
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ     
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ      
      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 1/25-01-2023 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερίφου. 

 Σήμερα, (25) είκοσι πέντε του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023 ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 17:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου 

συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης ύστερα από την υπ’ αριθ. 

0137/19-01-23 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Μαγουλά Δημητρίου, που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Σερίφου και 

επιδόθηκε σε κάθε  σύμβουλο αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Δημοτικού 

και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3852/2010) για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω 

θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 12ο : Συζήτηση και προτάσεις για την διαχείριση του πόσιμου ύδατος του 

Δήμου Σερίφου. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Μαγουλάς Δημήτριος. ,  Πρόεδρος Δ.Σ.        1. Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ.        

2.  Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος                  2. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ. 

3.  Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος     

4. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος  

5. Χρυσολωράς Μιχ , Δ.Σ.                        

6. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                             

7. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ. 

8. Λιβάνιος Γεώργιος Δ.Σ.  

9. Μποφίλιος Π., Δ.Σ          

10. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ         

11.  Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ                      

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη 

Ειρήνη. 

Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση δύο (2) 



εκτάκτων θεμάτων ως κάτωθι:    

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

• Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Σερίφου και της Ελληνικής εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης ( Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε) για την εκπόνηση μελέτης 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 

ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ». 

• Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο 

Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ». 

Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση δυο (2) εκτάκτων θεμάτων. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος . 

Θέμα 12ο : Συζήτηση και προτάσεις για την διαχείριση του πόσιμου ύδατος του 

Δήμου Σερίφου. 

Αριθμός Απόφασης : 12 /2023 

 
Ο πρόεδρος του ΔΣ  Μαγουλάς Δημήτριος , πήρε το λόγο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μας κάνει μία πρώτη εισήγηση ο κύριος Δήμαρχος και μετά θα 
μιλήσουμε όλοι και θα τοποθετηθούμε εν ηρεμία.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Νομίζω ότι καταρχήν θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι ένα από 
τα πιο σοβαρά ζητήματα που κρινόμαστε να αντιμετωπίσουμε σαν Δημοτική 
Αρχή και γενικότερα σαν Δήμος, είναι το θέμα της λειψυδρίας. Όπως ίσως έχετε 
παρατηρήσει όλοι και φέτος, είναι μία κατεξοχήν χρονιά λειψυδρίας, δεν 
υπάρχουν βροχοπτώσεις, στο σύνολο θα πρέπει να έχει βρέξει 3 ημέρες από τον 
Νοέμβρη μέχρι σήμερα, και αν είναι και τρεις, ώρες από τις ημέρες αυτές.  
Δυστυχώς το φράγμα είναι σε χαμηλή στάθμη πλέον. Μπορείτε να το δείτε όλοι, 
αν θέλετε, για του λόγου το αληθές. Και θεωρώ ότι πρέπει να προτείνουμε όλοι 
κάποιες λύσεις. Εγώ έχω ήδη ξεκινήσει μία διαδικασία. Σαν Δήμαρχος έχω 
προσπαθήσει να βρω κάποιες χρηματοδοτήσεις καταρχήν για να εκπονήσουμε 
όλες τις απαραίτητες μελέτες που μπορούν να χρειαστούν, αφενός μεν για την 
αξιοποίηση του νερού του φράγματος κι επισήμως, δηλαδή να γίνει ταχυδιύλιση 
κλπ., αφετέρου έχουμε υποβάλλει μία πρόταση σε ένα πρόγραμμα που άνοιξε 
από το Υπουργείο Εσωτερικών πριν από 2 μήνες που έχει να κάνει με δράσεις 
λειψυδρίας, που δικαιούμαστε μέχρι 250.000€ εφόσον εγκριθεί το αίτημα μας, 

που εκεί είχα ζητήσει εγώ αντλίες, λάστιχα κλπ., δίχτυα δηλαδή, σωληνώσεις για 
να μπορέσουμε να κάνουμε επεκτάσεις, να μπαλώσουμε κομμάτια, να 
ενοποιήσουμε δεξαμενές και να μπορέσουμε να δώσουμε ει δυνατόν το νερό του 
φράγματος, έστω κι έμμεσα μέσω των δεξαμενών και των αντλιών αυτών σε όλο 
το νησί σχεδόν.  
Η σκέψη είναι αυτή, έχουν ολοκληρωθεί κάποιες μελέτες ήδη, κάποιες άλλες 
είναι σε εκκρεμότητα. Για παράδειγμα, η τελευταία μελέτη που έχει γίνει και 
αποδεκτή και από τον Δήμο Σερίφου, το αρμόδιο συλλογικό όργανο μέχρι τότε, 
είναι η έγκριση της μελέτης για το δίκτυο που θα ενώσει τον Πύργο και την 



