διάρκειας 
για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας (1 ΠΕ 
Ψυχολόγος, 1 ΠΕ Κοινωνικός Λειτουργός, 1 ΤΕ 
Κοινωνικός Λειτουργός) 
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 Για την επιμόρφωση των υπαλλήλων μας, διεξήγαμε 
σεμινάρια σχετικά με τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς 
έργων και προμηθειών ,σχετικά με το νέο νόμο για τις 
προμήθειες, το νέο σύστημα του Μητρώου Πολιτών, το 
λογισμικό προσωπικού  κλπ. 
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 Ψηφίσαμε νέο, σύγχρονο Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας, που καθιστά το 
Δήμο πιο λειτουργικό και ικανό να 
ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. 

 Ξεκαθαρίσαμε το εργασιακό τοπίο 
παίρνοντας απόφαση (αρ. απόφασης 
Δημάρχου 146/2017) τοποθέτησης των 
υπαλλήλων στις υπηρεσίες του Δήμου 
(κάτι που δεν έκαναν ποτέ προηγούμενες 
διοικήσεις) 

26 



 Για την καλύτερη διαχείριση του προσωπικού του 
Δήμου, εγκαταστήσαμε ηλεκτρονικό σύστημα 
(λογισμικό και μηχανήματα) καταγραφής 
παρουσιών και νέο λογισμικό διαχείρισης 
προσωπικού και μισθοδοσίας 
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 Έχουμε ήδη ξεκινήσει ενέργειες για μετάβαση στη 
νέα εποχή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, με 
την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού 
(server, σαρωτές κλπ). Εντός σύντομου χρονικού 
διαστήματος θα τεθεί σε λειτουργία το σύστημα 
ηλεκτρονικής διακίνησης 
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 Οργανώσαμε το αρχείο του Δημοτολογίου 
και τακτοποιήσαμε παλιές υποθέσεις της 
υπηρεσίας που ήταν σε εκκρεμότητα 

 Προχωρήσαμε με την οργάνωση του παλιού 
αρχείου του Δήμου 

 Ετέθη σε λειτουργία το Μητρώο Πολιτών 
(ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης 
δημοτολογίου) 
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 Δημιουργήσαμε νέο ιστότοπο (kalymnos.gov.gr) 
ο οποίος τροφοδοτείται καθημερινά με 
χρήσιμες πληροφορίες όπως ανακοινώσεις, 
δελτία τύπου, διακηρύξεις διαγωνισμών, 
προσλήψεις κλπ. Αυτά αναρτώνται 
παράλληλα και σε νέα επίσημη σελίδα του 
Δήμου στο Facebook. 
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 Για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και 
μεγαλύτερη διαφάνεια, ολοκληρώνουμε το διαγωνισμό 
με οριστικοποίηση του αναδόχου και προχωρούμε στην 
προμήθεια και τοποθέτηση συνεδριακού εξοπλισμού 
και εξοπλισμού καταγραφής και ζωντανής 
αναμετάδοσης των συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου 
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 Από το υπ’ αριθμ. 2239/2-2-2018 έγγραφο 
του Ειδικού Γραμματέα του Δημοτικού 
Συμβουλίου, προκύπτουν τα εξής στοιχεία: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

2015 39 312 

2016 34 301 

2017 30 328 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

2015 70 495 

2016 61 353 

2017 62 302 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

                    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

2015 21 69 

2016 15 82 

2017 10 36 
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                        ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

2015 5 6 

2016 9 11 

2017 12 13 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

                                        ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

2015           2        2 

2016           2        2 

2017           1        1 
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 Ο πρώην Δήμαρχος, κ. Διακομιχάλης, με το υπ’ αριθμόν 
18736/29-8-2014 έγγραφό του, μας παραδίδει τα εξής: 
◦ Λίστα με εκπονηθείσες μελέτες από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου μας, σε διαφορετικό επίπεδο ωριμότητας η κάθε μία 
◦ Το διαβιβαστικό κατάθεσης (1η Αύγουστου 2014) στον ΕΟΤ του 

φακέλου για την αναγνώριση των ιαματικών πηγών του Δήμου 
μας.  

◦ Αντίγραφο της σύμβασης (Αύγουστος 2014) για την εκπόνηση της 
οριστικής μελέτης αποκατάστασης του ΧΑΔΑ.  

◦ Αντίγραφο της σύμβασης (22 Αυγούστου 2014) για την εκπόνηση 
του ΓΠΣ Καλύμνου-Ψερίμου-Τελένδου.  

◦ Αίτηση προς την ΥΠΑ (1η Αυγούστου 2014) για τη δυνατότητα 
επέκτασης του επιχειρησιακού μήκους του Αεροδρομίου μας στα 
1106 μέτρα.  

◦ Συμβολαιογραφική πράξη παράτασης-παραχώρησης του 
ακινήτου της Καλλιόπης Σαρούκου προς το Δήμο μας, για την 
μετατροπή του υπάρχοντος κτίσματος σε νηπιαγωγείο 

◦ Εντάξεις έργων Leader Αλιείας (ανάπλαση Εμπορειού, ανάπλαση 
Σκαλίων και συντήρηση Αναρριχητικών Πεδίων) 
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 Αντιδήμαρχος Έργων Ζαΐρης Κώστας 
(Σεπτέμβρης 2014-Μάρτιος 2017) 

 Αντιδήμαρχος Έργων Ψαράς Γιώργος 
(Μάρτιος 2017 – Δεκέμβριος 2017) 
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 Τα πρώτα έτη, κινηθήκαμε έχοντας ως στόχους να 
εκτελέσουμε προκηρυγμένα έργα, να συντάξουμε 
μελέτες και να εντάξουμε νέα έργα για τα επόμενα 
χρόνια. Με δεδομένη την υποστελέχωση, το έργο μας 
είναι περισσότερο από ικανοποιητικό αν σκεφτούμε ότι 
εκπονήσαμε πολλές μελέτες, εκτελέσαμε σωστά, 
σχεδόν όλα τα έργα που βρήκαμε προκηρυγμένα, 
αντιμετωπίσαμε σε ένα μεγάλο ποσοστό τη συντήρηση 
όλων των δημοτικών κτιρίων, αλλά και σχολείων, 
κτίρια λιμένα με δικά μας μέσα και σε εύλογο χρονικό 
διάστημα και εντάξαμε και σήμερα υλοποιούμε δύο 
μεγάλα έργα στο ΕΣΠΑ (Ανέγερση τμήματος του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Καλύμνου (πρώην 
Καρπάθειο), Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων 
στα Βασιλικά), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 
2.350.000€.  
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 Εντάξαμε στο ΕΣΠΑ το έργο «Βρεφονηπιακός 
Σταθμός Δήμου Καλυμνίων» προϋπολογισμού 
1.085.000€ (περιοχή Βασιλικά - έγινε 
δημοπράτηση, συμβασιοποίηση το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα) 
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 Εκπονήσαμε μελέτες αναπλάσεων και 
πλακοστρώσεων (έργο με τίτλο «Πλακοστρώσεις 
ιστορικών σημείων Καλύμνου») και τις καταθέσαμε 
προς ένταξη στο ΠΔΕ, ύψους 740.000€.  

 Εκπονήσαμε μελέτη και καταθέσαμε προς ένταξη 
στο Πράσινο Ταμείο (Άξονας 2  για αναπλάσεις-
πλακοστρώσεις στο Βαθύ (τίτλος έργου: 
«Πλακοστρώσεις στο Βαθύ Καλύμνου»). 
Προϋπολογισμός 245.000€. 

 Καταθέσαμε την μελέτη προς ένταξη στο Πράσινο 
Ταμείο για την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο 
«Μετατροπή του παραδοσιακού ελαιοτριβείου 
Παναγιάς Κυρά Ψηλής σε πολυχώρο έκθεσης 
πολιτιστικής κληρονομιάς»  
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 Ολοκληρώσαμε  το 90% των 
πλακοστρώσεων/αναπλάσεων του ιστορικού 
κέντρου Πόθιας  
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 Ολοκληρώσαμε την ανάπλαση-
πλακόστρωση της πλατείας του Εμπορειού  
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 Ολοκληρώσαμε την ανάπλαση-
πλακόστρωση του Πλατάνου των Σκαλίων 
και των παράπλευρων μονοπατιών. 
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 Προχωράμε με το Αρχοντικό Βουβάλη. Επιτυχής 
διαμεσολάβηση του Δήμου για την ολοκλήρωση 
μελετών και κατάθεση φακέλου για ένταξη στο 
ΕΣΠΑ από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 

 Εκπόνηση μελέτης από τη ΔΕΥΑΚ για κεντρική 
αφαλάτωση πόσιμου νερού για την πόλη και τα 
περίχωρα. 

 Εκπόνηση μελέτης για την εγκατάσταση 
ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης του 
δημοτικού φωτισμού 

 Σύνδεση του 3ου Γυμνασίου χώρας με το κεντρικό 
δίκτυο αποχέτευσης (ΔΕΥΑΚ) 
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 Προχωράμε με μελέτη και έκδοση οικοδομικής 
άδειας για κατασκευή αποθηκών στην περιοχή 
Γιανοχώραφα  

 Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του 
κατασκηνωτικού κέντρου στην Ψέριμο στο 
σώμα ελλήνων προσκόπων 

 Κατασκευάσαμε νέα σκάλα στον Πλατύ γιαλό  

 Ανοίξαμε αγωγό όμβριων υδάτων στην 
πλατεία Χριστού 

 Ανακατασκευάσαμε τα παγκάκια  στην 
κεντρική πλατεία 
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 Επισκευάσαμε την άσπα του αγίου 
Νικολάου 

 Κατασκευάσαμε τοίχο αντιστήριξης στο 
Καλαμίτσι 

 Εκπονήσαμε μελέτη επισκευής των 
παιδικών χαρών, με προσαρμογή στη νέα 
νομοθεσία 

 Ολοκλήρωση της αγοράς οικοπέδου στον 
Αγίο Θεολόγο (χωράφα) 
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 Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Δήμου 
Καλυμνίων με  τον ευεργέτη, Γιάννη Χαλίκο 
(απόφαση 190/2017 ΔΣ - μέχρι 500.000€ δωρεά 
κου Ιωάννη Χαλίκου και 200.000€ πόροι του Δήμου) 
για την κατασκευή πολυχώρου πολιτισμού στο 
οικόπεδο που αγοράσαμε στο Άγιο Θεολόγο 
(χωράφα) 
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 Συνάψαμε προγραμματική σύμβαση με την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έργο 
«Επισκευή Σφαγείων Καλύμνου».  
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 Κτίσιμο πετρόκτιστου τοίχου στο Καντούνι / 
Αναστήλωση και ανάπλαση του αντίστοιχου 
χώρου 
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 Ασφαλτοστρώσαμε και αναπλάσαμε το 
δρόμο από τα παλιά Σφαγεία έως τα 
Θέρμα 
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 Τσιμεντοστρώσαμε δρόμο στον Μελιτσάχα. 
Θα ολοκληρωθεί επιπλέον η 
τσιμεντόστρωση μέχρι την παραλία του 
παλιού Μελιτσάχα. 

 Εκπονήσαμε μελέτη και ολοκληρώσαμε 
γενικές ασφαλτοστρώσεις οδικού 
(Επαρχιακού και Δημοτικού) δικτύου 
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 Εργασίες τσιμεντοστρώσεων 
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 Εργασίες τσιμεντοστρώσεων 
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 Εκπονήσαμε μελέτες ασφαλτοστρώσεων 
Δημοτικού οδικού δικτύου (τίτλος έργου 
«Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικού Οδικού 
Δικτύου με πρόσβαση σε Τουριστικές-
Αρχαιολογικές-Λιμενικές Εγκαταστάσεις») 
και καταθέσαμε προς ένταξη στο ΠΔΕ, 
(περιφερειακός Μυρτιές-Μασούρι, 
Μυρτιές-Μελιτσάχα, Ελιές-Καντούνι, 
Λιμάνι-Δημαρχείο, Ορφανοτροφείο-Άγιος 
Βασίλειος-Άγιος Σάββας, Άγιος Μάμμας-
Φλασκάς, Χώρα-Κάστρο Χώρας) 
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 Στα πλαίσια του έργου  «Ολοκληρωμένο 
σύστημα τηλεδιαχείρισης δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 
Καλύμνου(130.500€) με σκοπό την 
εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση 
διαχείρισης πόρων», τοποθετήσαμε φωτιστικά 
LED στην Πόθια (Πατήθριες), στο δρόμο του 
Αγίου Σάββα, στον περιφερειακό δρόμο 
Μυρτιές-Μασούρι και στο Χωριό (Σκάφη) ( 

 Ολοκληρώσαμε τη μελέτη αποκατάστασης της 
υποσκαφής του περιφερειακού δρόμου Άγιος 
Παντελεήμονας – Καμάρι. Ανάθεση σε 
εργολάβο για υλοποίηση. 
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 Διαμορφώσαμε δημοτικούς χωματόδρομους 
 

 Εκπονήσαμε μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας και 
ανάπλασης του κεντρικού δρόμου της Ψερίμου 

 Τσιμεντοστρώσαμε δρόμο στη Ψέριμο, με παροχή 
δωρεάς σε είδος από το συμπατριώτη μας Γιάννη 
Χαλίκο, μετά από εκπόνηση μελέτης και επίβλεψη των 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας 

 Προχωρούμε σε δημοπράτηση της τσιμεντόστρωσης 
του υπόλοιπου δρόμου της Ψερίμου, από δικούς μας 
πόρους 

 Εκπονήσαμε και παραλάβαμε μελέτη για την ανάπτυξη 
της Ψερίμου. 
 

 Ολοκληρώσαμε τη μελέτη του Περιφερειακού Δρόμου 
(παλαιά σφαγεία – Άγιος Σάββας) που έχει ενταχθεί στο 
ΠΔΕ  
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 Επισκευάσαμε και συντηρήσαμε το 
Δημοτικό Μέγαρο 
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 Επισκευάσαμε, συντηρήσαμε και 
διαρρυθμίσαμε εσωτερικά το θεατράκι του 
Δήμου. 

 Ολοκληρώσαμε τη μελέτη, δημοπράτηση και 
συμβασιοποίηση του έργου αποκατάστασης 
του Ισογείου Τεχνικών Υπηρεσιών, 
προκειμένου να στεγάσει τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας Δόμησης. Το έργο υλοποιείται. 

