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1984

1. ΑξΩΟδοόμΕΟ Νομ.Δ/σου 85.000 175.000 85.000 109.000
α) Χωματουργικά (85.000) (120.000) (85.000) (35.000)
3) Επίστρωση διαδρ. - (35.000) - (35.000)
γ) Δίκτυα - (12.000) - (12.000)
δ) Κτίριο — (8.000) - (8.000)

2. Λιμάνι
α) Ποοβλήτα 80 μ.

Νσμ.Δ/σου
(Λιμενικό
Τάμείο)

55.000
(55.000)

270.000
(55.000)

15.000
(15.000)

67.730’
(52.730)

α)

Β) Επέκταση της προ
βλήτας κατά 80 
μέτρα ακόμη

• (65.000) *·· (10.000) β)
γ)

γ) Μελέτη διαμόρφωσης 
λιμανιού σε μαρίνα,

(150.000)
ι (5.000)

3. Υπουργείο 
Υγείας & 
Ήοόνοιας

L.2QQ 15CLQQ2 7.000 1Í.0QQ

4. Επισκευή παραδοσιακών 
σπιτιών .Επιδότησή

ΥΧΟΠ

I

50.000 - 20.000 Εκτ
Επι<

5. Τεχνική υποδομή 
οικισμού
α) Οδοποιία

Νσμ.Δ/ναου 
Δήμος Καστελ- 
λόριζου **

40.000

(10.000)

- IQJKX)

(5.000)
α,β)

Β) Πλακόστρωσε ι ς- 
διαμόοφ.πεζοδρ. 
& ελευθ.χώαων ι

(4.000) (3.000) Υ)

γ) ’Υδρευση-απρχετ. I
1
ί (26.000) Ν|Μ||β|(ΜΜ··ΜΜ|

(2.000)

6. Κτιοιακά έργα

I

Νομ.Δ/σου

1

16.500
'

20.000 7.200 12.500 α,β)

* α) Κοινοτ.ξενώνας 
(Καζέρμα) • (10.000) ¿10.000) (4.000) (5.000)

β) Ιατρείο (6.500) (6.500) ‘(3.200) (4.000)
γ) Freeshop

"

(3.500) _ (3.500)
Υ)

7 . Πρωτογενής τομέας Υπ.Γεωργίας 20.000 12.000 α)

α) Κτηνοτροφία
Νομ.Δ/οου

(5.200) - (3.200)
Υ)β) Μελισσοκομία Í800) - (800)

γ) Αλιεία (12.000) (6.000)
6)δ) Μελέτες (2.000) - (2 .000 )

8. Q&klkÇIiKà Υπ.Πολιτ.
1 Επιστημών

10J2.Q0 5 .000

9 . Txekçuôs:

1
12.000 mm 2.500 —

• α) Επιδότηση 
εισητηρίων

1?π.Εμπορ.
Ναυτιλίας

(5.000) (2.500)
α)

β) Επιδότηση
διανυκτερεύσεων

E0T (8.000) (4.000) Β)

γ) Διαφήμηση- 
προβολή

ECT (6.000) (3.000)

ΣΥΝΟΛΟ 163.5jG J —  ■ —  ι
754.000 114.200 261.730 111

(σε χιλ.δρχ.)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ποοβλέπεται να απορροφηθεί η πίστωση 83 ως 
το Φεβρουάριο 1984
Ποοβλέπεται να ολοκληρωθεί το έργο μέχρι 
τέλους 1984

Κατασκευάζονται τα μπλόκ στη Ρόδο. Προαγγέλθη
καν οι πασσάλοι στο Βόλο. Υπολογίζεται ότι θα 
απορροφηθοΰν 10.000 μέχρι Φεβρ.1984.
Η επέκταση της προβλήτας δεν χρειάζεται νέα 
μελέτη. Μπορεί να δημοπρατηθεί αμέσως.
Η διαμόρφωση του λιμανιού σε μαρίνα απαιτεί 
σύνταξη μελέτης που θα ανατεθεί. Το κόστος 
κατασκευής εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης 
των 150.000 αλλά θα καθοριστεί από την μελέτη.
Αναμένεται μέχρι 15-1-84 κτηματολογικός πίνα
κας από ΥΧΟΠ για να προχωρήσει αμέσως το Υπ. 
Υγ.Πρόν. στην έναρξη διαδικασίας απαλλοτρίω- 
στης του χώρου
Συντάσοονται από ΥΧΟΠ οι κτηριολ.μελέτες 
'Εχει εξασφαλιστεί από το Υπ.Οικ.το απαοαίτητο 
κονδύλι για απαλλοτριώσεις πέραν των 150.000 
ότΐύς δήλωσε το Υπ.ΥΤΠ.

5ότηση Ç0%· 
Για 1984 -

2.000/οικ.
20 σπίτια

Με Βάση το ρυθμιστικό του οικισμού που συντάσ- 
σεται από το ΥΠΞΘΟ στα πλαίσια του Ποογράΐίχι- 
τος ανάπτυξης,έργα οδοποιίας και διαμόρφωσης
ελευθ.χώρων -
Συντάσαεται μελέτη από Γάλλους ερευνητές για 
την επίλυση του προβλήματος ύδρευσης. Η npour 
λέτη ήταν θετική. Οι εργασίες των εσευιών της 
με.\Ενίΐς Si* ρρχιοουν ΐίάρτίύ 15ο4

Καζέρμα-ιατρέίο έχουν περιληφθει οτο Νουορχ. 
Πρόγραμμα. Δημοπρατήθηκαν τον Δεκ.1983. Αναμέ
νεται εγκατάσταση εργολάβου. Δημοπρατήθηκαν 
στο σύνολο του ποούπ.με προθεσμία αποπεράτωσης 
έργου 1 χρόνο. Οι επί πλέον πιστώσεις προβλέ- 
πεται να μπούυ με τροποποίηση της ΣΑΝΓ εφόσσν 
προχωρήσει το έργο
Για το Ετεθείπορ έχει Βρεθεί δημοτ. κτίριο που 
χρειάζεται επισκευή και επέκταση σε μικρό χώρο 
ιδιωτικό που πρέπει να αποκτηθεί
ΤΡ ποσό για την κτηνοτροφία αωορά Βελτίωση Βο
σκοτόπων# σπορά από αέρος, επισκευή δημοτ. 
δεξαμενών
ΊΡ ποσό για την αλιεία αφορά επιδότηση για ανα
νέωση δηλ.σκαφών και εξοπλισμού και κατασκευή 
ψυκτικού χώρου
Η μελέτη αφορά μελέτη ανάπτυξης αλιευτ.πεδίων

Το κονδύλι αφορά α) την κατασκευή βιτρινων για 
την μεταφρρά των εκθεμάτων στο νέο Μουσείο
- Επισκευή τζρμιού- Επισκευή Αγ.Γεϋργ.Σαντραπέ
- Επισκευή άλλων εκκλησιών
0 ηροϋπ/σμός αφορά τα χρόνια 1934-1985 για επι
δοτήσεις και προβολή. Ανάλογα με την εξέλιξη 
θα διαμορφωθεί για τα επόμενα χρόνια 
Η επιδότηση εισητηρίων θα γίνει όπως σήμερα 
Ανα 6 διανυκτ.προτείνεται να επιδοτείται η μια.