Παναγιά με την δεξαμενή που βρίσκεται στον Ταξιάρχη εκεί στην Μακελή, οπότε 
θα υδροδοτηθεί και ο Πύργος που δεν έχει καν νερό αυτή τη στιγμή μιλάμε.   
Ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά τις μελέτες του ταχυδιυλιστηρίου και όλες τις 
υπόλοιπες μελέτες που έχουν να κάνουν με την αντικατάσταση των εσωτερικών 
ή εξωτερικών δικτύων είμαστε υπό εκπόνηση στο κομμάτι του ταχυδιυλιστηρίου 
και αντικατάσταση δικτύων σε Μέγα Λιβάδι, Παναγιά Συκαμιά, Καλλίστου και 
Χώρα.  
Επίσης, εξασφαλίσαμε μία χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής για την εκπόνηση μελετών για την αντικατάσταση πάλι 
όλων των δικτύων σε Λιβάδι, Λιβαδάκια, Ράμμο, Καράβι, Αυλόμωνα, όλη την 
ευρύτερη λοιπόν περιοχή αυτή και ήδη έχουμε δημοπρατήσει κι έχουμε 
σύμβαση να ξεκινήσει προσεχώς το έργο της αντικατάστασης του δικτύου της 
Γαλανής, για το οποίο είχαμε εξασφαλίσει την χρηματοδότηση πάλι από την 
Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής εννοώ, εξ ου και το πάλι.  
Είπα για την μελέτη του Πύργου Παναγιάς. Τρέχει και η μελέτη της ΕΕΤΑΑ που 
έχει να κάνει με το δίκτυο από τον Τριαντάφυλλο μέχρι τον Πλατύ Γιαλό μαζί με 
την επισκευή της υφιστάμενης δεξαμενής και όλες τις επισκευές που μπορεί να 
χρειαστούν στο υφιστάμενο δίκτυο και αντικατάσταση και τοποθέτηση 
καινούργιου δικτύου.  
Και μετά, το δεύτερο σκέλος αφορούσε την εναλλακτική λύση, όταν θα υπάρξει 
στα αλήθεια έλλειψη νερού, δηλαδή όταν θα σταματήσουν οι βροχοπτώσεις και 
είχα προτείνει και την μελέτη, εκπόνηση μελέτης για αφαλάτωση. Είχε υπάρξει 
και αντίδραση εκεί πέρα από κατοίκους της περιοχής του Αι Γιάννη, όπου 
διαφωνούσαν με το τι θα κάνουμε στο κομμάτι της αφαλάτωσης και στο οικόπεδο 
εκεί του Δήμου κλπ. Πρακτικά όμως, όπως βλέπω ότι πηγαίνει η διαδικασία, 
δυστυχώς μάλλον είναι μία λύση που δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Εγώ 
αυτό έχω καταλάβει από την πορεία των βροχοπτώσεων την τελευταία τετραετία.  
Αυτά σε πρώτη φάση, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, απορίες, 
ερωτήσεις ή να τοποθετηθεί.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε να ξεκινήσουμε από κάποιες πρώτες τοποθετήσεις. Πάμε 
καταρχήν στον κύριο Πελοποννήσιο Μιλτιάδη. Ο κύριος Πελοποννήσιος έχει τον 
λόγο.    
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Έχω ξαναπεί, θετικές είναι όλες οι προσπάθειες και όλες οι 
στοχεύσεις. Δηλαδή ότι όντως πρέπει να προσέξουμε και τα δίκτυα και να τα 
βελτιώσουμε όσον αφορά τις απώλειες και να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα 
δίκτυα, να τα διαθέσουμε έτσι ώστε να διανεμηθούν κλπ. Πολύ ωραία. Πολύ 
σωστή η στόχευση του ταχυδιυλιστηρίου, εννοείται.    
Η άποψη μου είναι, ότι δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε το φράγμα για να 
δίνουμε συνεχώς νερό. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το φράγμα για καλύπτουμε 
τις ανάγκες όποτε υπάρχουν, οπότε να είναι εφεδρικό ουσιαστικά. Δεν θα 
γλιτώσουμε τις μεταφορές ύδατος. Σίγουρα κάποιες φορές θα χρειαστούν, ειδικά 
στο κομμάτι των 15 ημερών που είναι φορτωμένο το σύστημα στο νησί. Οκ, 
ενδεχομένως να είναι λιγότερες, αλλά ήδη νομίζω και την προηγούμενη χρονιά 

ήταν καλύτερα τα πράματα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.  
Τώρα, από κει και πέρα, όσον αφορά τις αφαλατώσεις, θεωρώ ότι το μέγεθος των 
συγκεκριμένων αφαλατώσεων και η χρονική στιγμή είναι υπερβολή. 
Ενδεχομένως να είχε νόημα να συζητηθεί μία κινητή αφαλάτωση, που να μπορεί 
σε κάποιες περιοχές απομακρυσμένες, να δίνει μία παροχή νερού που να 
καλύψει αυτό το επιβαρυμένο χρονικό διάστημα.  
Αυτό το οποίο λείπει απ’ όλη την διαδικασία, γιατί ξαναλέω, θετικά είναι και οι 
smart τεχνολογίες που έχουμε μπει στο παιγνίδι, καλό είναι να τις 
χρησιμοποιήσουμε για να βλέπουμε διαρροές έγκαιρα και να μπορέσουμε να 



κάνουμε επεμβάσεις και θα έλεγα, να δρομολογήσετε μία οριστική μελέτη που 
να έχει να κάνει με την καταπόνηση όντως, ενός  αντικειμενικού σχεδίου 
διαχείρισης ύδατος. Οπότε να υπάρχει μία πλήρης εικόνα και να έχουμε όλα τα 
σχετικά μέσα πριν πάμε και πάρουμε απόφαση στο μέλλον.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την τελευταία πρόταση που έκανες, για ξαναπές το, γιατί δεν το…  
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Να προχωρήσετε στην εκπόνηση ενός τοπικού σχεδίου 
διαχείρισης ύδατος.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κύριος Μποφίλιος Πέτρος σε μία πρώτη τοποθέτηση.  
 
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ: Πρόεδρε, έχει ο Θεός. Πιστεύω θα πρέπει, δόξα τον Θεό θα έχουμε 
νεράκι το καλοκαίρι με μία σωστή διαχείριση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά θα πάμε στην διαχείριση του ύδατος, γιατί πρέπει να πάρουμε 
και κάποιες αποφάσεις για την κατασπατάληση του νερού. Αυτό είναι ένα βασικό 
κομμάτι, το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε μετά, αν θέλετε.  
Έχεις να κάνεις κάποια πρόταση, Πέτρο ή να πάμε στον επόμενο;  
 