 Έχουμε εκπονήσει μελέτη για τη διαμόρφωση 
ισόγειου χώρου του Δημοτικού μεγάρου και 
δημιουργία αρχείου του Δήμου  
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 Επιταχύναμε, ολοκληρώσαμε και αποπληρώσαμε το «χαμένο» 
έργο «Βελτίωση Αλιευτικού Λιμένα Καλύμνου» (περιοχή 
Βουβάλη) (Πληρωμή του εργολάβου για το λιμάνι , συνέχιση 
με νόμιμη παράταση και ολοκλήρωση του έργου με επιτυχία 
.Για την εκτέλεση του έργου αυτού δεχθήκαμε οικονομικό 
έλεγχο από τη Διαχειριστική Αρχή  και την ΕΔΕΛ, με άριστα 
αποτελέσματα) 
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 Αναθέσαμε και παραλάβαμε τη μελέτη της 
προσαρμογής του πυθμένα της έξω 
αποβάθρας. Το έργο δημοπρατήθηκε και 
ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα να 
προσεγγίζουν το λιμάνι μεγαλύτερα πλοία. 
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 Συνάψαμε προγραμματική σύμβαση με την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έργο 
«Μελέτη και κατασκευή υδατοδρομίου στη 
νήσο Κάλυμνο. Η Κάλυμνος, βρίσκεται από 
πλευράς πληρότητας φακέλου, στο τελικό 
στάδιο (έχουν ολοκληρωθεί όλα τα 
προαπαιτούμενα από το Λιμενικό Ταμείο). 

 Εκπονούμε μελέτη για την ανάπλαση της 
παραλιακής ζώνης 

 Στήριξη τμήματος λιμένα Μελιτσάχα 
Καλύμνου.  Δημοπρατήθηκε το έργο και απέβη 
άγονος ο διαγωνισμός - επαναδημοπράτηση. 
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 Συντηρήσαμε το κτίριο διαβατηριακού ελέγχου, το 
κτίριο στέγασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και 
τη Δημοτική Φιλαρμονική. 

 Επικαιροποιήσαμε τη μελέτη και εντάξαμε στο ΠΔΕ 
την επισκευή – συντήρηση Λιμεναρχείου Καλύμνου 

 Παραλάβαμε το έργο  «Επισκευή κρηπιδότοιχου 
λιμένα Καλύμνου» 

 Ξεκινήσαμε και υλοποιήσαμε το έργο  «Επισκευή 
λιμένα Εμπορειού» (2015) 

 Κατάθεση πλήρους φακέλου για ένταξη στο ΠΔΕ 
2017 για το έργο "Παραλιακή οδός Βουβάλη" 
200.000€ 
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 Για τον καλύτερο φωτισμό των λιμένων: 
◦ Προχωρήσαμε σε εκπόνηση μελέτης και 

τοποθέτηση φωτιστικών στον λιμένα Εμπορείου, 
μετά την επισκευή του 

◦ Αντικαταστήσαμε λαμπτήρες σε όλο το εύρος της 
παραλιακής ζώνης και επαναλειτουργήσαμε όλα 
τα φωτιστικά στον κεντρικό λιμένα 

◦ Εντός του 2015, αντικαταστήσαμε 4.500€ 
λαμπτήρες. 

◦ Αποκαταστήσαμε πλήρως τα φωτιστικά στον 
Λιμένα Μελιτσάχα 

◦ Τοποθετήσαμε νέους στύλους-φωτιστικά στους 
λιμένες  Βαθύ, Μυρτιές 
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Φωτιστικά στη Ρίνα - Βαθύ 



Φωτιστικά στις Μυρτιές 
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Φωτιστικά στον αλιευτικό λιμένα (Βουβάλη) 



 Ολοκληρώσαμε και αποστείλαμε προς έγκριση 
το «Σχέδιο παραλαβής αποβλήτων» 

 Καθαρίσαμε το λιμένα Μελιτσάχα από φερτές 
ύλες 

 Ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες, προκηρύξαμε 
πλειοδοτικό διαγωνισμό και απομακρύναμε το 
βυθισμένο σκάφος Lady Angel 

 Απομακρύναμε το παροπλισμένο ιπτάμενο 
δελφίνι από την περιοχή του Αγίου Νικολάου 

 Βρισκόμαστε σε διαδικασία απομάκρυνσης 
(διαγωνισμοί-ολοκλήρωση) και άλλων σκαφών 
εντός του λιμένος 
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 Λειτουργήσαμε επιτροπή ναυαγίων 

 Επισπεύσαμε τις διαδικασίες έγκρισης της 
Μ.Π.Ε. του λιμένα Τελένδου για την 
νομιμοποίηση του υπάρχοντος 

 Ολοκλήρωση και έγκριση της Μ.Π.Ε του 
λιμένα Εμπορείου για την νομιμοποίηση 
του υπάρχοντος 
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 Υποβάλαμε προς το Υπουργείο Ναυτιλίας πλήρη 
φάκελο και πιστοποιήσαμε τον κεντρικό λιμένα 
σύμφωνα με τον ISPS Code (είμαστε 
πιστοποιημένοι κατά ISPS από το 2016).  

 Προχωρήσαμε σε ολοκλήρωση του προγράμματος 
«Ελλάδα – Κύπρος, Safe Port» για την εκπαίδευση 
του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας λιμένων 

 Προχωρήσαμε σε διενέργεια ελέγχου από 
Διαχειριστική Αρχή για το έργο «Ελλάδα – Κύπρος, 
Safe Port», με ικανοποιητικά αποτελέσματα 
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 Προχωρήσαμε σε καθορισμό ΦΕΚ για χερσαία ζώνη 
λιμένα Καλύμνου. 

 Προχωρούμε στους όρους δόμησης της χερσαίας 
ζώνης, σε Master Plan λιμένος, νομιμοποιήσαμε 
αυθαίρετες κατασκευές επί της χερσαίας ζώνης 
που είχαν γίνει παλαιότερα από το Δήμο (πχ. 
Στέγαστρα), εκπονήσαμε και εγκρίθηκε μελέτη 
κατασκευής στεγάστρων επί των προσόψεων 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επί 
της χερσαίας ζώνης. Κάποιες επιχειρήσεις ήδη 
έχουν υιοθετήσει τη μελέτη και κάποιες άλλες 
ακολουθούν. 
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Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, 
βρέθηκε λύση αναστολής καταβολής προστίμων και 
δόθηκε η δυνατότητα μίσθωσης χώρων επί κατασκευών 
εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα, καθώς δόθηκε διετής 
παράταση στο λιμενικό ταμείο για υλοποίηση της 
μελέτης κατασκευών στεγάστρων. 
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 Πήραμε απόφαση οριοθέτησης 
τραπεζοκαθισμάτων  προκειμένου να 
σταματήσει το καθεστώς αυθαιρεσίας που 
επικρατούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια.   

 Απομακρύναμε υποθαλάσσιους ογκόλιθους 
από την Ιχθυόσκαλα 

 Επικαιροποιήσαμε τη μελέτη «Αναβάθμισης 
υποβαθμισμένων γειτονιών Καλύμνου» 
(Κατασκευή δρόμου στην περιοχή Βουβάλη)  
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Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, κου Τσίπρα 
για τον εορτασμό των Θεοφανείων, εξασφαλίσαμε σαφή 
δέσμευση  για την υλοποίηση της κατασκευής νέας εξωτερικής 
αποβάθρας στο λιμάνι της Καλύμνου, έργο για το οποίο 
υπάρχει ήδη μελέτη που έχει εκπονηθεί από το Δ.Λ.Τ. Καλύμνου 
και βρίσκεται σε υψηλό βαθμό ωριμότητας.  
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 Μετά από συστηματικές προσπάθειες (κατάθεση 
φακέλου, συναντήσεις κλπ), είχαμε θετικές εξελίξεις 
σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία Ακαδημίας 
Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο. Προτείναμε 
συγκεκριμένο κτίριο που πληροί τις απαιτήσεις 
λειτουργίας Α.Ε.Ν. (1ο Δ.Σ. Πόλεως-Παρθεναγωγείο). Ο 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κος Τσίπρας, κατά την 
επίσκεψή του στην Κάλυμνο στις 6-1-2018 και μετά 
από συζητήσεις με το Δήμαρχο και μέλη της Δημοτικής 
Αρχής, ανακοίνωση την υλοποίηση της ίδρυσης και 
λειτουργίας από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. 
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Συναντήσεις για την ίδρυση 
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού 
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 Λειτουργήσαμε τη Σχολή Δυτών Καλύμνου 
για τα έτη 2015-2017. 

 Κατά την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός κ 
Τσίπρας, ανακοίνωσε την αναβάθμιση της 
Σχολής  Δυτών, αναθέτοντας στο ΥΕΝ για 
τις περαιτέρω ενέργειες 
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 Μετά από πιέσεις, στοχευμένες κινήσεις και 
καλή συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με την 
κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, ο 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας κος Τσίπρας 
προχώρησε, κατά την επίσκεψή του στην 
Κάλυμνο στις 6-1-2018, σε άμεση 
δρομολόγηση των διαδικασιών για την 
κατασκευή νέου αεροδρομίου σε χώρο που 
προτείνεται από το Δήμο (επίσκεψη κλιμακίου 
της ΥΠΑ για διερεύνηση – εξέταση του χώρου 
και μελέτες) 
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 Μετά την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στο 
νησί μας, η κυβέρνηση μετά από συζητήσεις με 
τη Δημοτική Αρχή και τη δημόσια δέσμευση του 
Πρωθυπουργού, κατά την επίσκεψή του στις 
6-1-2018, προχωράει άμεσα σε ενέργειες για 
παροχή αντισταθμιστικών μέτρων, με την 
εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου, δηλ. 
της επιδότησης των μεταφορών επιβατών, 
προϊόντων και καυσίμων. 

 Η Κάλυμνος θα βρίσκεται στην πρώτη 
κατηγορία εφαρμογής του μεταφορικού 
ισοδυνάμου 
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 Προχωράμε , σε συνεργασία με το 542 
Σύνταγμα Ευζώνων, το ζήτημα της 
κατασκευής οικιών (ΣΟΑ) για τους 
υπηρετούντες στρατιωτικούς 

 Ζητήσαμε από τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα 
και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Καμμένο 
την επίσπευση υλοποίησης της κατασκευής 
ΣΟΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε 
ολοκληρώσει την μελέτη κατασκευής και 
χρειάζεται η πολιτική βούληση για 
δημοπράτηση 

 Επικαιροποιήσαμε την παραχώρηση του 
οικοπέδου με τη δέσμευση ότι θα 
ολοκληρωθούν οι εργασίες στα επόμενα δύο 
χρόνια. 
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 Εντάξαμε στο ΕΣΠΑ δύο μεγάλα έργα: 
 το έργο Ανέγερση τμήματος του 1ου 

Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Καλύμνου 
(πρώην Καρπάθειο) (δημοπράτηση, 
συμβασιοποίηση) 

 το έργο της προσθήκης ορόφου στο 3ο 
Γυμνάσιο Χώρας (ένταξη του έργου στο 
Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας) 

 Ολοκληρώσαμε μελέτη για προσθήκη δύο 
νέων αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο 
νήσου Τελένδου 
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 Ανέγερση τμήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Πόλεως Καλύμνου (πρώην Καρπάθειο) 
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 Επισκευάσαμε και συντηρήσαμε όλες τις 
σχολικές μονάδες που είχαν ανάγκη.  

 Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στα Δημοτικά 
και Νηπιαγωγεία: 

 1ο   Δημοτικό Σχολείο Πόλεως: Ανακαίνιση 
τουαλετών και δημιουργία τουαλέτας για 
ΑΜΕΑ. Εργασίες συντήρησης κεραμοσκεπής και 
υδρορροής. βάψιμο Μόνωση και επισκευή 
στέγης. εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα 
περιφέρειας ως κατεπείγον (δημοπράτηση και 
συμβασιοποίηση. Το έργο ολοκληρώθηκε) 

 2ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως : Καθαίρεση 
παλαιών σοβάδων και εργασίες 
ελαιοχρωματισμού 
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 3ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως : Ελαιοχρωματισμοί. 
Μόνωση και επισκευή στέγης. Εντάχθηκε στο τεχνικό 
πρόγραμμα περιφέρειας ως κατεπείγον (δημοπράτηση 
και συμβασιοποίηση. Το έργο ολοκληρώθηκε) 

 5ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως : Καθαίρεση παλαιών 
σοβάδων και εργασίες ελαιοχρωματισμού, βάψιμο 
αύλειου χώρου, τοποθέτηση πλακιδίων, μόνωση στην 
ένωση των δύο κτιρίων 

 6o Δημοτικό Σχολείο Πόλεως : Καθαιρέσεις σοβάδων σε 
κολόνες, τοίχους και οροφή του διδακτηρίου και εκ νέου 
σοβάτισμα. Εργασίες  τοποθέτησης ειδικής 
ανεπίστρεπτης αντλίας από τη ΔΕΥΑΚ, βάψιμο 
εξωτερικού χώρου.). Έργο συντήρησης και μόνωσης 
κτιρίων.  Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα 
περιφέρειας ως κατεπείγον (δημοπράτηση και 
συμβασιοποίηση. Ολοκληρώθηκε) 
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 2ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας: υδρορροή, 
σοβάδες στα σημεία τοποθέτησης των 
κλιματιστικών, βάψιμο σε όλα τα 
πορτοπαράθυρα των 2 κτιρίων, βάψιμο στις 
σιδεριές 

 Δημοτικό Σχολείο Πανόρμου: σοβάδες και 
επισκευή οπλισμού, κατεδάφιση μπαλκονιού 
όλο εξωτερικά, βάψιμο τοιχίων εξωτερικά, 
βάψιμο πορτοπαραθύρων εξωτερικά 

 Δημοτικό Σχολείο Βαθέος: Έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση για αγορά και τοποθέτηση νέων 
παραθύρων. Εργασίες συντήρησης, 
ελαιοχρωματισμοί κουφωμάτων κλπ. 
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 Δημοτικό Σχολείο Τελένδου:  Ανακαίνιση 
τουαλετών, βάψιμο πορτοπαραθύρων (έχει 
γίνει μελέτη) 

 Νηπιαγωγείο Βαθέος: Υγρομόνωση της 
οροφής με ειδικό ασφαλτόπανο. Συντήρηση 
και ελαιοχρωματισμός 
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 1ο Νηπιαγωγείο Πόλεως: Ανακαίνιση του 
σχολείου (Υγρομόνωση της οροφής με ειδικό 
ασφαλτόπανο. Καθαιρέσεις παλαιών σοβάδων 
στις αίθουσες, εκ νέου σοβάτισμα και βαφή 
κ.α.) 
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 2ο Νηπιαγωγείο Χώρας: Εργασίες 
ελαιοχρωματισμού αιθουσών (εξωτερικά-
εσωτερικά τοιχία, πορτοπαράθυρα) 

 2ο Νηπιαγωγείο Πόλεως: σοβάδες στην 
πρόσοψη του κτιρίου, σοβάδες στον αύλειο 
χώρο, βάψιμο εξωτερικά 

 3ο Νηπιαγωγείο Πόλεως: βάψιμο όλων των 
πορτοπαραθύρων 
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 2ο Γυμνάσιο Καλύμνου: Εργασίες συντήρησης-
επισκευής-βαφής κουφωμάτων μιας 
πτέρυγας. Περίφραξη, τσιμεντοστρώσεις και 
πλακόστρωση αύλειου χώρου 

 3ο Γυμνάσιο Καλύμνου: Καθαίρεση παλαιών 
σοβάδων στο παλαιό διδακτήριο και εκ νέου 
σοβάτισμα και βαφή στο παλαιό κτίριο. 
Συντήρηση πορτών και παραθύρων 

 1ο ΓΕΛ: Καθαίρεση παλαιών σοβάδων στη 
νοτιοδυτική εξωτερική πλευρά και εκ νέου 
σοβάτισμα. Βαφή νέων σοβάδων και 
κουφωμάτων 
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 2ο ΓΕΛ: Αφαίρεση παλιάς τσιμεντόστρωσης στον 
αύλειο χώρο. Κατασκευή νέας τσιμεντόστρωσης 
και διαγράμμισή της. Μόνωση με ασφαλτόπανο 
δύο αιθουσών που βρίσκονται στον αύλειο χώρο 
και βαφή των αιθουσών εσωτερικά. Οι αίθουσες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες 
διδασκαλίας. Τοπικά σοβατίσματα σε τρεις 
πλευρές του παλιού τοιχίου. Βάψιμο των 
μπαλωμάτων. 

