
ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σ.Κ. ΚΤΦΔΛΖ ΓΖΜΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΧΝ 

Α. ΤΓΡΑΓΧΓΔΗΟ 

1. Σπλέρηζε ηνπ λένπ δηθηχνπ χδξεπζεο κε Φ-63 απφ «Τα Πνπξλαξέηθα», έσο ηνπ Ισάλλε Τζηβφια. 

2. Αληηθαηάζηαζε ησλ βαλψλ δηαθνπήο ζην θεληξηθφ δίθηπν χδξεπζεο Κπςέιεο – Καινλήο - Αγίνπ 

Γεσξγίνπ ιφγσ παιαηφηεηαο. 

3. Αληηθαηάζηαζε ζσιήλνο χδξεπζεο κε Φ-6, γηαηί ν ππάξρσλ ζσιήλαο δελ θαιχπηεη ζε πνζφηεηα 

χδαηνο ηέζζεξηο (4) νηθνγέλεηεο ζηελ ηνπνζεζία Άληξηα Καιινλήο. Οηθίεο: Κσλ/λνπ Παππά, Γεσξγίνπ 

Παππά, Βαζηιείνπ Τζηβφια θαη Γεκεηξίνπ Τζηβφια, κήθνπο 100 κέηξσλ. 

4. Λήςε κέηξσλ γηα ηε δεμακελή ζηε ζέζε «Κεδξάθη», ιφγσ θαζίδεζεο ηνπ εδάθνπο. 

5. Αληηθαηάζηαζε ζσιήλσλ χδξεπζεο κε Φ-40 ζηε ζέζε «Πάηεξ Κνζκάο», απ’ φπνπ πδξεχεηαη ν 

νηθηζκφο ζην Μνλαζηήξη. 

6. Κάιπςε ζσιήλνο χδξεπζεο 100 κέηξσλ ζηε ζέζε «Πεγαδάθη». 

7. Καζαξηζκφο δεμακελψλ θαη πδξνκάζηεπζεο, θαζψο θαη έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ απφ 

ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

8. Καηαζθεπή δεμακελήο 50 θπβηθψλ γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ λεξνχ χδξεπζεο Καιινλήο. 

9. Αιιαγή δηθηχνπ χδξεπζεο κε Φ-63 θαη αιιαγή ζέζεο ηεο βάλαο θαζαξηζκνχ ζηνλ «Πηλαθάην». Έρεη 

δεκνπξαηεζεί. 

 

Β. ΑΤΛΑΚΔ 

 

1. Καηαζθεπή ηζηκεληαπιάθσλ εληφο ησλ νηθηζκψλ Κπςέιεο θαη Καιινλήο γηα ηε δηνρέηεπζε θαη 

δηαθπγή ησλ νκβξίσλ πδάησλ, ζε ζχλνιν πεξίπνπ 600 κέηξσλ. 

2. Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ απιαθηνχ πνηίζκαηνο Καιινλήο. Άκεζε παξέκβαζε, ιφγσ θαηάξξεπζεο, 

ζηε βάζε ηνπ θαη θαηνιηζζήζεσλ ζε δηάθνξα ζεκεία. 

 

 

Γ. ΣΗΜΔΝΣΟΣΡΧΔΗ 

 

1. Να γίλνπλ ηζηκεληνζηξψζεηο εληφο ησλ νηθηζκψλ Κπςέιεο, Καιινλήο θαη Αγίνπ Γεσξγίνπ ζε ζχλνιν 

πεξίπνπ ρηιίσλ (1.000) κέηξσλ. 

2. Να γίλνπλ ηζηκεληνζηξψζεηο ή αζθαιηνζηξψζεηο εληφο ησλ νηθηζκψλ Κπςέιεο, Καιινλήο θαη Αγίνπ 

Γεσξγίνπ, γηαηί έρνπλ δεκηνπξγεζεί ιαθθνχβεο ιφγσ δηαβξψζεσλ ησλ νδνζηξσκάησλ. 

3. Να γίλεη κειέηε γηα ηερληθά έξγα ζηνλ δξφκν απφ ηελ «Γθνχξα - Πιαηαληά» πξνο ηνλ Γεψξγην 

Τζηβφια γηα ηε ζηήξημε ησλ θαηνιηζζήζεσλ απφ βξνρνπηψζεηο θαζψο θαη κειέηε γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ βάζξσλ ζηνλ ίδην δξφκν ζηε ζέζε «Σηαπξφο» Αγίαο Μαξίλαο. 