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ: Προχωράμε, προχωράμε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Χρυσολωράς έχει τον λόγο. Ο Θοδωρής.     
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα ως προς την διαχείριση, δεν 
έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα. Αυτή είναι κυρίως δουλειά της Δημοτικής 
Αρχής με το προσωπικό της Υπηρεσίας της αρμόδιας.  
Τώρα, χονδρικά και υποχρεωτικά θα μπορούσαμε να βαδίσουμε στην 
πεπατημένη. Δηλαδή, μεταφορά νερού, κλπ. Δηλαδή αυτά που κάνουμε κάθε 
χρόνο. Τώρα υπάρχει όμως φέτος μία, πως να το πω, βελτίωση με τις αποφάσεις 
που έχουμε πάρει σχετικά με την αξιοποίηση του φράγματος, που μπορεί να μας 
βοηθήσει. Και θα ήθελα να πω χοντρικά τα εξής.  
Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στην σπατάλη του νερού. 
Παραδείγματος χάρη, η μη αυτοματοποιημένη λειτουργία των αντλιών. Κι 
έχουμε το φαινόμενο, είχαμε τουλάχιστον στο παρελθόν, δεν ξέρω τώρα αν το 
έχουμε και στο μέλλον, να τρέχουν έξω οι δεξαμενές μέρες ολόκληρες, στη 
Συκαμιά, στην Γαλανή, στης Αγίας Κυριακής, τα ξέρετε αυτά. Αυτό λοιπόν πρέπει 
να αντιμετωπιστεί. Ως προς την διαχείριση μιλάω τώρα, έτσι;  
Επίσης, αυτά που ανέφερε ο Δήμαρχος. Δηλαδή, συμπληρωματικές σωληνώσεις, 
ενίσχυση δεξαμενών από κάποιες σπηλιές να πάρουμε, από πηγές, από το 
φράγμα να δώσουμε κάπου αλλού που έχουμε ανάγκη. Εμείς όλα αυτά δεν 
έχουμε αντίρρηση, τα έχουμε ψηφίσει, όλες οι αποφάσεις αυτές έχουν παρθεί 
ομόφωνα.  
Τώρα, επειδή εγώ στις επόμενες Δημοτικές Εκλογές είναι πιθανόν να παραδώσω 
την σκυτάλη σε κάποιον άλλον ή σε κάποια άλλη να αναλάβει την παράταξη και 

δεν θα είμαι, θα ήθελα να σας πω με την ευκαιρία, μερικές σκέψεις που έχω στο 
κεφάλι μου, ίσως να φανούν χρήσιμες για το μέλλον. Όχι για άμεσα. Γενικότερα 
για την ύδρευση του νερού στο νησί θέλω να σας πω.  
Πρώτα απ’ όλα, ουσιαστικά πρόκειται για την επικαιροποιημένη του 
προγράμματος μας του προεκλογικού. Είχαμε ένα πρόγραμμα προεκλογικό, δεν 
μπαίνω στις λεπτομέρειες, θα μπω στα χοντρά ζητήματα. Πρώτα-πρώτα ας δούμε, 
προοπτικά λέω, την αύξηση δυνατοτήτων συλλογής νερού στο υπάρχον φράγμα 
του Στενού. Με τον Δήμαρχο το έχω συζητήσει αυτό. Δηλαδή, ο Πετριάς που λέμε, 
ό,τι νερό πέφτει, δεν απορροφάται. Θα μπορούσαμε με έργα κατάλληλα, το νερό 



αυτό να το στέλνουμε στο φράγμα, ενώ τώρα πάει στο λαγκάδι εκεί του 
Νεκροταφείου. Αυτό είναι ένα.  
Τώρα, η κατασκευή δεξαμενών στις περιοχές Λιβάδι, Λιβαδάκια, Χώρα είναι 
κάποιους μήνες το καλοκαίρι που σε αυτά τα σημεία έχουμε πρόβλημα. Δεν 
έχουμε πρόβλημα πιθανώς στην Παναγιά, την Συκαμιά κλπ., στην Γαλανή, αλλά 
σε αυτά τα σημεία, πάντα κάθε χρόνο, θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να ενισχυθεί 
με επιπλέον δεξαμενές, μεγάλες δεξαμενές, που θα μπορέσουμε να τις 
αξιοποιήσουμε, να τις έχουμε δηλαδή σαν πόκερ, σαν ρεζέρβα, να τις 
χρησιμοποιούμε την κατάλληλη στιγμή. Τον κατάλληλο χρόνο. 
Και τρίτον, ήθελα να σας αναφέρω την πηγή των Διποταμάτων. Δεν ξέρω ποιος 
ξέρει τα Διποτάματα. Πιστεύω η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου του 
σημερινού δεν τα ξέρει τα Διποτάματα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα ξέρουμε, Θοδωρή, είναι η γυναίκα μου από κει.  
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Εσύ τα ξέρεις, δεν είπα για σένα. Για την πλειοψηφία τα είπα. 
Εκεί βρίσκεται μία πηγή, η μεγαλύτερη του νησιού, η οποία, βέβαια χρειάζονται 
πολλά έργα και πολλά λεφτά για να αξιοποιηθεί αυτή, χρειάζονται 2 φράγματα, 
δρόμοι να φέρνουν τα υλικά κλπ., αλλά το λέω για τους νέους που θα μείνουν 
στον Δήμο, ας το δούνε και αυτό.  
Τώρα αυτά ήθελα να σας πω, έτσι, αλλά καταλήγοντας να σας πω το εξής. Το έχω 
πει και στον Δήμαρχο, το είπα και στην συζήτηση που κάναμε για τον Αι Γιάννη. 
Το θέμα πως θα πάμε για το νερό στο νησί, είναι θέμα μοντέλου ανάπτυξης, το 
λέω εγώ. δηλαδή, αν το μοντέλο είναι αυτό που έχουμε τώρα 40-50 χρόνια και 
τώρα που έρχονται και οι νέοι επενδυτές, οι μεγάλοι επενδυτές, θα βαδίσουμε 
απ’ ό,τι φαίνεται στο ίδιο, τότε θα πρέπει να πάμε υποχρεωτικά απ’ ό,τι φαίνεται 
σε μία σίγουρη, αλλά επώδυνη αφαλάτωση. Δεν ξέρω αν θα είναι σε 10 χρόνια, 
αν θα είναι σε 15, αλλά σε κάποια στιγμή, αν το μοντέλο ανάπτυξης, 
επαναλαμβάνω, δεν κτίζονται με τον ρυθμό που κτίζονται στο νησί, κατοικίες και 
επιχειρήσεις, τότε είναι σίγουρο, και συνεχιστεί βέβαια και η λειψυδρία, τότε 
είναι σίγουρο ότι θα πάμε σε αυτές τις λύσεις, οι οποίες θα είναι επώδυνες 
οικονομικά και οικολογικά.  
Αυτά σαν πρώτη έτσι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κάποιος άλλος εκ των Δημοτικών Συμβούλων που θέλει να 
κάνει μία πρώτη τοποθέτηση; Ο κύριος Ράμπιας, ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης. Έλα 
κοντά να μιλήσεις.  
 