 ΕΠΑΛ: Κατασκευή τοίχου με τσιμεντόλιθους στην 
κεντρική είσοδο για τη συγκράτηση χωμάτινων 
όγκων. Αφαίρεση σπασμένων πλακιδίων από 
αίθουσες και τοποθέτηση νέων. Καθαίρεση 
παλαιών σοβάδων εξωτερικά και εκ νέου 
σοβάτισμα. Τσιμεντόστρωση πάρκινγκ. 
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 ΕΕΕΕΚ: Κατασκευή τοίχου σε αίθουσα και 
διαμόρφωση δύο νέων αιθουσών. 
Κατασκευή πάγκου μαγειρικής, βάψιμο. 

 Εσπερινό Γυμνάσιο/Λ.Τ: Καθαίρεση 
παλαιών σοβάδων από το γραφείο 
καθηγητών και βαφή του ιδίου χώρου 
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 Υποδομές άθλησης: 
 

 Καταθέσαμε αίτημα ένταξης στο ΠΔΕ για το έργο 
«Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Καλυμνίων τύπου 
Τ11», με προϋπολογισμό 2.158.650€. 

 Προχωράμε με μελέτη για την επισκευή και 
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. Στάδιο 
δημοπράτησης. 

 Για τη συντήρηση και βελτίωση της λειτουργίας των 
αιθουσών μυϊκής ενδυνάμωσης, προχωρήσαμε σε: 
◦ Βαφή των δύο αιθουσών μυϊκής ενδυνάμωσης 
◦ Προμήθεια και τοποθέτηση καμερών παρακολούθησης στη 

μία αίθουσα μυϊκής ενδυνάμωσης (Καλλιπάτειρα) 

 
 

95 



 Σχετικά με το κολυμβητήριο, κάναμε τα 
εξής: 
◦ Βαφή του κτιρίου 
◦ Βαφή των αντλιών, σωληνώσεων και θυρών 

στο μηχανοστάσιο 
◦ Προμήθεια ειδικού χρονομέτρου προπόνησης 
◦ Πλήρη ανακατασκευή φορητών εξεδρών 
◦ Προχωρήσαμε σε έκδοση αδείας νόμιμης 

λειτουργίας του κολυμβητηρίου, το οποίο από 
την ίδρυσή του μέχρι σήμερα λειτουργούσε 
χωρίς άδεια 
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 Για το κλειστό γυμναστήριο/κλειστό 
γήπεδο του μπάσκετ: 
◦ Αντικατάσταση των παλιών ασφαλειών του 

κεντρικού ηλεκτρολογικού πίνακα 

◦ Αντικατάσταση των παλιών λαμπτήρων με 
λαμπτήρες οικονομίας 

◦ Προμήθεια και τοποθέτηση 32 μέτρων ειδικών 
προστατευτικών στρωμάτων τοίχου 

◦ Τοποθέτηση σταθερών πάγκων 
αναπληρωματικών 
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 Επίσης, προχωρήσαμε στα εξής: 
◦ Αντικατάσταση των παλαιών και σπασμένων 

πολυκαρβουνικών τζαμιών στους πάγκους 
αναπληρωματικών του γηπέδου ποδοσφαίρου 
στη Χώρα 

◦ Προμήθεια και τοποθέτηση καρδιακού 
απινιδωτή στο γήπεδο στο Βαθύ 

◦ Προμήθεια ειδικού μηχανήματος συντήρησης 
του συνθετικού χλοοτάπητα των 
ποδοσφαιρικών γηπέδων του Δήμου 
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Ειδικό μηχάνημα συντήρησης του συνθετικού χλοοτάπητα των ποδοσφαιρικών 
γηπέδων του Δήμου 
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◦ Βαφή του διώροφου κτιρίου στην ανατολική 
πλευρά του σταδίου 

◦ Ολοκληρώθηκε διαγωνισμός προμήθειας 
υλικού αξίας 18.000 που περιλαμβάνει 
στρώμα για άλμα εις ύψος, βατήρες εκκίνησης 
στίβου, βατήρες εκκίνησης κολυμβητηρίου και 
αντικυματικές διαδρομές κολυμβητηρίου. 

◦ Ετοιμάσαμε μελέτη για τη νομιμοποίηση όλων 
των αθλητικών εγκαταστάσεων (είμαστε σε 
διαδικασία αδειοδότησης των αθλητικών 
χώρων-πλην του κολυμβητηρίου για το οποίο 
ήδη έχουμε πάρει άδεια) 
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 Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος: Μικές Ρήγας 

 Η καθαριότητα αποτέλεσε για εμάς, από την 
πρώτη κιόλας στιγμή, ένα μεγάλο στοίχημα. 
Παρά τις πολλές εγγενείς δυσκολίες, το 
αποτέλεσμα είναι ορατό.  

 Πιο καθαροί δρόμοι, η εξάλειψη της καύσης 
των σκουπιδιών στη χωματερή Καλύμνου, η 
κατάργηση της λειτουργίας του ΧΑΔΑ Ψερίμου, 
η δημιουργία του τοπικού σχεδίου 
απορριμμάτων είναι μερικά από τα σημαντικά 
μας επιτεύγματα. 
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 Προμηθευτήκαμε νέους κάδους απορριμμάτων, είδη 
καθαρισμού και σάκους καθαριότητας. Επίσης, 
αγοράσαμε δύο απορριμματοκιβώτια συμπίεσης 
απορριμμάτων. Επιπλέον, εκπονήσαμε μελέτες για τις 
προμήθειες δύο δικύκλων μοτοσυκλετών, σάκων 
ανύψωσης υπόγειων κάδων, δύο απορριμματοφόρων 
οχημάτων τύπου πρέσας, γερανοφόρου φορτηγού, δύο 
φορτηγών οχημάτων με ανατροπή 
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103 

Προμήθεια νέων κάδων ανακύκλωσης 



 Δημιουργήσαμε κανονισμό καθαριότητας 

 Αναθέσαμε σε ιδιώτη την καθαριότητα της 
Ψερίμου και Τελένδου, την αποκομιδή 
απορριμμάτων από τους υπόγειους κάδους, 
την αποκομιδή απορριμμάτων από τους 
τροχήλατους πλαστικούς κάδους, τις 
μεμονωμένες σακούλες και τα ογκώδη 
αντικείμενα στις περιοχές Πόθια, Χώρα, 
Πάνορμο, Βαθύ, Βοθύνους και Βλυχάδια, και 
δημοτικών τουαλετών και την καθαριότητα 
εσωτερικών χώρων των Δημοτικών κτιρίων. 
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 Προκειμένου να βελτιώσουμε την κατάσταση 
με το ΧΑΔΑ Καλύμνου, πραγματοποιούμε 
καθημερινή διευθέτηση του και επικάλυψη των 
απορριμμάτων με χώμα, από την 1η Σεπτέμβρη 
2014. Ακόμη τοποθετήσαμε συμπληρωματική 
περίφραξη, σηματοδοτήσαμε το δρόμο και 
εγκαταστήσαμε ολοήμερη καθημερινή φύλαξη 

 Λύσαμε το πρόβλημα με το ΧΑΔΑ Ψερίμου. 
Προχωρήσαμε σε περιβαλλοντική 
αποκατάσταση από ίδιους πόρους (δική μας 
μελέτη, εκτέλεση του έργου και παραλαβή από 
την ειδική επιτροπή). 
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 Συντάξαμε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων του Δήμου Καλυμνίων, λαμβάνοντας 
υπόψη τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ). 

  Ως μέρος του σχεδιασμού,  αναθέσαμε και 
παραλάβαμε την μελέτη ανανέωσης των 
περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ , που είχε λήξει 
τον Οκτώβριο του 2013 και αναθέσαμε, μετά από 
υπόδειξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
την μελέτη οριοθέτησης του ρέματος ΧΥΤΑ 
(απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της 
Περιβαλλοντικής Μελέτης ΧΥΤΑ). Προχωρούμε στην 
μελέτη διευθέτησης του ρέματος, μετά από 
υπόδειξη της Αποκεντρωμένης 
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 Εκπονήσαμε σχέδιο ανακύκλωσης, επιλέξαμε τα πρώτα 
41 πράσινα σημεία (4 ρευμάτων) για την Κάλυμνο, 1 για 
την Τέλενδο και 1 για την Ψέριμο και βρισκόμαστε στη 
φάση προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας τους. 
Το έργο γίνεται από ίδιους πόρους του Δήμου 
(προϋπολογισμός 200.000€). 
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 Ολοκληρώσαμε δράσεις καθαριότητας 
περιοχών σε συνεργασία με άλλους φορείς 
και ιδιώτες στα πλαίσια εθελοντικής 
προσφοράς. 

 Συνάψαμε σύμβαση με την εταιρεία 
Ecoelastika για τη διαχείριση 
μεταχειρισμένων ελαστικών από 
ανεξέλεγκτη διάθεση 
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Καθαριότητα στη Ρίνα, Βαθύ 



 Φροντίσαμε τους χώρους πρασίνου (παρτέρια, νησίδες, 
δημοτικές δεντροστοιχίες), κλαδέψαμε δέντρα σε 
διάφορες περιοχές (κλάδεμα για λόγους προστασίας 
των φυτών και καλλωπισμού, δημοτικές δεντροστοιχίες 
που παρεμπόδιζαν τη διέλευση οχημάτων, αλμύρες σε 
διάφορες παραλίες κλπ), συντηρήσαμε  χώρους 
πρασίνου σε σχολεία  και στον παιδικό σταθμό, 
συντονίσαμε και επιβλέψαμε αποπαρασιτισμούς, 
προμηθευτήκαμε και δώσαμε για δεντροφύτευση 
κάποιες εκατοντάδες δέντρα. Συντάξαμε διάφορες 
μελέτες (π.χ. Μελέτη για προμήθεια φυτών και φυτικής 
γης για τον καλλωπισμό των παρτεριών της 
παραλιακής ζώνης ).  

 Ολοκληρώσαμε πολλές εργασίες αποψίλωσης - 
ασβεστόχρωσης δημοτικών Χώρων. 
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Πρόσφατες εργασίες πρασίνου 



 Για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας, 
προμηθευτήκαμε ειδικό εξοπλισμό (ατομικό 
εξοπλισμό πυρόσβεσης, επινώτιους 
πυροσβεστήρες) 
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Κατάσβεση πυρκαγιάς 
Μυρτιές-Μασούρι 



 Στεγάσαμε σε νέο, αυτόνομο χώρο, που 
εξοπλίσαμε πλήρως, το Εθελοντικό 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. 

 Ζητήσαμε την αναβάθμισή του 
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 Καταθέσαμε αίτηση χρηματοδότησης σε 
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, για συνεργασία με 
ιδιώτες κτηνιάτρους προκειμένου να παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά για 
αδέσποτα ζώα συντροφιάς σε τομείς όπως 
είναι: η περισυλλογή, ηλεκτρική σήμανση, 
καταγραφή αποπαρασίτωση, στείρωση, 
εμβολιασμός και αποθεραπεία 
συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της 
λεϊσμανίασης, της σίτισης, της υιοθεσίας ή 
της επανένταξής τους. 
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 Λειτουργήσαμε Αστυνομικό Σταθμό και 
Λιμενικό Φυλάκιο στη Ψέριμο. 

 Κερδίσαμε χρηματοδότηση από το Πράσινο 
Ταμείο για εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ - Ιανουάριος 
2017) 
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Υπεύθυνη Δημοτική Σύμβουλος: Αλεξανδράκη Μαρία 

Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και ελλείμματος 
κοινωνικής συνοχής, με στοχευμένες δράσεις 
κοινωνικής πολιτικής, πετύχαμε να βοηθήσουμε και 
να ανακουφίσουμε σε σημαντικό βαθμό τους 
συμπολίτες μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. 