 

Γ. ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΓΡΟΜΧΝ 

1. Σπλέρηζε θαη δηάλνημε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δξφκνπ απφ ηνλ Άγην Παληειεήκνλα πξνο ηα 

«Πνπξλαξέηθα».     

2. Γηάλνημε δξφκνπ εληφο ηνπ νηθηζκνχ θαη ζηε ζέζε «Γξεγνξίνπ Αγγέιε» έσο «Γεσξγίνπ 

Παπατσάλλνπ», κήθνπο 30 κέηξσλ, θαζψο θαη ζηήξημε ηνπ θηήκαηνο Αγγέιε. 

3. Να γίλεη θαζαξηζκφο θαη δηάλνημε ηνπ ππάξρνληνο δξφκνπ ζηελ Κάησ Καιινλή απφ ηελ νηθία ηνπ 

Διεπζεξίνπ Μαθαβέινπ έσο ηε ζέζε «Κνπληξί», θαζψο θαη κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή κνλνπαηηνχ γηα 

ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηνλ θπζηθφ θαηαξξάθηε ηνπ ξέκαηνο ηεο Καιινλήο, χςνπο πεξίπνπ 20 

κέηξσλ. Τν παξαπάλσ πξνηεηλφκελν γηα θαηαζθεπή κνλνπάηη πξνο ηνλ θπζηθφ θαηαξξάθηε λα 

εληαρζεί ζην πξφγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο αλάπηπμεο ησλ Κνηλνηήησλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο θάζε πεξηνρήο.    

 



Δ. ΓΗΑΜΟΡΦΧΔΗ (ΑΝΑΠΛΑΔΗ) ΠΛΑΣΔΗΧΝ 

1. Σπληήξεζε ηεο πιαθφζηξσζεο ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ηεο Κπςέιεο, θαζψο θαη θαηαζθεπή πέηξηλσλ 

πεδνπιηψλ γχξσ απφ ηνπο πιαηάλνπο. 

2. Δμεχξεζε ιχζεο ζρεηηθά κε ηνλ πιάηαλν πνπ βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ Αληψλε 

Παπατσάλλνπ, γηαηί νη ξίδεο ηνπ πιάηαλνπ κεγάισζαλ θαη έρνπλ αλαζεθψζεη ηελ πιαθφζηξσζε θαζψο 

θαη ηα ζθαινπάηηα. Υπάξρεη θίλδπλνο κε ηνλ θαηξφ λα ζπάζεη θαη ην δηεξρφκελν δίθηπν χδξεπζεο. 

Δπίζεο εμεχξεζε ιχζεο γηα ην πξφβιεκα ηεο πιαθφζηξσζεο κπξνζηά ζην θαηάζηεκα ηνπ Βαζηιείνπ 

Παππά. 

3. Να γίλεη κειέηε γηα ηελ αλάπιαζε ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ηεο Καιινλήο θαη ηεο άλσ πιαηείαο ηνπ 

Αγίνπ Μελά, θαζψο θαη επέθηαζε ηνπ λεθξνηαθείνπ Καιινλήο ζε παξάπιεπξν ρψξν, ν νπνίνο 

παξαρσξείηαη απφ ηδηψηε. 

4. Να γίλεη κειέηε γηα ηελ επέθηαζε ηεο θάησ πιαηείαο ηεο Κπςέιεο θαη αλεχξεζεο ρψξνπ γηα ηε 

κεηεγθαηάζηαζε ησλ θάδσλ ησλ απνξξηκκάησλ, γηαηί ηδηαίηεξα θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, νη 

αλαδπφκελεο δπζνζκίεο δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζηνπο επηζθέπηεο ηεο άλσ πιαηείαο. 

 

Σ. ΦΧΣΗΜΟ 

1. Αληηθαηάζηαζε  ηνπ ππάξρνληνο θσηηζκνχ ηεο πάλσ θαη θάησ πιαηείαο ηεο Κπςέιεο, ιφγσ 

παιαηφηεηαο θαη θηλδχλνπ ειεθηξνπιεμίαο. 