ΡΑΜΠΙΑΣ: Ότι είναι να γίνει το διυλιστήριο του φράγματος, πρώτο θέμα απ’ όλα. 
Δεύτερο είναι αυτό που είπε ο Θοδωρής, τα νερά του Πετριά, να μπορούμε με 
κάποιον αγωγό να τα στείλουμε να πηγαίνουν μέσα στο φράγμα. Όχι από 
χαμηλά, στο ... κοντά. Από ψηλά, επάνω εκεί, Δημήτρη, εκεί που είναι, στην 
Πλαγιά. Να κάνουμε ένα τοιχίο, ένα φρεάτιο να συσσωρεύει το νερό και να το 
φέρνουμε στο φράγμα με αγωγό.  
Η 3η είναι, στα Διποτάματα να πάμε τον δρόμο κάτω, να κάνουμε στην πηγή, 

στην Καρυά εκεί ναι, γιατί εκεί έχει αρκετό νερό και πηγαίνει χαμένο. Χαμένο 
νερό πηγαίνει εκεί. Τρίτο.  
Και το τέταρτο είναι, που λέει αφαλάτωση, να δώσουμε στη νότια μεριά 
αφαλάτωση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπράβο, σωστό.  
 



ΡΑΜΠΙΑΣ: ... σε όλα τα δίκτυα. Να γίνει στη νότια μεριά του νησιού η 
αφαλάτωση. Να πάρουμε από κει, το μέρος εκείνο την ανάπτυξη τη μεγάλη και 
από εκεί να γίνει. Προς το παρόν τουλάχιστον. Εγώ αυτά έχω να προτείνω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος Δημοτικός Σύμβουλος που θέλει να κάνει μία 
τοποθέτηση; Ο κύριος Χρυσολωράς Μιχάλης.  
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Μ.: Πρόεδρε, μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, η μελέτη ενός 
φράγματος, έστω μικρού από τη νότια πλευρά. Μπορεί να υπάρχει χρόνια, αλλά 
για το μέλλον μιλάμε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κάνω μία παρέμβαση. Αυτή τη στιγμή είναι δύο τα προβλήματα. 
Είναι το μέλλον και το παρόν. Πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση και το παρόν. 
Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε εμείς σαν Δήμος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει 
λειψυδρία. Μπορούμε να αφήσουμε τον άλλον να κινείται ανεξέλεγκτα; Δηλαδή 
να πλένει παράθυρα, να πλένει παντζούρια, να ..., και όλα αυτά; Δηλαδή πρέπει 
να υπάρχει μία συντονισμένη, πρώτον, κατ’ εμέ, την άποψη μου λέω. Μία 
συντονισμένη κίνηση απ’ όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, απ’ όλους τους 
εργαζόμενους του Δήμου και από την ίδια την τοπική κοινωνία και να σταματήσει 
αυτό το ανεξέλεγκτο. Να σας φέρω ένα παράδειγμα.  
Η δεξαμενή στο Αλωνάκι. Όταν κόψανε κάποτε το Καράβι κάτω στην παραλία, 
άρχισε η δεξαμενή και πήρε τα πάνω της, ανέβαινε. Λοιπόν, 15 σπίτια στο Καράβι 
αδειάζανε μία δεξαμενή ημερησίως. Θέλει να υπάρχει κι ένας σχετικός έλεγχος. 
Αν δεν υπάρχει ο σχετικός έλεγχος και να παροτρύνουμε τον καθένα να 
σταματάει να κάνει χρήση ανεξέλεγκτη, όσο και νερό να έχουμε, δεν θα μας 
φθάσει.  
Και το δεύτερο που έχω να πω, την στιγμή, συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος 
Ράμπιας, ότι η νότια πλευρά μπορεί να ενισχυθεί με αφαλάτωση, αλλά επειδή 
εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει αφαλάτωση, καλό είναι να 
φέρουμε έναν Τεχνικό Σύμβουλο εδώ πέρα, που ασχολείται με τα θέματα αυτά 
κι έχει εξειδίκευση στο αντικείμενο και να μας πει, ξέρετε κάτι; για τη νότια 
πλευρά προτείνω να γίνει μία αφαλάτωση εκεί, ή σε ένα άλλο μέρος που αυτός 
θα μας υποδείξει. Εμείς δεν μπορούμε να αποδείξουμε.  
Λοιπόν, συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά απλώς έτσι συζητάμε.  
Κάποιος άλλος θέλει;  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Πρόεδρε, θα μπορούσα να είχα κι εγώ το λόγο;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο κύριος Στέλιος Λιβάνιος.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω εν συντομία, γιατί πρέπει να 
αποχωρήσω κιόλας, το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτή 
τη στιγμή είναι πάρα πολύ ωραίες οι προτάσεις που λέμε, αλλά στην καλύτερη 
των περιπτώσεων η ιστορία έχει δείξει ότι θέλουν μία δεκαετία. Αυτή τη στιγμή 
εμείς, κύριοι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε το παρόν, όπως είπε και ο Πρόεδρος, 