 Συγκροτήσαμε Επιτροπή χορήγησης Κοινωνικού 
Οικιακού Τιμολογίου  ΔΕΗ Α.Ε. στον Δήμο 
Καλυμνίων (2014)   
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 Συνεχίσαμε τη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης 
ΑμεΑ Καλύμνου.  Τροφοδοτήσαμε με καύσιμα τα 
τρία οχήματα μεταφοράς Ατόμων με αναπηρίες, 
ιδιοκτησίας του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Σωματείο 
Γονέων, Φίλων  & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες 
Καλύμνου «Ο Άγιος Παντελεήμων». Συμπληρώσαμε 
προγραμματική σύμβαση με το Σωματείο Γονέων, 
Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ Περιφερειακής Ενότητας 
Καλύμνου «Ο Άγιος Παντελεήμων» (2014) 
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 Προβήκαμε σε ενιαία εφαρμογή κείμενων διατάξεων 
περί πιστοποίησης αναπηρίας πολιτών που 
εντάσσονται σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης 
της αναπηρίας. Το 100% των δικαιούχων πολιτών 
διαθέτουν πιστοποίηση ΚΕΠΑ- ΙΚΑ ΕΤΑΜ 

 Πλήρης και συνολική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 
4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με 
Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των 
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), 
καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή 
ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις». 
Ανταποκριθήκαμε με επιτυχία σε θέματα παραπομπής, 
συντονισμού και πολυεπίπεδης συνεργασίας με πολίτες 
και συναφείς υπηρεσίες έξι νησιών επί της 
αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών επιδομάτων. 
Ποσά επιδομάτων για το 2017: 2.369.432,17€. 
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 Υποβάλαμε πρόταση στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» για την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Ολοκλήρωση 
πρώτης φάσης υλοποίησης διανομής ειδών βασικής 
υλικής συνδρομής και προϊόντων του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων  
◦ Στοιχεία ωφελουμένων - Δήμος Καλυμνίων - Σεπτέμβριος 

2015 
 Πλήθος Μελών: 1.828 
 Άνδρες : 897 
 Γυναίκες : 832 
 Βρέφη : 99 
 M. O. Ηλικίας : 28,7 

◦ Μοιράστηκαν πάνω από 70 τόνοι τροφίμων 

 

120 



 Καταγράψαμε τις ανάγκες για την υποδοχή 
και παραμονή μεταναστών & δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας στην Κάλυμνο (2015) 

 Συντονίσαμε σύστημα παροχής ειδών 
διατροφής σε άπορους πολίτες με δαπάνες 
Δήμου Καλυμνίων  

 755 αποφάσεις οικονομικής αδυναμίας για 
δωρεάν ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη το έτος 2015, αντί 689 
αποφάσεων το έτος 2013 (το 2016 άλλαξε 
το νομοθετικό πλαίσιο)  
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 Οργανώσαμε και υλοποιήσαμε την πρώτη φάση του 
προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», ανάμεσα σε 30 Δήμους πανελλαδικά 
(2016) 
◦ Από τον Ιούλιο μέχρι τα Δεκέμβριο 2016, περίπου 

1.000.000€ 
◦ 3ος  σε σειρά Δήμος πανελλαδικά σε ποσοστό δικαιούχων 

αναλογικά με το σύνολο των κατοίκων, ξεπερνώντας ακόμη 
και Δήμους με πολλαπλάσιο πληθυσμό όπως Κερατσίνι, 
Ρέθυμνο και Λέσβο 

◦ Το 2017, το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε όλους τους Δήμους 
της Χώρας, δημιουργώντας σε πλήρη ανάπτυξη, μια 
υπηρεσιακή δομή – σημείο αναφοράς για χιλιάδες πολίτες 
τόσο στην Κάλυμνο, όσο και στους άλλους νησιωτικούς 
Ο.Τ.Α. της Επαρχίας Καλύμνου.  

◦ Πλήθος εξυπηρετούμενων ατόμων για το έτος 2017 (1/2 
μέχρι 31/12): 9.055 
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 Υλοποιήσαμε διαδικασίες προπαρασκευής 
προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία 
της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ 
στο Άργος Καλύμνου (2016). 

 Συμμετείχαμε στη σύναψη προγραμματικής 
σύμβασης για δωρεάν παροχή χώρου & 
δωρεάν διαμόρφωσης για τις ανάγκες 
λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου 
Πανόρμου (2η Υγειονομική Περιφέρεια 
Πειραιώς και Αιγαίου, Ιερά Μητρόπολη Λέρου, 
Καλύμνου & Αστυπάλαιας, Δήμος Καλυμνίων) 
(2016) 
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 Υλοποιώντας  την προεκλογική μας δέσμευση, 
δώσαμε δωρεάν νερό από τα 21 κιόσκια 
(μονάδες αφαλάτωσης). Παράλληλα, έχουμε 
εμπλακεί σε διάλογο με το Υπουργείο 
Εσωτερικών προκειμένου να επιδοτηθεί το 
κόστος ύδρευσης, για να πετύχουμε μείωση 
του τιμολογίου. 
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 Προτείναμε και πήραμε απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου για  την ίδρυση και λειτουργία 
Τοπικής ΜονάδαςΥγείας (ΤΟΜΥ) 
(καταψηφίστηκε από τις υπόλοιπες 
παρατάξεις). Αυτό οδήγησε στην προκήρυξη 
12 θέσεων εργασίας, συντελώντας παράλληλα 
στη μείωση της ανεργίας και ενίσχυση της 
τοπικής οικονομίας. 

 Εντάσσουμε για τρία έτη το Βρεφονηπιακό 
Σταθμό στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής 
και επαγγελματικής ζωής»  
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 Τοποθετήσαμε στην παραλία των Κασονιών 
εξοπλισμό προσβασιμότητας ΑμΕΑ 
(διάδρομο, χημική τουαλέτα και αμαξίδια) 
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 Στηρίξαμε από το 2014 με έγγραφά μας 
την ίδρυση και λειτουργία γραμματείας και 
επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας 
(ΚΕΠΑ) στο κατάστημα ΙΚΑ της Καλύμνου. 
Λειτουργεί από τα τέλη του 2014. 
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 Κανονισμός  Λειτουργίας Κοινωνικού Εργαστηρίου 
Φυσικοθεραπείας Δήμου Καλυμνίων. Επικύρωση 
από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με αριθμό 
απόφασης 3/22-02-2017. Πλήρης και άρτια 
οργανωτική, υλικοτεχνική και αισθητική 
αναδιάρθρωση των υποδομών, του χώρου και της 
λειτουργίας του συγκεκριμένου πλαισίου 
εργασίας. 
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 Υποβολή πρότασης για την πράξη «Κέντρο Κοινότητας» 
Δήμου. Εσωτερικός Κανονισμός  Λειτουργίας Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Καλυμνίων.  Έγκριση με την υπ’ 
αριθμ. 97/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλύμνου. Συνολική δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας με 
τρεις νέες εργαζόμενες, με δεκάδες διαδικασίες 
προμηθειών όλων των υλικών για την κατασκευή και 
επαναλειτουργία του αδρανούς ισόγειου χώρου στο 
πρώην ΚΑΠΗ Δήμου Καλυμνίων. Πρόσληψη και 
επιμόρφωση στελεχών, συνολική υλικοτεχνική κάλυψη, 
διασύνδεση με όλες τις Υπηρεσίες. Πλήρης διοικητική, 
οικονομική και τεχνική ανάπτυξη μια υπηρεσιακής 
λειτουργίας σε συνεργασία με την αρμόδια 
διαχειριστική αρχή και την αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με διαρκή προγραμματικά και 
απολογιστικά στοιχεία ενημέρωσης και διεκπεραίωσης 
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Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλυμνίων 
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 Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4368/2016  
και της  ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 για 
το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις 
δημόσιες δομές υγείας για την παροχή 
νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δήμος 
Καλυμνίων- Πλήθος εξυπηρετούμενων ατόμων 
από 1/1/2017  έως 31/12/2017: 75 

 Παρείχαμε ασύρματο δίκτυο για πρόσβαση στο 
ίντερνετ  των προσφύγων, στο κεντρικό λιμάνι  
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 Υπεύθυνος Δημοτικός Σύμβουλος: Πλάτσης 
Χαράλαμπος 

 Τοποθετήσαμε μόνιμο δημοτικό υπάλληλο 
για εργασίες συντήρησης αθλητικών 
εγκαταστάσεων, από τον πρώτο μήνα, 
υλοποιώντας την προεκλογική δέσμευση 

 Υλοποιήσαμε προγράμματα άθλησης για 
όλους και απασχολήσαμε άνεργους 
καθηγητές φυσικής αγωγής 
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 Επίσης, την τριετία αυτή διοργανώσαμε 
πλήθος αθλητικών εκδηλώσεων, όπως: 

 τον 1ο λαϊκό ανώμαλο δρόμο στον Πάνορμο 

 Το εργασιακό πρωτάθλημα μπάσκετ για 
τρεις συνεχόμενες χρονιές 

 το Final 4 παγκορασίδων Δωδεκανήσου 
(συνδιοργάνωση με ΕΑΚΑ) 

 το Beach Volley στο Μασούρι 
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 τον 14ο,  15ο και 16 κολυμβητικό διάπλου 
«Τέλενδος-Μασούρι», με συμμετοχή πολλών 
κολυμβητών 

 τον κολυμβητικό διάπλου Ρίνας-Βαθύ 
 Το πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης στο 

Δημοτικό κολυμβητήριο, από τον Ιούνιο μέχρι 
το Σεπτέμβρη, με συμμετοχή πολλών παιδιών 

 τους αναπτυξιακούς αγώνες στίβου 
παγκορασίδων και παμπαίδων, φιλοξενώντας 
στο νησί μας πολλούς αθλητές και συνοδούς 
(συνδιοργάνωση με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ 
Δωδεκανήσου) 
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 την «Γιορτή Αθλητισμού», για τρία συνεχή έτη, με 
βράβευση αθλητών που διακρίθηκαν την αμέσως 
προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, τιμήθηκαν παλιοί 
παράγοντες σωματείων. 

 Συμβάλλαμε στη διοργάνωση των Πανδωδεκανησιακών 
αγώνων στίβου. Κόστος 5.000€ 

 Συνδιοργανώσαμε με την «Κάλυμνος Πρότυπη Ακαδημία 
Καλαθοσφαίρισης», προπονητικό καμπ το 2017, με 
παρουσίες θρύλων του μπάσκετ. 

 Διοργανώσαμε τιμητική εκδήλωση για τους 
Πανελληνιονίκες Στίβου, οι οποίοι συμμετείχαν στους 
πρόσφατους μαθητικούς αγώνες Λυκείων (Μάιος 2017) 
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Πανδωδεκανησιακοί Αγώνες Στίβου 2017 
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Πανδωδεκανησιακοί Αγώνες Στίβου 2017 
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προπονητικό καμπ 
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 Υπεύθυνοι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Μαγκούλιας 
Ποθητός, Διαμαντής Ιωάννης 

 Το πρώτο 3μηνο της ανάληψης των καθηκόντων 
μας επισκευάσαμε  και λειτουργήσαμε, όπως 
υποσχεθήκαμε, το θεατράκι του Δήμου που για 4 
χρόνια ήταν κλειστό. 

 Επίσης, σε 2 μήνες διαμορφώσαμε τον «Χώρο 
Έκφρασης» προκειμένου να γίνουν οι παραστάσεις 
της 28ης συνάντησης ερασιτεχνικών θιάσων 
Αιγαίου και όχι μόνο. Μια συνάντηση που 
ονειρευτήκαμε, σχεδιάσαμε με προσοχή και 
πραγματοποιήσαμε με μεγάλη επιτυχία κατά κοινή 
ομολογία 
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 Σε μια χρονική περίοδο  που η χώρα μας 
δοκιμάζεται, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, 
η δημοτική αρχή καταφέρνει, με σύνεση και 
σωστό προγραμματισμό, να πραγματοποιεί 
εκατοντάδες εκδηλώσεις σε όλο το νησί. 

 Τέλος, την αμέριστη συμπαράσταση μας έχει η 
Θεατρική Ομάδα Καλύμνου αλλά και όλοι οι 
πολιτιστικοί σύλλογοι του νησιού μας. Επίσης 
υποστηρίξαμε και υποστηρίζουμε τεχνικά 
διάφορες θεατρικές και μουσικές παραστάσεις 
που κάνουν τα Λύκεια του νησιού μας. 
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 Δράσεις για το έτος 2015 

 Προβολή ταινίας για τους Καλύμνιους της 
Γαλλίας – Ο λαός του αλατιού, λόγια Ελλήνων. 
Ανοικτό Θέατρο Χώρας (6/9/2014) 

 «Πλούτος», Αριστοφάνης. Ανοικτό Θέατρο 
Χώρας (24/9/2014) 

 Καταγραφή εκθεμάτων «Ναυτικού Μουσείου 
Καλύμνου» 

 Απογραφή μουσικών οργάνων-ηχητικών και 
λοιπών ειδών/συσκευών Δημοτικής 
Φιλαρμονικής 

 Σεμιναριακά μαθήματα παγκόσμιας ιστορίας 
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 10η επέτειος αδελφοποίησης Arles-
SalindeGiraud – Κάλυμνος, Αρλ Γαλλία 
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 Επαφή με την Ο.Ε.Θ.Α. για τη διοργάνωση στην 
Κάλυμνο συνάντησης ερασιτεχνικών θιάσων 
Αιγαίου 

 Συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης για 
αποστολή μουσειοσυσκευής στην Κάλυμνο, σε 
συνεργασία με τις κυρίες Νομικαρίου Βασιλεία, 
Βλάχου Άννα 

 Διοργάνωση τριήμερων εκδηλώσεων μνήμης για 
τον πετροπόλεμο, σε συνεργασία με το 
Αναγνωστήριο Καλύμνου «Αι Μούσαι» 

 Παρουσίαση βιβλίου της κυρίας Ντενίση Μιμής 
«Σμύρνη μου Αγαπημένη» 

 Αποχαιρετιστήρια γιορτή του σωματείου διεθνών 
σχέσεων και πολιτιστικών ανταλλαγών 
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 Έκθεση καλλιτεχνικού συλλόγου 

 Θέατρο σκιών – Το τσίρκο του Καραγκιόζη 

 Μουσική εκδήλωση με τραγούδια Μητσάκη, 
Χατζηχρήστου. Ορχήστρα από Κω 

 Εκδήλωση σχολής χορού Τσαπένκο 

 Μουσική εκδήλωση έντεχνου ροκ «Κάποιοι 
φίλοι» 

 Παραδοσιακή μουσική. Λύκειο Ελληνίδων-
Παιδιά από Αυστραλία 
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 Μουσική εκδήλωση έντεχνου ροκ «Κάποιοι 
φίλοι» - Τέλενδος 

 Μουσική εκδήλωση με την ορχήστρα του 
Παντελή Κλήμη 

 Μουσική εκδήλωση με την Καίτη Κουλλιά 

 Μουσική εκδήλωση Αμόνι-Γιάννης Κούτρας 

 Ροκ συναυλία με το Γιάννη Μαγκάκη 

 Διήμερο φεστιβάλ κινηματογράφου 

 Εκδηλώσεις αδελφοποίησης Αρλ – Σαλαίν ντε 
Ζιρό – Κάλυμνος. Έκθεση φωτογραφιών – 
παραδοσιακοί χοροί Λ.Ε.Κ. και χορευτικό 
ΚΑΜΑΡΓΗΣ 
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 Ξενάγηση ομογενών στο Αρχαιολογικό μουσείο και 
στο Λαογραφικό μουσείο – περίπατος στην πόλη 

 Μουσική εκδήλωση με Σαββίνα Γιαννάτου και 
μουσικό σύνολο Καλύμνου 

 Γιορτή αποδήμων 
 Μουσική εκδήλωση έντεχνου ροκ «Κάποιοι φίλοι» - 

Ψέριμος 
 Συναυλία κλασικής μουσικής στον Άη Γιάννη – 

Μασούρι 
 Μουσική εκδήλωση Ειρήνης Κουκουβά 
 Μουσική εκδήλωση στο Βαθύ με Μικέ Κουλιανό και 

Σάκη Λελέκη 
 Διήμερη γιορτή μελιού, Πόθια – Μασούρι 
 Ημερίδα ψυχικής υγείας 
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 Θερινό σχολείο προηγμένων εννοιών 
Φυσικής 
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 Έτος 2016  
 Η καρδιά του ερασιτεχνικού Θεάτρου κτυπά στην 

Κάλυμνο με ξέφρενους ρυθμούς. Διοργάνωση και 
χρηματοδότηση από τον Δήμο μας, με την βοήθεια 
της ΘΟΚ, για πρώτη φορά στην Κάλυμνο γίνεται η 
28η συνάντηση ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου. 
Θίασοι  απ 'όλο το αιγαίο τριγυρνούν στην 
πλατεία,  στα σοκάκια και στις τουριστικές 
περιοχές του νησιού δίνοντας του ένα άλλο χρώμα.  