και το μέλλον.  
Για το μέλλον, σε όλες αυτές τις προτάσεις λίγο-πολύ, νομίζω όλοι συμφωνούμε. 
Δεν θα διαφωνήσει κανένας. Στην πράξη όμως το Δημόσιο έχει δείξει ότι τα έργα 
απαιτούν χρόνο. Όσον αφορά το παρόν, το ανέλυσε και ο Δήμαρχος τι έχουμε 
κάνει. Εγώ θα σταθώ και στην μελέτη. Μετά από χρόνια αξιωθήκαμε, 15-20 
χρόνια, να κάνουμε μελέτη για να μπει ταχυδιυλιστήριο, γιατί δεν τα είχαμε 
κάνει πιο πριν, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά την μελέτη θα την παραλάβουμε. Το 
έργο για να γίνει, πρέπει να ... Και είναι μεγάλο έργο. Ξεπερνάει τις δυνατότητες 
τις δικές μας. Άρα, θα χρειαστεί χρόνος…  



 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στέλιο, δεν ακούγεσαι καλά. Για φτιάξε το λίγο.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Με ακούτε καλύτερα;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Λοιπόν λέω, δεν ξέρω πόσο με ακούσατε, απλά λέω, ότι το 
σημαντικό είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι το παρόν και το άλλο είναι το μέλλον. 
Όσον αφορά το μέλλον είναι οι προτάσεις που είπατε, που όλοι λίγο-πολύ θα 
συμφωνήσουμε, ενώ το παρόν και το κομμάτι της μελέτης…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ακούγεσαι Στέλιο. Έχει κλείσει τελείως τώρα η σύνδεση. Στέλιο, 
δεν ακούγεσαι. Δεν σε ακούμε.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Με ακούτε τώρα;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, τώρα σε ακούμε.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Τώρα με ακούτε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με διακοπές Στέλιο.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Άσε το. Θα τοποθετηθώ άλλη φορά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα ακούγεσαι. Τώρα όντως ακούγεσαι.  
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Τώρα ακούγομαι, εντάξει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει Στέλιο. Αν θέλεις πιο γρήγορα, πες τα.     
 
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Σ.: Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας και όλοι ... και δεν θα έχουν 
νερό κάποιοι και θα τα ... Πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα, γιατί η αφαλάτωση 
είναι επώδυνη, πολύ επώδυνη, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση ρεαλιστική. Γιατί το 
ταχυδιυλιστήριο θα μπορεί να λειτουργήσει όταν και όποτε γίνει, αν και εφόσον 
έχει νερό το φράγμα. Αν δεν έχει νερό το φράγμα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.     
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στέλιο, πάλι δεν ακούγεσαι, οπότε άσε. Ο κύριος Δήμαρχος κάτι 
θέλει να πει.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω καταρχήν κάποια πράγματα. Επειδή άκουσα κάποιες 
απόψεις και σχεδόν με όλες συμφωνώ, σε ό,τι αφορά τις δεξαμενές, ήδη η μελέτη 
του Πύργου Παναγιάς, προβλέπει κατασκευή δύο δεξαμενών. Μία πάνω από τον 
Πύργο και μία μεγάλη κάτω από τις κεραίες, στην Διάσελα. Άρα αυτή η δεξαμενή 
θα μπορεί να λειτουργεί ως κεντρική και σε επόμενη φάση μπορούμε να την 

ενοποιήσουμε, εφόσον την κατασκευάσουμε με Καλύψω, με Πλατύ Γιαλό, με 
Γαλανή, με Παναγιά και με Συκαμιά κατ’ επέκταση, με αποτέλεσμα να έχουμε 
στην ουσία μία δορυφορική, μία κεντρική στην ουσία δεξαμενή, η οποία θα 
μπορεί να ενισχύει οποιαδήποτε άλλη. Αυτή φυσικά θα είναι ενοποιημένη με το 
κεντρικό δίκτυο που έρχεται από το φράγμα.  
Συμπληρωματικά να πω, ότι έχουν γίνει ήδη δύο αντλιοστάσια, άσχετα με την 
μελέτη που γίνεται για την ταχυδιύλιση, τα οποία έχουνε γίνει στο Παούρι και 
στον Άγιο Κωνσταντίνο, προκειμένου να μπορούμε εμείς από φέτος να δώσουμε 
νερό στην Αγία Κυριακή και άρα να αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, 



τουλάχιστον προς αυτήν την πλευρά τις μεταφορές ύδατος. Και να έχουμε να 
ασχολούμαστε με ένα κομμάτι του νησιού που θα είναι προβληματικό. Και αυτό, 
όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι το Αλωνάκι., το οποίο έχει τρομερή κατανάλωση. 
Σκεφθείτε ότι κόβουμε για ένα μήνα το καλοκαίρι την ροή του νερού προς το 
νότιο, από το Καλό Αμπέλι δηλαδή και μετά και πάλι το νερό δεν επαρκεί και 
χρειάζεται να μεταφέρουμε και νερό με βυτιοφόρα.  
Προφανώς γίνεται κατασπατάληση, οπότε εγώ προτείνω στην επόμενη 
Συνεδρίαση να φέρουμε προς ψήφιση κάποιες κανονιστικές αποφάσεις, που θα 
αφορούν την καταπολέμηση της λειψυδρίας μέσω λύσεων που θα προτείνουμε 
εμείς κανονιστικές. Παραδείγματος χάρη, απαγόρευση πισίνων, πρώτο και 
βασικό. Δεύτερον, πότισμα. Το προβλέπει ο κανονισμός. Θα πρέπει να 
επιβάλλουμε και τα ανάλογα πρόστιμα μέσω της κανονιστικής. Το πότισμα είναι 
το πιο βασικό κατ’ εμέ. Δηλαδή, στο Καράβι που αναφέρθηκε πριν, που 
αναφέρθηκε ο Πρόεδρος, οι περισσότεροι εκεί πέρα, ποτίζουν ασύστολα, Διότι τα 
υδρόμετρα τους έχουν τόση κατανάλωση, όση έχει η μισή Χώρα. Δεν είναι 
δυνατόν. Που το χαλάνε αυτό το νερό; Έχουν όλοι ολόκληρες πλαγιές εντός 
εισαγωγικών εκεί πέρα και ποτίζουν δένδρα, λουλούδια, ασπάρτους, μαραθιές, 
δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταπολεμηθεί πάση θυσία.  
Και τρίτον, να προτείνω κάτι, το οποίο το κάνουν ήδη άλλα νησιά και θεωρώ ότι 
είναι πολύ σημαντικό, να φτιάξουμε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο θα το 
μοιράζουν σε όλες τις επιχειρήσεις και να γίνει και μέσω των λογαριασμών και 
οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί, που να  λέει ότι το νερό είναι πολύτιμο και τα 
γνωστά, μη το σπαταλάτε, έχουμε λειψυδρία, σας παρακαλούμε να γίνεται 
λελογισμένη χρήση. Και στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, ει δυνατόν και στα 
Γαλλικά και σε άλλες ξένες γλώσσες.  
Ο σκοπός είναι να λειτουργήσει ως αποτρεπτικό ενημερωτικό φυλλάδιο, ιδίως οι 
επισκέπτες που είναι από τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, έχουν μία 
ευαισθησία σε αυτά τα θέματα, επειδή είναι στην κουλτούρα τους. Καλό θα είναι 
να γίνει μία αρχή, τουλάχιστον να πιάσουμε έστω και 100 άτομα να καταφέρουμε 
να σπαταλούν λιγότερο νερό, είναι ένα κέρδος. Και αυτό, σιγά-σιγά να αρχίσουμε 
να κτίζουμε πάνω σε αυτό και να λυθεί.  
Σε συνεργασία δε με όλους τους Συλλόγους, είτε είναι επαγγελματικός, είτε είναι 
των ενοικιαζομένων δωματίων, είτε οποιοσδήποτε άλλος, να μοιραστεί ένα 
φυλλάδιο και να μοιράζεται, να υπάρχει σε όλους, να το φτιάξει ο Δήμος και να 
το δώσει σε όλους τους επαγγελματίες, προκειμένου να λειτουργήσει ως 
ενημερωτικό, αποτρεπτικό μέσο για την κατασπατάληση του νερού. Οπότε η 
πρόταση μου είναι, σε επόμενη Συνεδρίαση να κάνουμε αυτές τις κανονιστικές 
συν αυτό που είπα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάποιος άλλος να κάνει μία άλλη τοποθέτηση; Να πάμε σε 
δευτερολογίες;  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω και κάτι για το φράγμα, το οποίο άκουσα και ειπώθηκε, 
αλλά να πω κάτι σημαντικό. Λέμε για το ταχυδιυλιστήριο. Να ξέρετε ότι η μελέτη 
του ταχυδιυλιστηρίου δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί ποτέ και δη δεν πρόκειται 

να αδειοδοτηθεί ταχυδιυλιστήριο, αν δεν αδειοδοτηθεί το φράγμα. Για να 
αδειοδοτηθεί το φράγμα, θα πρέπει να γίνει οριοθέτηση του ρέματος του 
Αυλόμωνα και άρα ταυτοχρόνως και του υπερχειλιστή του φράγματος. Και είναι 
ένα θέμα, το οποίο ήταν αντικείμενο της προγραμματικής που έχει υπογραφεί 
από το 15 με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και δεν έχει ολοκληρωθεί. Σκεφθείτε 
ότι εγώ επί τρία συναπτά έτη έστελνα αιτήματα στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
να μας δώσει μία προεκτιμώμενη αμοιβή για να αναθέσουμε την μελέτη για την 
οριοθέτηση του ρέματος και μου την έστειλαν μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο.  