 Πάνω από 600 συμμετέχοντες και επισκέπτες από 
άλλα νησιά του Αιγαίου τριγυρνούν καθημερινά 
για δώδεκα μέρες  στα τέσσερα θέατρα που έχει 
φροντίσει ο δήμος να είναι εξοπλισμένα με ήχο, 
φως και κλιματισμό. 
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 Ενοικίαση, διαμόρφωση και λειτουργία του 
χώρου έκφρασης, προκειμένου να διεξάγονται 
πολιτιστικές εκδηλώσεις 

 Μουσικές εκδηλώσεις από την κ. Ι.Μελα, την 
σχολή χορού της κ.Τσαπένκο, τον κ. 
Καλοδούκα, τον κ.Κλήμη  στην κεντρική 
πλατεία και στο Μασούρι, από την κ. Ξυλουρά 
και την κ. Καλοτινη στην Ψέριμο και στην 
Τέλενδο, τον κ. Μαγκάκη με τις ροκ Συναυλίες 
του και το Αμόνι που κάθε χρόνο μας χαρίζει 
εκπληκτικές βραδιές. 

 Ταξιδέψαμε "Από την Βραζιλία του Ρυθμού έως 
την Αργεντινή του τάνκο" με την κ. Φωκά-
Μπουφίδη και τους συνεργάτες της. 
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 Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις από την σχολή 
χορού της κ. Τσαπένκο και του γυμναστηρίου 
της κ. Τρουμουλιάρη 

 Κάθε χρόνο η γιορτή των αποδήμων όλο και 
μεγαλώνει με πολλές δράσεις 

 Γιορτή του Μελιού (Πλατεία και Μασούρι) 

 Θεατρική παράσταση με τον Κώστα Βουτσά 

 Θεατρική παράσταση σκιές και γέλια 

 Θεατρική παράσταση "Χωρίζουμε λέμε" με την 
Μπέσσυ  Μάλφα, τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση και 
τον Αλέξανδρο Ρήγα 
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 Θέατρο σκιών. 
 Θεατρική παράσταση με τον Χάρη Ρώμα 
 Μεγάλη  διήμερη εκδήλωση του Λυκείου 

Ελληνίδων 
 Θερινό σχολείο προηγμένων εννοιών 

φυσικής. 
 Διοργάνωση της επίσκεψης του Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου του Ντάργουιν στην 
Κάλυμνος 
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 Επίσκεψη στο Ντάργουιν αντιπροσωπείας 
της δημοτικής αρχής και υπογραφή 
μνημονίου συνεργασίας με το Δήμο 
Ντάργουιν 
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 Επίσκεψη της Δημάρχου του Ντάργουιν 
στην Κάλυμνο 
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 Ιδιαιτέρα επισημαίνουμε την παρουσίαση της 
διαρκούς έκθεσης σύγχρονης  τέχνης Corpus Isola η 
οποία παρουσιάστηκε στο Βουβάλειο 
Παρθεναγωγείο υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Πολιτισμού και πραγματοποιήθηκε με την ευγενική 
χορηγία της ΑΝΕΚ και της σχολικής επιτροπής. 
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 Προμήθεια μουσικών στολών και επισκευή 
και προμήθεια μουσικών οργάνων για τη 
Δημοτική Φιλαρμονική 
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 Ημερίδα ιατρικού περιεχομένου σχετικά με την 
εξωσωματική γονιμοποίηση – συνδιοργάνωση 
Δήμος με Σύλλογο Αιμοδοτών 
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 Απολογισμός πολιτισμού για το 2017 

   Πολιτιστικό καλοκαίρι 2017 με 50 
εκδηλώσεις από τον Ιούνιο έως τον 
Σεπτέμβριο που παρελάμβαναν ομιλίες, 
θεατρικές  και χορευτικές παραστάσεις, 
μουσικές εκδηλώσεις,  παρουσιάσεις βιβλίων, 
σε  διάφορα σημεία σε όλο το νησί.  
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 Παρουσίαση βιβλίου του Χρίστου Νικολόπουλου" η ζωή 
μου τα τραγούδια μου". Ακολούθησε μουσικό 
πρόγραμμα με τον ίδιο και τον Νίκο Κούρο. 

 Ομιλία με θέμα "Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων ο 
αρχαιότερος υπολογιστής" 

 Βιωματικό σεμινάριο Καλύμνικων και Κρητικών χορών 
από το  γυμναστήριο της κ. Τρουμουλιάρη 

 Θεατρική παράσταση από τον θίασο Θεοδωρόπουλου. 
 Χορευτική παράσταση «τα Ορφανά» από την σχολή 

χορού της    κ. Ε. Τσαπένκο. 
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 Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το 
κολέγιο του St Petersburg 
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 Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το 
κολέγιο του St Petersburg 
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 Εκδήλωση βράβευσης μαθητών με εξαιρετικές 
επιδόσεις στην Αγγλική γλώσσα, μετά την 
υπογραφή μνημονίου στο Ντάργουιν (2016) μεταξύ 
του Δήμου Καλυμνίων και του Ντάργουιν 
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 Μουσικοθεατρική εκδήλωση”falimento» από τον θίασο Κελέση 
 Μουσική εκδήλωση «Συμφωνική Ροκ Ορχήστρα» από την 

μουσική σχολή κ. Π. Κλήμη 
 Θεατρική παράσταση «Εκκλησιάζουσες» 
 Θέατρο σκιών του θιάσου Αθανασιάδη 
 Συμμετείχαμε μαζί με άλλους φορείς  στην παρουσίαση 

βιβλίου που έγινε στον Χριστό της Ιερουσαλήμ «η Γυναίκα του 
άλλου Μύθου» του Σ. Συρόπουλου 

 Δώσαμε χρηματικά βραβεία στους τρεις πρώτους μαθητές 
του Σχολείου της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας του Ντάργουιν, 
για την εκμάθηση της ελλληνικής γλώσσας. 
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 Τριήμερο εκδηλώσεων για τους απανταχού 
Καλύμνιους με ξεναγήσεις, ομιλίες, χορούς 
και την καθιερωμένη κεντρική εκδήλωση 
στην πλατεία Χριστού. 
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 Θεατρική παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης. 
 Υποστηρίξαμε την γιορτή Μελιού 
 Υποστηρίξαμε την μουσική εκδήλωση με την κ. 

Καίτη Κουλλιά του φιλανθρωπικού σωματείου «Οι 
τρεις Ιεράρχες» 

 Σε συνεργασία με την Περιφέρεια έγινε η 
παράσταση «Για γέλια και για κλάματα» από το 
θέατρο Νοτίου Αιγαίου. Η ίδια παράσταση 
παρουσιάστηκε και στην Ψέριμο. 
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 Παρουσίαση βιβλίου της κ. Γκυ Βουβάλη με 
τίτλο «Της Κάλυμνος κύματα και παραμύθια» 
και ακολούθησε4 μουσικοχορευτικό 
πρόγραμμα με το ΛΕΚ. 

 «Ένα πιάνο Δυο φωνές» από το Αμόνι στην 
παραλία κασόνια. 

 Θεατρική παράσταση «Πίτερ Πάν» από την 
θεατρική ομάδα κ. Ηλιόπουλου. 
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 Εκδήλωση για την επέτειο 70 χρόνων από την 
ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου. Τιμητική 
εκδήλωση στην μνήμη του πρωτεργάτη της 
ενσωμάτωσης Σκεύου Ζερβού. 
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 Εκδήλωση για την επέτειο 70 χρόνων από 
την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στο 
Μέγαρο της Παλιάς Βουλής, στην Αθήνα 
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 Μεγάλη μουσική βράδια με γνωστούς καλλιτέχνες 
προς τιμή του Καλύμνιου μουσικοσυνθέτη Νίκου 
Κούρου με την συμμετοχή του καλλιτέχνη. 
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 Συνδιοργάνωση με το Υπουργείο Εθνικής 
Αμυνας  της θεατρικής παράστασης «Αγγέλα 
Παπάζογλου»  της ΄Αννας Βαγενά 
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 Τιμητική εκδήλωση και ονοματοδοσία δρόμου για τον 
συμπατριώτη μας κο Μάικ Μπιλιράκη που διετέλεσε 
μέλος του Αμερικανικού κογκρέσου (Ιούνιος 2017) 
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 Τιμητική εκδήλωση και ονοματοδοσία δρόμου για τον 
συμπατριώτη μας κο Μάικ Μπιλιράκη που διετέλεσε 
μέλος του Αμερικανικού κογκρέσου (Ιούνιος 2017) 
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 Τιμητική εκδήλωση και βράβευση του συμπατριώτη μας και 
επιχειρηματία κου Ιωάννη Χαλίκου, στον οποίο απονείμαμε τον τίτλο 
του Ευεργέτη της Καλύμνου. Ακόμη, υπογράψαμε μαζί του σύμφωνο 
συνεργασίας για την αξιοποίηση οικοπέδου του Δήμου για 
δημιουργία πολυχώρου πολιτισμού 
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 Εθιμοτυπική επίσκεψη του Δημάρχου του Τάρπον 
Σπρινγκς στο Δήμο Καλυμνίων, κατά τη διάρκεια των 
εορταστικών εκδηλώσεων για τους απόδημους 
Καλυμνίους 2017 (Ιούλιος 2017). 
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 Βράβευση του Σωματείου Διεθνών Σχέσεων και 
Πολιτιστικών Ανταλλαγών Καλύμνου και της προέδρου 
Μαρίας Θεοδωρίδου για την πολυετή προσφορά της 
στο νησί. 
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 Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου 
Καλυμνίων στο Τάρπον Σπρινγκς για τον 
εορτασμό των Θεοφανείων 
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 Συχνή τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επαφή με ομογενείς 
για τη διατήρηση ισχυρών δεσμών 

 Ηλεκτρονική αποστολή ομιλιών με την ευκαιρία των 
εθνικών μας επετείων για την ενίσχυση του εθνικού 
φρονήματος των ομογενών 

 Δωρεά οχήματος καθαριότητας από ομογενείς Γαλλίας 
 Αποστολή φαρμακευτικού και νοσοκομειακού υλικού σε 

τακτά διαστήματα από ομογενείς της Γαλλίας 
 Προχωράμε σε δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

συνεργασίας με τους απανταχού Καλυμνίους για την 
επίλυση των προβλημάτων του νησιού μας 

 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για αδελφοποίηση του 
Δήμου Καλυμνίων με το Δήμο Αποκόρωνα Χανίων. 
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 Δράσεις Κέντρου Δια βίου Μάθησης 
 Σχετικά με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, 

προβήκαμε σε: 
 Υλοποίηση 24 προγραμμάτων στα 3 χρόνια 

λειτουργίας 
 Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης 

ενδιαφέροντος του Δήμου για την πράξη 
«Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση 
με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π «Ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναμικού εκπαίδευσης και δια 
βίου μάθησης» 

 Υποβολή φακέλου για περαιτέρω συνεργασία 
με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. 
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 Μεταφορά μαθητών με ναύλωση 
αεροπλάνου της Astra (2016) 
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 Επίσκεψη περιβαλλοντικού χαρακτήρα, 
σχολείου από τη Νορβηγία 
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 Υπεύθυνοι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Νέστωρ 
Φρατζής και Τηλιακός Σακελλάριος 

 Στο κομμάτι του τουρισμού, καταβάλλαμε 
σημαντικές προσπάθειες για την 
διατήρηση και ενίσχυση του συγκριτικού 
μας πλεονεκτήματος ως κορυφαίος 
προορισμός εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού. Επίσης, ήδη κάνουμε τις 
απαραίτητες ενέργειες για την ανάδειξη 
δυνατοτήτων του νησιού.  
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 Με το ΦΕΚ 1113/19-04-2016, 
ολοκληρώθηκε η επίσημη αναγνώριση των 
Ιαματικών Πηγών  

 Λάβαμε απόφαση ΔΣ για δημοπράτηση 
αξιοποίησης.   

 Βρισκόμαστε στο στάδιο σύνταξης του 
φακέλου έργου, σε συνεργασία με τον 
τεχνικό σύμβουλο του Δήμου 
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 Καταθέσαμε αίτημα προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 
για παραχώρηση χρήσης του Κάστρου Χώρας. Απάντησαν με 
θετική έγγραφη εισήγηση και το αίτημα εξετάζεται από το 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. 

 Προχωρούμε στην επίλυση του ιδιοκτησιακού θέματος του 
Ναυτικού Μουσείου 

 Με το έργο συντήρησης και διάνοιξης αναρριχητικών διαδρομών 
(πρόγραμμα Leader) συντηρήθηκε ένας μεγάλος αριθμός 
διαδρομών και διανοίχτηκαν νέες. Έτσι επιβεβαιώνεται η θέση της 
Καλύμνου στον παγκόσμιο χάρτη ως ένας κορυφαίος ασφαλής 
αναρριχητικός προορισμός. 

 Προς την ίδια κατεύθυνση, λάβαμε απόφαση δημιουργίας 
επιτροπής και σύνταξης πρωτοκόλλου διάνοιξης αναρριχητικών 
διαδρομών, με κεντρικό ρόλο της Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης 
σε συνεργασία με το Δημοτικό Γραφείο Τουρισμού 

 Διοργανώσαμε την 3η έκδοση του “ The North Face Kalymnos 
Climbing Festival” από 09 - 12 Οκτώβρη ( 8ο  Αναρριχητικό 
Φεστιβάλ Καλύμνου). 
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 Διοργανώσαμε με επιτυχία το 9ο, 10ο και 11ο Αναρριχητικό 
Φεστιβάλ Καλύμνου, ως κύριοι διοργανωτές (υπό την αιγίδα 
της Παγκόσμιας και Ελληνικής Ομοσπονδίας Αναρρίχησης, 
για πρώτη φορά), παρά τις αντίξοες συνθήκες (περιορισμοί 
κεφαλαίων κλπ) 

 Το έτος 2016, έγινε βράβευση του αναρριχητικού φεστιβάλ 
και του Δήμου από την αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης. 

 Κατά την περίοδο του 10ου αναρριχητικού φεστιβάλ, 
φιλοξενήσαμε δημοσιογραφική ομάδα του αμερικάνικου 
περιοδικού “Climbing” για την δημοσιογραφική κάλυψη της 
εκδήλωσης με εκτενές άρθρο αφιερωμένο στην Κάλυμνο 
(τεύχος Μαΐου) και την παραγωγή διαφημιστικού βίντεο 
(προβλήθηκε στην ψηφιακή έκδοση του αμερικάνικου 
περιοδικού, τεύχος Μαΐου)  
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 Αξίζει να σημειωθεί ότι το αναρριχητικό 
φεστιβάλ Καλύμνου αναφέρεται από τον 
δημοφιλή ιστότοπο Theculturetrip ως ένα 
από τα 7 φεστιβάλ για τα οποία αξίζει να 
επισκεφτεί κάποιος την Ελλάδα 

 Προχωράμε στη δημιουργία προωθητικού 
εντύπου αναρρίχησης 
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 Συμμετοχή σε εκθέσεις 
 Συμμετείχαμε και υπήρξαμε χορηγοί στην TBEX (Travel 

Blog Exchange) 2014, τη μεγαλύτερη παγκοσμίως 
συγκέντρωση διαμορφωτών γνώμης στο χώρο του 
τουρισμού, μέσω των ειδικευμένων blogs και των 
δημοφιλέστερων δικτύων social media (23-25 Οκτώβρη 
2014). Ως χορηγός ο Δήμος Καλυμνίων προσέφερε 
συνολικά 1.200 μικρά σφουγγάρια τα οποία δόθηκαν σε 
κάθε συμμετέχοντα και δημοσιογράφο  

 Συμμετείχαμε στην τουριστική έκθεση GREKLAND 
PANORAMA, τη μοναδική αποκλειστική έκθεση για την 
Ελλάδα στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, την Στοκχόλμη, 
από τις 13 – 15 Φεβρουαρίου 2015 
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 Συμμετείχαμε στην τουριστική έκθεση “Greek Tourism Expo 
2015” 

 Συμμετοχή στην θεματική τουριστική έκθεση Tour Natur στο 
Ντίσελντορφ της Γερμανίας 2-4/09/2016, 

 Συμμετοχή στην τουριστική έκθεση Greek Tourism Expo (25-
27/11/2016) 

 Συμμετοχή στην τουριστική έκθεση MITE 2017 στην Αθήνα. 
 Συμμετοχή στην διεθνή τουριστική έκθεση  WTM 2017 στο 

Λονδίνο.  
 Συμμετοχή στην διεθνή τουριστική έκθεση  Philoxenia 2017 

στη Θεσσαλονίκη 
 Συμμετοχή στην τουριστική έκθεση GTE στην Αθήνα (2017) 
 Διαθέσαμε έντυπο προωθητικό υλικό (επίσημη τουριστική 

μπροσούρα Δήμου Καλυμνίων) σε ιδιώτες για την συμμετοχή 
τους σε εκθέσεις (π.χ. “Tour Natur” στο Ντίσελντορφ της 
Γερμανίας) 
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 Φιλοξενίες - Αφιερώματα 

 Φιλοξενήσαμε συντελεστές της εκπομπής  
“Μένουμε Ελλάδα” για αφιέρωμα στην 
Κάλυμνο, εβδομαδιαία προβολή θεματικών 
ενοτήτων της Καλύμνου τους μήνες Ιούλιο & 
Αύγουστο και δημιουργία/προσφορά video clip 
με τίτλο «ΚΑΛΥΜΝΟΣ Η ΜΕΚΚΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ» με χιλιάδες προβολές στα 
δικτυακά μέσα ενημέρωσης 

 Φιλοξενήσαμε τριμελή ομάδα δημοσιογράφων 
για της ανάγκες άρθρου – αφιερώματος  στην 
Κάλυμνο στο γερμανικό περιοδικό “Mare” 
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 Φιλοξενήσαμε συντελεστές για την υλοποίηση 
αφιερώματος στο περιοδικό της Aegean “Blue 
Magazine” 

 Φιλοξενήσαμε το Happy Traveler (Αύγουστος), 
με τον Ευτύχη Μπλέτσα και την Ηλέκτρα 
Αστέρη (4 μέρες γυρισμάτων σε Κάλυμνο και 
Ψέριμο) 

 Υποδεχθήκαμε, φιλοξενήσαμε και ξεναγήσαμε 
εκπροσώπους Ρωσικού ΕΟΤ (2 τουριστικοί 
bloggers και 1 φωτογράφος) τον Ιούλιο του 
2016. Αποτέλεσμα η σημαντική αύξηση των 
Ρώσων επισκεπτών/αναρριχητών κατά τη 
διάρκεια του αναρριχητικού φεστιβάλ 
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 Αποδοχή πρόσκλησης της δ/νσης ΕΟΤ 
Σκανδιναβίας έπειτα από αίτημα του προέδρου 
της ΔΕΤΑΠ και συνεργασία με το ΙΝΣΕΤΕ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 
με θέμα : Επίσκεψη της  διάσημης Δανής 
δημοσιογράφου /αρθρογράφου/ παραγωγού και 
συγγραφέως Elizabeth Mouritzen (4ήμερη 
φιλοξενία), ξενάγηση σε παραδοσιακά μονοπάτια 
και ηλιόλουστες ακρογιαλιές και γευστικά ταξίδια 
στην γαστρονομική μας παράδοση 

 Φιλοξενία 4 καθηγητών Πανεπιστημίου για την 
υλοποίηση διεπιστημονικού Συμποσίου με θέμα, 
«Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού στην Κάλυμνο 
και ο Ρόλος των ΜΜΕ». Σε αυτό συμμετείχε και η 
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Μαριέτα 
Παπαβασιλείου 
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 Οργανώσαμε την επίσκεψη των δημοσιογράφων 
του ρωσικού National Geographic Traveler (Ιούνιος 
2017), με αποτέλεσμα να προβάλλεται η Κάλυμνος 
ανάμεσα στα 4 νησιά που προτείνονται ως 
τουριστικοί προορισμοί  για το ρωσικό κοινό και 
όχι μόνο 

 Φιλοξενία της Βίκης Μανωλιά (blogger) και 
προβολή της Καλύμνου μέσω αναρτήσεων της  στο 
blog της Trivago 

 Φιλοξενία του γερμανού δημοσιογράφου Bendl 
Helge Jan,  της εφημερίδας 
STUTTGARTERNACHRICHTEN, για την συγγραφή 
άρθρου  προώθησης του τουριστικού προϊόντος 
της Καλύμνου 
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 Αιγίδα στο Συνέδριο Ιατρικής Υψομέτρου που 
έγινε στην Κάλυμνο το 2015, με συμμετοχή 
μελών της Παγκόσμιας Επιτροπής Ορειβασίας 
και Αναρρίχησης 

 Οργάνωση και υλοποίηση σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το γραφείο 
ΕΟΤ Σερβίας ενός press trip  στην Κάλυμνο.  

 Αφιέρωμα για την εκπομπή Πάμε Ελλάδα, με 
το συνεργείο του Channel 9/OTE TV 

 Αφιέρωμα της ψηφιακής πλατφόρμας “Carne 
de Voyage” στην Κάλυμνο με τίτλο «Κάλυμνος η 
Μέκκα της αναρρίχησης» με φωτογραφικό 
υλικό και video, τον Ιούνιο 2016 
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 Αφιέρωμα της ψηφιακής πλατφόρμας “Discover 
Greece” στην Κάλυμνο με τίτλο «Κάλυμνος 
αναρρίχηση με φόντο το Αιγαίο» 

 Αφιέρωμα του αμερικάνικου περιοδικού Climbing, 
μετά από επίσκεψη στην Κάλυμνο της 
Αμερικανίδας φωτογράφου του περιοδικού Julie 
Ellison 

 Αφιέρωμα του περιοδικού “Betterfly” της Astra 
Airlines με θέμα τον αναρριχητικό τουρισμό στην 
Κάλυμνο 

 Αφιέρωμα στην Κάλυμνο του γερμανικού 
περιοδικού Mare , «περιοδικό των θαλασσών», στο 
τεύχος του Δεκεμβρίου 2016 (Αρ. Τεύχους 119) 
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 Άλλες δράσεις 

 Προχωράμε σε εκπόνηση μελέτης branding και 
δημιουργία νέου λογοτύπου προκειμένου να 
αποκτήσει οπτική ταυτότητα και να αυξήσει 
την αναγνωρισιμότητά του το τουριστικό 
προϊόν της Καλύμνου 

 Δημιουργήσαμε νέα τουριστική ιστοσελίδα 
(Kalymnos-isl.gr) και σελίδα προβολής στο 
Facebook 

 Παρέχουμε δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο στο χώρο του Δημοτικού Γραφείου 
Τουρισμού 
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 Συνεργαστήκαμε με τον ιστότοπο “Trip in View” για 
την προβολή αεροφωτογραφιών των ακτογραμμών 
του νησιού στην τουριστική ιστοσελίδα του δήμου. 
Έγιναν λήψεις με drone και προβάλλονται διεθνώς 
με υψηλή επισκεψιμότητα 

 Παρουσία της Καλύμνου στη διαδικτυακή 
πλατφόρμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 Ανάρτηση βίντεο προώθησης του αναρριχητικού 
φεστιβάλ Καλύμνου στη διαδραστική πλατφόρμα 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο video gallery 
του discovergreece.com και στη σελίδα της 
Καλύμνου στο discovergreece.com 
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 Προβήκαμε σε εξωτερικές επεμβάσεις στο 
Δημοτικό Γραφείο Τουρισμού 
(ελαιοχρωματισμός, δημιουργία ισόπεδης 
πρόσβασης) 

 Επανδρώσαμε το Δημοτικό Γραφείο 
Τουρισμού με επιπλέον υπάλληλο 

 Αποστείλαμε έντυπο και ψηφιακό υλικό 
προβολής στο γραφείο του ΕΟΤ Βιέννης 

 Αποστείλαμε έντυπο και ψηφιακό υλικό 
προβολής στην Καλυμνιακή παροικία   του 
Salin de Giraud 
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 Αποστείλαμε έντυπο και ψηφιακό υλικό προβολής στην 
Τουρκία για τις ανάγκες εκπομπής της κας. Μαρίας 
Εκμεκτσίογλου 

 Ζωντανή εκπομπή λαογραφικού χαρακτήρα στην 
κεντρική πλατεία, από το σταθμό «ΈκφρασηFM», της 
Κω. Ακολούθησαν 3 ζωντανές συνεντεύξεις του 
προέδρου ΔΕΤΑΠ στον σταθμό σε διάστημα 2 μηνών! 

 Αποστείλαμε ψηφιακό προωθητικό υλικό στην 
γερμανική ιστοσελίδα Travelbook, στο σημαντικό 
βρετανικό περιοδικό “Postcards”, στο περιοδικό 
“Betterfly” της Astra Airlines, στην ανανεωμένη  
ιστοσελίδα του Σουηδικού tour operator “Apollo”, στο 
επίσημο περιοδικό “ 2 board” του αεροδρομίου 
Ελευθέριος Βενιζέλος τεύχος Ιουλίου – Σεπτεμβρίου και 
σε Νορβηγικό περιοδικό επιμέλειας της Freelance 
φωτογράφου Marianne Wie 
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 Προβολή της Καλύμνου μέσω στο διαδικτυακό 
portal NEWS 24/7 με εκτενές ρεπορτάζ - 
τουριστικό οδηγό για τους αναγνώστες του 
site   

 Συμμετοχή της Καλύμνου, ως λιμάνι υποδοχής 
και φιλοξενίας των ιστιοφόρων που θα 
λάβουν μέρος στο 22ο «Rodos Cup», το 
καλοκαίρι 2018 

 Δημοσίευση άρθρων και προβολή ρεπορτάζ 
για Κάλυμνο σε δημοφιλή ρωσικά ΜΜΕ όπως η 
εφημερίδα Ιζβέστια, το πρακτορείο Ρία 
Νόβοστι και το ειδικό ταξιδιωτικό κανάλι Моя 
планета (Ο Πλανήτης Μου) 
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 Δημοσίευση άρθρου της κας. Ιωάννας 
Παραβάλου με θέμα “Γευστικό Ταξίδι στην 
Κάλυμνο”  στο περιοδικό "Έπαθλο" και στην 
ανάλογη ιστοσελίδα  του περιοδικού στο 
διαδίκτυο 

 Συνέντευξη τουριστικού περιεχομένου 
Δήμαρχου Καλυμνίων, για την εφημερίδα 
Free Press Hellenic Mail. 

 Συμμετοχή της Καλύμνου στην προωθητική 
δράση “ I loveGriekenland” του γραφείου 
ΕΟΤ Κάτω Χωρών 
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Φιλοξενίες Δημοσιογράφων Συντήρηση αναρριχητικών διαδρομών 

Φεστιβάλ Αναρρίχησης Φεστιβάλ Αναρρίχησης-
Βράβευση από τη Διεθνή 
Ομοσπονδία (2016) 201 



Συμμετοχή σε εκθέσεις Επίσκεψη των 
δημοσιογράφων του 

Ρωσικού National 
Geographic 
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 Σε συναντήσεις επιτροπής ΔΣ υπό την αιγίδα του 
Δημάρχου, με τους αρμόδιους φορείς και το Γενικό 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης κ. Θεοδωρίδη, που 
αποδέχτηκαν τις προτάσεις του ΔΣ για τις 
υδατοκαλλιέργειες, ζητήσαμε την παραμονή μόνο των 
υφιστάμενων μονάδων και αφετέρου τη χαρτογράφηση 
τους με γεωγραφικές συντεταγμένες ώστε να 
καθορίζονται με απόλυτη ακρίβεια τα όρια κάθε 
υδατοκαλλιέργειας και επομένως ο έλεγχος να 
καθίσταται αποτελεσματικότερος. Τονίστηκε ακόμα ότι 
για οτιδήποτε αφορά στις υδατοκαλλιεργητικές 
μονάδες θα πρέπει να είναι ενήμερος ο Δήμος. Τέλος 
συμφωνήθηκε ότι το σχέδιο προεδρικού διατάγματος 
για τις υδατοκαλλιέργειες θα σταλεί στο δήμο 
Καλυμνίων για κατάθεση σύμφωνης γνώμης. 
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 Στηρίξαμε τη στελέχωση των τοπικών ΕΛΤΑ με 
έγγραφες και προφορικές παρεμβάσεις του 
Δημάρχου Καλυμνίων. Προχωρούμε, σε 
συνεργασία με τις Τεχνικές μας Υπηρεσίες, σε 
υλοποίηση του αιτήματος των ΕΛΤΑ για 
ονοματοδοσία και αριθμοδοσία οδών. 