Έχουμε ήδη αναθέσει στον μελετητή, να ξέρετε. Παρεμπιπτόντως είναι ο 
μελετητής που έχει αναλάβει και την μελέτη του ταχυδιυλιστηρίου οπότε θα τα 
κάνει σετ. Άρα θα ξέρει ακριβώς όλα τα στοιχεία, θα μπορεί να κάνει λοιπόν την 
διαδικασία…     
 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ  
 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριοι, όπως έλεγα λοιπόν, και για να ολοκληρώσω, όσον αφορά 
λοιπόν το διυλιστήριο, αν δεν ολοκληρωθεί το φράγμα, δεν πρόκειται να γίνει 
ποτέ.  
Άρα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι μελέτες που είπα πριν, για να 
μπορέσει να ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία ανεύρεσης χρηματοδότησης για 
την κατασκευή του ταχυδιυλιστηρίου, το οποίο βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, 
είναι ένα μεγαλεπήβολο έργο, που παρακαλάμε όλοι να γίνει και δεύτερον, 
προϋποθέτει, όπως ειπώθηκε από διάφορους Συναδέλφους εδώ πέρα, την ύπαρξη 
νερού εντός του φράγματος. Πάλι πολύ βασικό θέμα.  
Σε ό,τι αφορά για τον Τεχνικό Σύμβουλο. Μπορούμε τον Τεχνικό Σύμβουλο που 
του είχαμε αναθέσει την μελέτη την υπάρχουσα που υπήρξε για την αφαλάτωση, 
να τον καλέσουμε να μας πει εάν και εφόσον, ας πούμε ότι δεν δεχόμαστε την 
υπάρχουσα μελέτη, να πάμε να μας προτείνει να τροποποιήσουμε αυτήν και να 
πάμε να φτιάξουμε μία αφαλάτωση στη νότια Σέριφο, ή να μας προτείνει αυτό 
που μας είπε ο Μιλτιάδης σχετικά με την φορητή, την κινητή. Πράγμα βέβαια 
που προϋποθέτει πολλά πράγματα για να γίνει η κινητή. Θα πρέπει να έχεις 
δίκτυα, να έχεις ρεύμα… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλος πάντων. Αυτά θα μας τα υποδείξει ο Τεχνικός, έτσι;  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό, ξαναλέω, ότι αν δεν έχεις εγκαταστάσεις έτοιμες, δηλαδή την 
ώρα που θέλεις να πας να κουμπώσεις, φερ’ ειπείν στο Γάνεμα, αν δεν υπάρχει 
δίκτυο και ρεύμα, δεν έχει νόημα.    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και κάτι άλλο να συμπληρώσω, γιατί κάποιοι λένε τώρα, ότι, γιατί 
δεν μπορείτε να πάρετε βαποράκι; Ούτε με βαποράκι μπορούμε να πάρουμε.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν έχει και νόημα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορούμε να πάρουμε και βαποράκι. Δηλαδή δεν έχουμε την 
κατάλληλη υποδομή φτιάξει, για να έρθει το βαποράκι να κουμπώσει και να 
δώσει σε μία δεξαμενή το νερό.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και να ξέρετε, ότι και το βαποράκι-υδροφόρα, πόσο νομίζετε ότι 
μεταφέρει; 1.000 κυβικά νερού πήγαινε κάθε τόσο στη Σίφνο πρόπερσι που 
υπήρχε η λειψυδρία και είχε πάει 3 φορές. Δηλαδή 3.000 κυβικά. Τα 3.000 
κυβικά εμείς τα θέλουμε για 4 μέρες στη Σέριφο. Καταλάβατε; Άρα, η τέλεια 

λύση προφανώς δεν υπάρχει. Μακάρι να είχαμε την τέλεια λύση και να 
μπορούσαμε να την εφαρμόσουμε.  
Όλες οι λύσεις που προτείνουμε είναι κοστοβόρες. Η αφαλάτωση δε είναι 
κοστοβόρα και μετά. Αυτό πρέπει να το αναφέρουμε και να γίνει σαφές, διότι 
καταναλώνει αρκετό ρεύμα για να μπορέσει να αφαλατώσει το νερό. Ωστόσο, 
πιθανότατα να μην υπάρχει άλλη λύση σε κάποια χρόνια.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, θέλετε να πάμε σε κάποιες άλλες τοποθετήσεις; Σε 
δευτερολογίες μάλλον θα πάμε. Ο κύριος Πελοποννήσιος.     



 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Τίποτα. Εγώ απλά θα ξαναπώ, ότι παιδιά, όντως 
δρομολογήστε να κάνετε ένα σχέδιο υδάτων συνολικό, το οποίο να τα έχει όλα 
αυτά μέσα. Έχει μεγάλη σημασία να μας τα βάλουν όλα αυτά μέσα. Δηλαδή όλα 
αυτά που έχουμε συζητήσει εμείς τώρα, θα είναι μέσα στο σχέδιο. Ποια είναι τα 
διαθέσιμα ύδατα, ποιες είναι οι διαθέσιμες λύσεις, ποιες είναι οι δράσεις. Οι 
κανονιστικές και τα υπόλοιπα, είναι κάτι που θα τα δούμε εμείς εύκολα. Εύκολα. 
Μπορούμε να πάρουμε απόφαση μόνοι μας. Αυτό εννοώ. Αλλά ας έχουμε μία 
συγκεντρωτική κατεύθυνση σε αυτό. Είναι σημαντικό να υπάρχει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το μέλλον, όχι για το μέλλον, άμεσα δηλαδή, να φωνάξουμε 
έναν άνθρωπο, έναν Τεχνικό Σύμβουλο να έρθει να μας υποδείξει κάποια σημεία 
που μπορεί να γίνουν κάποιες αφαλατώσεις, είσαι θετικός;  
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Για τις αφαλατώσεις, έχω πει ότι το θεωρώ έσχατη λύση και 
όσο μπορούμε να το αποφύγουμε…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι βρε παιδί μου. Δεν είπαμε ότι θα χρησιμοποιηθεί άμεσα. Αλλά 
πρέπει να υπάρχουν αυτά.  
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Αυτό σου λέω, ότι σε αυτόν τον σχεδιασμό, τον οριστικό, θα 
τα είχες και σαν πρόταση μέσα. Οπότε το άλλο είναι το εύκολο κομμάτι.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μίλτο, προτείνεις Master Plan;  
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Master Plan θα έλεγε ο Στέλιος. Δεν είναι Master Plan. 
Είναι πιο εύκολο και πολύ πιο γρήγορο να γίνει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μιχάλης Χρυσολωράς αποχωρεί. Ο κύριος Μποφίλιος 
Πέτρος για μία δεύτερη τοποθέτηση, αν θέλει.  
 
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ: Όχι, άκουσα τον Μιχάλη τον Χρυσολωρά και συμφωνώ απόλυτα 
με τις προτάσεις του.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τον Θοδωρή τον Χρυσολωρά μιλάς.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, για τον Μιχάλη, για τα φράγματα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, για τα φράγματα;      
 
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ: Κι ένα δεύτερο, όσον αφορά τη νότια πλευρά του νησιού. Βέβαια 
θα είναι πάλι μονόπλευρη εξάρτηση, αλλά εν πάση περιπτώσει, είμαστε 
πρόθυμοι να συμφωνήσουμε για την δημιουργία μίας μονάδας αφαλάτωσης στη 
νότια πλευρά του νησιού, αλλά όχι σε παραλία που να δημιουργεί προβλήματα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γι’ αυτό λέμε Πέτρο, ότι θα μας υποδείξουνε, θα κάνουμε 
συζητήσεις. Δεν είπαμε ότι θα ξεκινήσει άμεσα και θα γίνει. Αλλά πρέπει να 
υπάρχει στα υπόψη κάτι. Θα μας δοθούν κάποιες ιδέες, θα εξετάσουμε τις ιδέες. 
Αυτά τα πράγματα είναι μακροπρόθεσμα. Δεν είναι ότι τελειώνεις αύριο. Να τα 
βάλουμε στο μυαλό μας, να αρχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Αυτό λέμε.  
 