 Με απόφαση κατά πλειοψηφία του Δημοτικού 
Συμβουλίου, τον Νοέμβριο του 2017, διεγράφη  
κάθε βεβαιωμένη ανείσπρακτη οφειλή, που 
προέρχεται από τον ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. Με αυτό τον 
τρόπο, ένας τεράστιος βραχνάς φεύγει 
οριστικά από τους ώμους των συμπατριωτών 
μας. 
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 Σχετικά με θέματα δόμησης, λαμβάνοντας υπόψη το 
μεγάλο πρόβλημα της υποστελέχωσης της υπηρεσίας 
Δόμησης, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες τόσο 
της Καλύμνου όσο και των γύρω νησιών (που 
εξυπηρετούνται από τη συγκεκριμένη υπηρεσία), η 
Υπηρεσία Δόμησης λειτούργησε αρκετά 
αποτελεσματικά. Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα 
στατιστικά στοιχεία για την τριετία 2015-2017. 
◦ Άδειες οικοδομών: 277 
◦ Αναθεωρήσεις αδειών: 237 
◦ Ρευματοδοτήσεις: 90 
◦ Εργασίες προ 48 ωρών: 140 
◦ Όροι δόμησης (οικοπέδων): 75 
◦ Βεβαίωση αρτιότητας – χρήσης γης – προ 56: 101 
◦ Διεκπεραίωση υποθέσεων Δήμου: 346 
◦ Διεκπεραίωση καταγγελιών: 730 
◦ Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων: 175 
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 Σχετικά με θέματα του δημοτικού ελαιοτριβείου: 
◦ Αναβαθμίσαμε το μηχανολογικό εξοπλισμό, 

στεγανοποιήσαμε τις δεξαμενές λυμάτων, αναθέσαμε σε 
ιδιώτη την εκκένωση δεξαμενών λυμάτων και 
ξεχρεώσαμε  πολλά χρέη  παρελθόντων ετών για 
θέματα επισκευών και συντήρησης του εξοπλισμού του 
υπάρχοντος ελαιοτριβείου 

◦ Κατασκευή εδαφοδεξαμενής στα Στημένια - Βαθύ σε 
πρώτη φάση και εκπόνηση μελέτης, μετά από απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου 

◦ Κατασκευή νέου δημοτικού ελαιοτριβείου σε δημοτικό 
ακίνητο στο Βαθύ. Έχουμε ήδη πάρει εγκρίσεις από την 
Υπηρεσία Δόμησης, την Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου 
και την Αρχαιολογική Υπηρεσία 
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Διαμαρτυρία για την 
υποστελέχωση των ΕΛΤΑ 

Συνάντηση με τον 
Αντιπεριφερειάρχη 

Περιφερειακής Πολιτικής 
Πρωτογενή Τομέα κο Φιλήμονα 

Ζανεττίδη (2016) 
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Συναντήσεις με στελέχη της 
Blue Star (2016) για βελτίωση 

των ακτοπλοϊκών 
συγκοινωνιών 

Ο Δήμαρχος Καλυμνίων 
με τον κ. Σακέλλη (Blue 

Star) και τον κ. Μαρινάκη 
(Γενικό Γραμματέα της 

ΠΝΟ) κατά τη 
συνεδρίαση του 

Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών 
Συγκοινωνιών (2017) 208 



 Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Νησιών 
 Συμμετοχή του Δήμου ως μέλος στο Δίκτυο 

Αειφόρων Νήσων Αιγαίου & Ιονίου – Δάφνη. 
Δυνατότητα ανάπτυξης τεχνογνωσίας  σε τομείς 
όπως η ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού, 
αφαλάτωση σε συνδυασμό με ΑΠΕ, αναβάθμιση 
δημοτικών κτιρίων με αξιοποίηση των Συμβάσεων 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), ηλεκτροκίνηση, 
βιώσιμη κινητικότητα και συμμετοχή σε δίκτυα 
Ευρωπαϊκά με στόχο την ανταλλαγή καινοτόμων 
ιδεών και εμπειριών εφαρμογής προγραμμάτων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον. 

 Συμμετοχή στην Πρωτοβουλία/δίκτυο CIVITAS, που 
αφορά σε πιο «καθαρές» και βελτιωμένες 
μεταφορές/συγκοινωνίες. 
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 Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
στα πλαίσια του ερευνητικού έργου 
«Καταγραφή και Μελέτες Αναστροφής των 
Φαινομένων Διάβρωσης σε Τουριστικές 
Παραλίες Νήσων του Αιγαίου» 

 Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
για το «Εθνικό Παρατηρητήριο 
Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων». Εγκατάσταση 
σταθμού μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας στο Δημοτικό Μέγαρο 
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 Μετά από σχετική πρόσκληση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης προς τον Δήμο Καλύμνου, 
συμμετείχαμε σε συνάντηση με αντικείμενο τις 
Διαδημοτικές συνεργασίες, με τους Δήμους 
Επαρχίας Καλύμνου και Τήλου (Οκτώβριος 
2017). Στόχος είναι η δημιουργία δικτύου με 
άλλους Δήμους με κοινά χαρακτηριστικά, 
προκειμένου να αποκομιστούν κοινά οφέλη. 

 Συμμετείχαμε στο πρώτο πανευρωπαϊκά 
Workshop  της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας 
FCH2JU (Κοινή Επιχείρηση Κυψέλες Καυσίμου & 
Υδρογόνο 2)  (Νοέμβριος 2017). Ακολούθησε 
υπογραφή μνημονίου κατανόησης. 
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 Καταθέσαμε την πρόταση SEA-FAR στο πρόγραμμα 
ENI CBC MED, με το Δήμο Nardo και το 
Πανεπιστήμιο Μπάρι της Ιταλίας. Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα είναι μια δέσμη ενεργειών εστιασμένη 
στη βελτίωση κυβερνητικών σχεδίων και στη 
δημιουργία ενός κοινού σχεδίου διαχείρισης για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και των 
παράκτιων οικοσυστημάτων της λεκάνης της 
Μεσογείου. 

 Yπογράψαμε Μνημόνιο με το Ινστιτούτο 
Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων για την 
καταγραφή, βελτίωση, ανάδειξη και προστασία 
των υποβαθμισμένων δασικών εκτάσεων της 
Καλύμνου, ακρωνύμιο (ΚΑΛΥΔΝΕΣ) 
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 Διατηρούμε στενή συνεργασία με την 
Κεντρική Κυβέρνηση της Ελλάδος, όπως 
έχει φανεί και από τις πρόσφατες 
επισκέψεις του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού και 
Υπουργών, μια συνεργασία ουσίας με 
σκοπό την επίλυση σημαντικών ζητημάτων 
του νησιού μας. 
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 Διοργάνωση της επίσκεψης του Προέδρου της 
Δημοκρατίας στην Κάλυμνο, την 7η Μαρτίου 2017 
από το Δήμο Καλυμνίων με μεγάλη επιτυχία 
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 Διοργάνωση της επίσκεψης του Προέδρου της 
Δημοκρατίας στην Κάλυμνο, την 7η Μαρτίου 2017 
από το Δήμο Καλυμνίων με μεγάλη επιτυχία 
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 Διοργάνωση της επίσκεψης του Προέδρου της 
Δημοκρατίας στην Κάλυμνο, την 7η Μαρτίου 2017 
από το Δήμο Καλυμνίων με μεγάλη επιτυχία 
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 Διοργάνωση της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, κου Τσίπρα, 
στην Κάλυμνο, με μεγάλη επιτυχία. Μιας επίσκεψης με 
σημαντικά αποτελέσματα για ζητήματα του νησιού μας. 
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 Διοργάνωση της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, κου Τσίπρα, 
στην Κάλυμνο, με μεγάλη επιτυχία. Μιας επίσκεψης με 
σημαντικά αποτελέσματα για ζητήματα του νησιού μας. 
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 Διοργάνωση της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, κου Τσίπρα, 
στην Κάλυμνο, με μεγάλη επιτυχία. Μιας επίσκεψης με 
σημαντικά αποτελέσματα για ζητήματα του νησιού μας. 
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 Διοργάνωση της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, κου Τσίπρα, 
στην Κάλυμνο, με μεγάλη επιτυχία. Μιας επίσκεψης με 
σημαντικά αποτελέσματα για ζητήματα του νησιού μας. 

220 



 Διοργάνωση της επίσκεψης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, 
κου Πάνου Καμμένου, κατά την επέτειο του εορτασμού των 
Ιμίων 
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Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό 
Σύμφωνο των Νησιών 

workshop της ευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας FCH2JU  

222 



223 

Επίσκεψη στις Βρυξέλλες 



Συνάντηση στα πλαίσια της 
διαδημοτικής συνεργασίας με τους 

Δήμους επαρχίας Καλύμνου και 
Τήλου 

Σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη κ 
Χατζημάρκο 

224 



Υπογραφή χάρτας ισότητας φύλων της ΚΕΔΕ στη 
Καβάλα 

225 



226 

Ενώσεις Καλυμνίων Αττικής και Ρόδου 
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 Πρόεδροι: Γεώργιος Τρικοίλης, Γεώργιος 
Μελάς 

 Κατασκευή δύο μονάδων αφαλάτωσης στην 
Τέλενδο και στην Ψέριμο. 

 Καταφέραμε την έγκριση επιδότησης του 
Δήμου Καλυμνίων για επιχορήγηση της 
ΔΕΥΑΚ για μείωση του τιμολογίου του νερού 
κατά 50% στις περιοχές που έχουμε 
αφαλάτωση (Ψέριμος, Τέλενδος, Σκάλια, 
Εμπορειός) 

 Αναβάθμιση αφαλάτωσης Σκαλίων 
 Εκπονείται μελέτη για κατάθεση φακέλου 

κατασκευής κεντρικής μονάδας αφαλάτωσης 
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◦ Επέκταση ύδρευσης Μυρτιές-Μελιτσάχα 
◦ Επέκταση δικτύου ύδρευσης Στημένια 
◦ Επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην Αγία 

Αικατερίνη - Κεφάλα 
◦ Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο έξω λιμάνι 
◦ Κατασκευή παραδοσιακών βρυσών, με ανάπλαση 

του περιβάλλοντος χώρου, στο Βαθύ Καλύμνου 
(Πλάτανος) 

◦ Σύμβαση με ΕΥΔΑΠ νήσων για πλήρη καθαρισμό 
όλων των αντλιοστασίων 

◦ Αναβάθμιση-συντήρηση 40 αντλιοστασίων 
ύδρευσης-αποχέτευσης 

◦ Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών σχαρών σε 
όλα τα φρεάτια όμβριων υδάτων 
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◦ Καθαρισμός των φρεατίων με αποφρακτικό 
μηχάνημα 

◦ Για την καλύτερη πυροπροστασία, 
τοποθετήσαμε πυροσβεστικούς κρουνούς 
στην Παναγία Χώρας και τον Άγιο 
Παντελεήμονα 

◦ Δημιουργία καινούριας δεξαμενής 
ύδρευσης στα Αργινώντα 

◦ Καθαρισμός αντλιοστασίων αποχέτευσης 
στο Δημοτικό Μέγαρο και στο Λαφάσι 

◦ Αντικατάσταση σωλήνων αμιάντου στο 
Βαθύ και επέκταση του δικτύου ύδρευσης 
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 Εγκατάσταση συστήματος 
τηλεμετρίας για τις αφαλατώσεις. 
Προχωράμε με επέκτασή του έτσι 
ώστε να ελέγχεται όλο το δίκτυο. 

 Ρυθμίσαμε παλαιές οφειλές ΔΕΗ-ΙΚΑ-
ΔΟΥ.  

 Προμηθευτήκαμε  αποφρακτικό όχημα, 
για τις ανάγκες της υπηρεσίας 
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 Παραδοσιακές βρύσες στο Βαθύ 
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Αφαλατώσεις Ψερίμου και Τελένδου 
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Αφαλατώσεις Ψερίμου και Τελένδου 
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Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην Αγία Αικατερίνη 

236 



Νέα δεξαμενή ύδρευσης 
στα Αργινώντα 

Καθαρισμός 
αντλιοστασίων 
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Αντικατάσταση σωλήνων αμιάντου και επέκταση 
δικτύου ύδρευσης στο Βαθύ 
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Σύστημα τηλεμετρίας Νέο αποφρακτικό όχημα 
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 Πρόεδρος: Ιωάννης Διαμαντής 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
 Με την ανάληψη των καθηκόντων μας στις 2-1-

2015  τολμήσαμε να κάνουμε αναμόρφωση 
ισολογισμού αφαιρώντας εγγραφές 
προσδοκώμενων εσόδων ύψους 600.000 €, 
αναδεικνύοντας την πραγματική εικόνα της 
εταιρείας.  

 Εξοφλήσαμε τις υποχρεώσεις της προηγούμενης 
διοίκησης της εταιρείας προς το Λιμενικό Ταμείο, 
ύψους 70.000€.  

 Αποτυπώσαμε  έτσι για πρώτη φορά την 
πραγματική οικονομική καθαρή θέση της εταιρείας 
μέσα από τις οικονομικές καταστάσεις της. 
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 Το 2015 παρ ότι αναλάβαμε την εταιρεία 
με ελάχιστη ρευστότητα  καταφέραμε να 
επισκευάσουμε άμεσα το KALYMNOS 
DOLPHIN  που ήταν σε ακινησία από τον 
Δεκέμβριο  του 2014. 

 Σημαντικό ότι καταφέραμε να έχουμε από 
το 2016  (4) τέσσερα επιδοτούμενα 
δρομολόγια για Σάμο όλο τον χρόνο και όχι 
για το καλοκαιρινό 3μηνο που είχαμε τα 
περασμένα χρόνια, προσδοκώντας έτσι σε 
περισσότερα κέρδη. 
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 Συνδέσαμε με τα πλοία, την Ψέριμο με την 
Κάλυμνο και το Μαστιχάρι.  

 Ενισχύουμε τον Πολιτισμό και τον 
Αθλητισμό στην Κάλυμνο  έχοντας στην 
διάθεση τους τα πλοία μας. 

 Με το Ν. Κάλυμνος εξυπηρετούμε όλες τις 
ανάγκες των μικρών νησιών καθημερινά 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη τους. 

 Καταφέραμε να έχουμε τα πλοία μας 
αξιόπλοα γιατί στην θητεία μας έπεσε η 
βαρύτητα των αναγκαίων επισκευών  
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 Το Ν Κάλυμνος έκανε την ετήσια 
προγραμματισμένη συντήρηση του το 2015 και 
αμέσως τον επόμενο χρόνο το 2016 την 
υποχρεωτική 5ετή του συντήρηση για την οποία η 
εταιρεία μας φρόντισε με τον καλύτερο τρόπο 
εξασφαλίζοντας για τα επόμενα χρόνια την 
αξιόπλοη  λειτουργία του πλοίου της 

 Το 2016, για πρώτη φορά από την κατασκευή του, 
στο Kalymnos  STAR έγιναν όλες οι απαραίτητες  
επισκευές, ώστε το πλοίο να επανέλθει στην 
κατάσταση που ήταν όταν πρωτοξεκίνησε. Σήμερα 
οι δυνατότητες του Kalymnos STAR είναι να κάνει 
την διαδρομή Κάλυμνος-Μαστιχάρι σε διάρκεια 16 
λεπτών μόνο. 
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 Έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκτεταμένης 
συντήρησης του Kalymnos Dolphin  για να έλθει 
το σκάφος στην αρχική του κατάσταση. 

 Έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 
2018 ο 2ετής δεξαμενισμός του Ν. Κάλυμνος. 

 Επισημαίνουμε ότι "ανοίξαμε" την εταιρεία 
στους Καλύμνιους ναυτικούς εφαρμόζοντας 
rotation (περιστροφή) όπως υποσχεθήκαμε 
προεκλογικά, χωρίς να κοιτάζουμε πολιτικά 
χρώματα-παρατάξεις. 
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 Εναρμονίσαμε το νομικό πλαίσιο – καταστατικό 
της εταιρείας με τις νέες τροποποιήσεις του 
θεσμικού πλαισίου που την διέπουν με 
αποτέλεσμα να αναβαθμίσουμε τα δύο βασικά 
όργανα, δηλαδή την Γενική Συνέλευση και το 
Διοικητικό Συμβούλιο που για πρώτη φορά στην 
ιστορία της εταιρείας συμμετέχουν σε αυτό μέλη 
της αντιπολίτευσης και απλοί πολίτες-
επιχειρηματίες της Καλύμνου, με απώτερο στόχο 
την αναβάθμιση της  αξιοπιστίας της εταιρείας 
και την αποφυγή ατοπημάτων και 
κακοδιαχείρισης. 

 Η ΑΝΕΚ αυτή την στιγμή ανταποκρίνεται άμεσα 
στις οικονομικές  υποχρεώσεις της προς τους 
εργαζόμενους, και τους προμηθευτές της. 
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Kalymnos Dolphin 
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Kalymnos Star 
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Ν. Κάλυμνος 
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Οικονομική κατάσταση                       Τι παρέλαβε η νέα 

διοίκηση στις 

03/09/2014 

2014 2015 2016 2017 

Ταμειακά διαθέσιμα  27.341,72 29.044,53 33.580,60 75.639,22 113.968,64 

Έσοδα  131.450,99 209.574,3

4 

220.554,97 273.557,39 364.065,94 

Δαπάνες ανά έτος 108.601,22 180.529,8

1 

187.496,37 197.918,17 250.097,30 

Ποσά χρεών που 

εξοφλήθηκαν 

104.109,27 180.529,8

1 

187.496,37 197.918,17 250.097,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΝ  4.491,95                                          0 0 0 0 

Μεταφορά χρέους σε 

επόμενο χρόνο από 

πολυετούς σύμβασης  

  0 0 0 841,62 
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 Μισθώσαμε και λειτουργούμε τμήμα Βρεφονηπιακού 
Σταθμού στη Χώρα Καλύμνου. Προεκλογική δέσμευση. 

 Εντάξαμε στο ΕΣΠΑ το έργο «Βρεφονηπιακός Σταθμός 
Δήμου Καλυμνίων» προϋπολογισμού 1.085.000€ 
(περιοχή Βασιλικά - έγινε δημοπράτηση, 
συμβασιοποίηση το επόμενο δίμηνο) 

 Λειτουργούν καθημερινά 3 τμήματα σε άριστα 
εξοπλισμένες αίθουσες, από την 1η  Σεπτεμβρίου έως 
και την 31η Ιουλίου κάθε έτους. 

 Το 2017 παρείχαμε υπηρεσίες σε πάνω από 90 παιδιά, 
ηλικιών από 2 έως 5 ετών 

 37 παιδιά φοιτούν στο Βρεφονηπιακό Σταθμό στο 
πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΕΕΤΑΑ  ΑΕ 
(Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής), 
με αντίστοιχη  ετήσια επιδότηση 
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 Προχωρήσαμε σε προσλήψεις ενός ΤΕ 
Βρεφονηπιοκόμων, μιας ΔΕ 
Βρεφονηπιοκόμου, ενός μάγειρα και 
ζητήσαμε την έγκριση για πρόσληψη άλλων 
δύο ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων για οκτάμηνη 
διάρκεια σύμβασης 

 Ο βρεφονηπιακός σταθμός πραγματοποίησε, 
μεταξύ άλλων και τις εξής δράσεις: 
◦ Εορτές και παραστάσεις στους χώρους του 

βρεφονηπιακού σταθμού, από το προσωπικό του 
◦ Καλοκαιρινή γιορτή στον προαύλιο χώρο κατά τη 

λήξη της σχολικής χρονιάς 
◦ Παρακολούθηση παιδικών θεατρικών 

παραστάσεων 
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 Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός έχει εκδώσει νέο 
πιστοποιητικό διαχείρισης και ασφάλειας 
λειτουργίας του, βάσει του παγκόσμιου 
προτύπου ISO . 

 Εκδώσαμε άδεια λειτουργίας την οποία και 
ανανεώνουμε 

 Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός λειτουργεί με 
επιχορήγηση του Δήμου και παρέχουμε 
υπηρεσίες σε όλους τους εργαζόμενους 
αλλά και άνεργους γονείς 
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 Η "ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ" ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο 
του έτους 2008 

 Στις 29-01-2015 με την υπ’αρ. πρωτ: 33 
ανακοίνωσης της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του 
Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου (παράρτημα 
Καλύμνου) πραγματοποιήθηκε η τροποποίηση του 
καταστατικού της Εταιρίας. Με την τροποποίηση 
αυτή η Επωνυμία της Εταιρείας άλλαξε σε 
«ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ» από 
«ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ 
ΟΤΑ» διότι παράλληλα πραγματοποιήθηκε και 
επέκταση των σκοπών της επιχείρησης που μέχρι 
πρότινος αυτές αφορούσαν κυρίως υπηρεσίες 
καθαριότητας 
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 Οι σκοποί που προστέθηκαν είναι οι παρακάτω: α) 
Υπηρεσίες τακτικών τοπικών λεωφορείων και 
μισθωμένων λεωφορείων του Δήμου Καλυμνίων, 
καθώς και το Συγκοινωνιακό Έργο του Δήμου 
Καλυμνίων, β) Υπηρεσίες σφαγής ζώων για 
λογαριασμό τρίτων, Υπηρεσίες Διαχείρισης 
Δημοτικών Σφαγείων, Υπηρεσίες Διαχείρισης 
Δημοτικού Ελαιοτριβείου, Ίδρυση μονάδας 
Έκθλιψης Ελαιοκάρπου, παραγωγής, τυποποίησης, 
πώλησης προϊόντος αυτού, Υπηρεσίες 
περισυλλογής, διαχείρισης και ανακύκλωσης 
Υλικών, Υπηρεσίες διαχείρισης κλειστής ή 
ανοικτής Δημοτικής Αγοράς, Διαφημιστικές 
προβολές σε μεταφορικά μέσα του Δήμου και των 
νομικών του προσώπων. 
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 Επίσης υπηρεσίες που πραγματοποιούσε 
ήδη η Εταιρεία όπως οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, οι αθλητικές εκδηλώσεις 
καθώς και η διοργάνωση Φεστιβάλ 
συνεχίστηκαν να εκτελούνται με 
μεγαλύτερη συχνότητα. 

  Τροποποιήθηκε το άρθρο 19 του 
καταστατικού της Εταιρείας που αφορά 
την σύνθεση και την θητεία του Διοικητικού 
της Συμβουλίου 
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 Πριν την τροποποίηση το καταστατικό προέβλεπε 
ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο από 5 
μέλη και συγκεκριμένα από 3 αιρετούς 
εκπροσώπους του Δήμου, 2 εκ τον οποίων ανήκουν 
στην πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και 1 
στην Μείζονα Αντιπολίτευση, έναν εκπρόσωπο της 
Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας Καλύμνου και 
έναν δημότη ή κάτοικο Καλύμνου με συναφή προς 
το αντικείμενο της επιχείρησης κοινωνική ή 
επαγγελματική δραστηριότητα. 

 Πλέον μετά την τροποποίηση του Καταστατικού το 
Δ.Σ. της Εταιρείας, αποτελείται από 7 μέλη 
δίνοντας την δυνατότητα να συμμετέχει πλέον η 
Ελάσσονα Αντιπολίτευση με 1 μέλος, καθώς και το 
εμπορικό επιμελητήριο με 1 εκπρόσωπο.  

256 



 Τον Μάιο του 2015  η Εταιρεία απέκτησε από την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Άδεια Ασκήσεως 
Οδικού Μεταφορέα Επιβατών και από τον 
Αύγουστο του 2016 εκτελεί το συγκοινωνιακό έργο 
του Δήμου Καλυμνίων δίνοντας πλέον μεγαλύτερη 
πνοή και μεγαλύτερη ευελιξία και ποιότητα στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους και 
τους επισκέπτες του νησιού μας. 

 Τέλος την περίοδο που παρουσιάστηκε έντονα το 
κύμα προσφύγων και προς το νησί της Καλύμνου, 
η Εταιρεία σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ έπραξε τις απαραίτητες ενέργειες 
προκειμένου να προσφέρει ανθρώπινες συνθήκες 
διαβίωσης στους συνανθρώπους μας. 
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Οικονομική κατάσταση                       Τι παρέλαβε η 

νέα διοίκηση 

στις 03/9/2014 

2015 2016 2017 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ)      51.245,75    104.347,56 153.754,28   205.513,24 

          

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΙΚΑ) 

      350.000,00    309.000,00   273.000,00   237.000,00 

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

      137.329,96      94.245,63     92.521,32    86.524,32 

          

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΝ     487.329,96           403.245,63                   365.521,32                   323.524,32 
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 Παρατηρήσεις επί του οικονομικού απολογισμού: 
 Ο κύκλος Εργασιών της Επιχείρησης παρουσιάζει ανά 

έτος αύξηση κατά 50.000,00€ με αποτέλεσμα 
31/12/2017 να έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί. 

 Οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν 
ρυθμιστεί από τον Απρίλιο του 2015, με ποσό μηνιαίας 
ρύθμισης 3.000,00€ πετυχαίνοντας κατά την εισαγωγή 
στην ρύθμιση διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 
20.000,00€. Ως εκ τούτου οι οφειλές προς ασφαλιστικά 
ταμεία παρουσιάζουν μείωση κατά 35,02%. Παράλληλα 
πληρώνονται όλες οι τρέχουσες εισφορές χωρίς να 
δημιουργούνται νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. 

 Οι οφειλές προς προμηθευτές παρουσιάζουν μείωση 
κατά 36,99%. 

 Οι συνολικές οφειλές της Εταιρείας παρουσιάζουν 
μείωση κατά 33,61% 
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◦ Πρόεδροι: Τηλιακός Σακελλάριος και Νέστωρ 
Φρατζής 

◦ Πληρώσαμε παλαιές οφειλές ύψους 70.000 
ευρώ. 

◦ Αυξήσαμε κατά πολύ το ταμείο (από 50.000€ 
σε 220.000€), σε σχέση με το 2014 που 
αναλάβαμε τη διοίκησή του  

◦ Προμηθευτήκαμε τεχνολογικό εξοπλισμό και 
αποκαταστήσαμε το σύστημα εγγραφής 
πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων 

◦ Δημιουργήσαμε βάση δεδομένων για τη 
διαχείριση των λιμενικών τελών 
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 Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 148/31-3-2015, 
364/11-11-2016 και 218/7-6-2017 έγγραφα της 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
τα οικονομικά στοιχεία διαμορφώνονται ως εξής: 
 

  2014 2015 2016 

Έσοδα 225.592,7€ 198.516,96€ 231.400,45€ 

Έξοδα 162.395,15€ 127.417,68€ 134.840,10€ 

Υπόλοιπο 63.197,55€ 71.099,28€ 96.560,35€ 
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Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 117/31-03-2015, 296/08-11-
2016 και 186/20-06-2017 έγγραφα της Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οικονομικά 
στοιχεία διαμορφώνονται ως εξής: 

  2014 2015 2016 

Έσοδα 212.183,95€ 172.654,82€ 243.206,72€ 

Έξοδα 159.262,41€ 114.050,35€ 166.658,60€ 

Υπόλοιπο 52.921,54€ 58.604,47€ 76.548,12€ 
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 Αγαπητοί συμπατριώτες,  
 Είναι πράγματι πολλά αυτά που έχουν υλοποιηθεί  
 Είναι ακόμα περισσότερα και σημαντικότερα όσα σχεδιάζουμε να 

υλοποιήσουμε στο μέλλον. 
 Έχουμε πλέον ως πολύτιμο σύμμαχο την συσσωρευμένη  εμπειρία των 

τελευταίων ετών. 
 Έχουμε τη γνώση και τη διάθεση να δουλέψουμε ακούραστα και 

συντονισμένα, προκειμένου να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα σε κάθε επίπεδο. 

 Έχουμε την πεποίθηση ότι ο τόπος μας αξίζει ένα καλύτερο αύριο και 
είμαστε αποφασισμένοι να του το προσφέρουμε με κάθε δυνατό μέσο 
και τρόπο. 

 Γνωρίζουμε ότι στην πορεία αυτή έχουμε την εμπιστοσύνη σας και με 
συνοδοιπόρο αυτήν προχωράμε μπροστά. 

 Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, τους 
συνεργάτες μου και το προσωπικό του Δήμου για τη μεγάλη 
προσπάθεια που έχουν καταβάλλει όλα αυτά τα χρόνια. 

 Θέλω να ευχαριστήσω εσάς που είστε δίπλα μας. 
 Όλοι Μαζί Έχουμε ακόμα να καταφέρουμε πολλά  
 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 
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