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ: Εγώ σαν πρώτη σκέψη, ας πούμε, έκανα τον Άσπρο Κάβο, ή μία 
παρόμοια περιοχή, που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα σε λουόμενους και 
κατοικίες κλπ.  



 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πέτρο, ο Άσπρος Κάβος είναι υπό διεκδίκηση, για να ξέρεις. 
 
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ: Θα τον πάρουμε, θα ζητήσουμε την παραχώρηση τώρα.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν ζητάω καμία παραχώρηση. Αλλά εντάξει. Να πω κάτι όμως 
επί των φραγμάτων, μιας και το αναφέρανε διάφοροι, που είχα κάνει πριν 3 
χρόνια και αίτημα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που είχε 
αρμοδιότητα για πόσιμο ύδωρ, την κατασκευή άλλων δύο φραγμάτων. Ένα στην 
Πλεχτή, τέλος πάντων κάπου εκεί κι ένα στην περιοχή της Νόχτας, σε ένα σημείο 
ψηλά, ώστε να πιάσουμε κάποια ποσότητα από τα νερά. Γιατί η Νόχτα ως γνωστό, 
όταν βρέχει έχει το περισσότερο νερό απ’ όλο το νησί.  
Σίγουρα υπάρχουν και άλλα. Όπως είπε ο κύριος Χρυσολωράς ο Θοδωρής, 
σχετικά με τα Διποτάματα που κι εκεί υπάρχει πολύ νερό, ή μπορεί να υπάρξει 
και κάπου αλλού κάτι αντίστοιχο. Αυτό επίσης μπορεί να είναι αντικείμενο 
διερεύνησης, ή κατασκευή φραγμάτων και γι’ αυτό πάλι θα πρέπει να γίνει 
μελέτη. Όλα είναι μακροπρόθεσμα βασικά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μερικά πράγματα, επειδή το έχω εξηγήσει πολλές φορές, για να 
γίνει ένα φράγμα, δεν μπορούμε να υποδείξουμε εμείς που θα γίνει. Πρέπει να 
γίνουν γεωλογικές μελέτες, αν το νερό μένει. Δηλαδή δεν χάνεται. Δηλαδή η 
Σύρος που έχει μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας, δεν μπορεί να κάνει ένα φράγμα, 
γιατί το έδαφος της δεν αντέχει να κρατάει το νερό. Δηλαδή δεν είναι μία εύκολη 
λύση ούτε αυτό.  
Τώρα ξέρετε τι γίνεται; Γι’ αυτό δεν κάνουν ... φραγμάτων. Κάνουν μόνο για 
άρδευση. Τώρα σου λέει είναι πιο εύκολο οι αφαλατώσεις, προχωρήστε εκεί και 
γλιτώνετε πρόβλημα. Μία διευκρίνιση έκανα.  
Λοιπόν, κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί; Ο κύριος Χρυσολωράς; Σαν 
δευτερολογία;  
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Νομίζω τοποθετήθηκα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε 
απόφαση με  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συζήτηση κάνουμε και αν υπάρχουν άλλες προτάσεις.  
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Εγώ τοποθετήθηκα, νομίζω, θεωρώ αυτό που είπα επαρκές 
για σήμερα. Τώρα αν χρειαστεί να ξανασυζητήσουμε πολύ ευχαρίστως. Να 
συζητάγαμε ξανά τον Μάιο που θα είχαμε και μία εικόνα συνολική των 
βροχοπτώσεων, αν θέλετε να είχαμε μία συζήτηση.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το παρόν λέμε τώρα.  
 
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.: Για το παρόν σας είπα. Σας είπα δύο πράγματα. Το παρόν 
πως τα βλέπουμε, δεν διαφωνούμε σε όλα αυτά που έχετε προχωρήσει, ομόφωνα 
τα έχουμε ψηφίσει όλα και σας είπα και κάποιες σκέψεις για το μέλλον. Αλλά 

είναι σκέψεις αυτές. Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα άμα θέλετε, σε μία άλλη 
Συνεδρίαση ευχαρίστως.  
Άκουσα με προσοχή τους ανθρώπους όλους. Όλοι είχαν κάτι να πούνε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει Δημοτικός Σύμβουλος; Λοιπόν, για 
να το συνοψίσουμε, ωραίες οι προτάσεις που γίνανε και αυτά που είπε ο 
Δήμαρχος, ότι πρέπει να περιορίσουμε το νερό και να πάρουμε και κάποιες 
αποφάσεις, γιατί αυτό είναι το μείζον για το παρόν. Και για το μέλλον καλό είναι 
να εξετάσουμε και κάποια άλλα θέματα, ας είναι και αφαλάτωση ας πούμε και 



ας φέρουμε και κάποιον Σύμβουλο τεχνικό, να μας υποδείξει κάποιους άλλους 
τρόπους, συν αυτό που είπε ο Μιλτιάδης ο Πελοποννήσιος.  
Λοιπόν, κλείνει το 12ο θέμα. Θέλει να συμπληρώσει κάποιος κάτι; Όχι.  
Οπότε πάμε στα έκτακτα.      
 
 
 

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ 

όψιν του την εισήγηση του Δήμαρχου 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Έγινε ενημέρωση 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους παρόντες  

Υπογραφή        Υπογραφές  

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη 
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