2. Αληηθαηάζηαζε θαη επαλαζχλδεζε ησλ κεηαιιηθψλ ζηχισλ θσηηζκνχ ζηνλ θεληξηθφ δξφκν ηεο 

Κπςέιεο θαη επέθηαζε απηψλ έσο ηνλ Άγην Παληειεήκνλα θαη ηνλ Πξνθήηε Ηιία. 

3. Δγθαηάζηαζε κεηαιιηθψλ ζηχισλ θσηηζκνχ θαη θσηηζκφο ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ ηεο Καιινλήο, 

πεξίπνπ 200 κέηξα. 

 

Ε. ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ 

1. Αληηθαηάζηαζε πνξηνπαξαζχξσλ ηνπ Κνηλνηηθνχ Γξαθείνπ, ιφγσ θζνξάο 9ζαπηζκάησλ) θαη βάςηκν 

ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ γξαθείνπ. 

2. Αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Κνηλνηηθνχ Γξαθείνπ, ιφγσ παιαηφηεηαο θαη δηακφξθσζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ ρψξνπ. 

3. Αληηθαηάζηαζε πνξηνπαξαζχξσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ Κπςέιεο, ιφγσ παιαηφηεηαο θαη βάςηκν 

ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο. 

4. Σπληήξεζε ζηέγεο ή αληηθαηάζηαζε θαη αληηθαηάζηαζε πνξηνπαξαζχξσλ ζην Γεκνηηθφ Σρνιείν αγίνπ 

Γεσξγίνπ, ιφγσ παιαηφηεηαο, ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθψλ ηδνπκέξθσλ, ην νπνίν είλαη έηηνηκν 

λα θαηαξξεχζεη. 

 

Ζ.  ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΜΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ 

1.  Μέηξα γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αγηνγξαθηψλ ηεο Μνλήο Δπαγγειίζηξηαο θαη δηάλνημε ηεο νδνχ 

πξφζβαζεο γηα ηε κεηαθνξά επηζθεπηψλ κε κεγάια κεηαθνξηθά κέζα (ιεσθνξεία). Τν κνλαζηήξη απηφ 

ζεσξείηαη έλα απφ ηα αξραηφηεξα ζξεζθεπηηθά κλεκεία 350 εηψλ θαη πιένλ.  

 

Θ. ΥΑΛΗΚΟΣΡΧΔΗ 

1. Φαιηθφζηξσζε ζηνπο αγξνηηθνχο δξφκνπο ηεο Κνηλφηεηαο Όπσο: 

 Κπςέιε - Γεσξγίνπ Τζηβφια 



 Καιινλή - Αγία Μαξίλα - Γεσξγίνπ Τζηβφια 

 Μνλαζηήξη - Καιηζηψλα θαη Καιηζηψλα - Ακπέιηα 

 Λαθνηζίλε – Σακάξη 

 Τξηγέλη – Λνχηζα (Δπάγγεινπ Τζηξψλε) 

 

Η.  ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΜΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ 

1.  Αλεχξεζε ρψξνπ γηα αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Κνηλφηεηα θαη πεξίθξαμε απηψλ. 

 

ΗΑ.  ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΑ 

1.  Σηελ Κπςέιε θαη ζηε ζέζε «Ξπινδέκαηα», 150 κέηξα. 

2.  Σην Γεκνηηθφ ζρνιείν Καιινλήο, 100 θαη πιένλ κέηξα. 

3.  Σηελ Κάησ Πιαηεία ηεο Κπςέιεο απφ ην «ΚΑΦΔ ΚΑΠ’ ΑΛΛΟΥ» ηεο Γήκεηξαο Οηθνλφκνπ έσο ην 

θαθελείν ηνπ Γεκεηξίνπ Πνπξλαξά. 

 

ΗΒ.  ΥΧΡΟΗ ΑΝΑΦΤΥΖ 

1.  Σηελ Καιινλή θαη ζε πιάησκα πνπ ππάξρεη πιεζίνλ ηνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ θαη ζηε ζέζε «Αγηνο 

Γεκήηξηνο», ζηε δηαζηαχξσζε γηα Ναδαίνπο, λα γίλεη parkin θαη λα ηνπνζεηεζνχλ παγθάθηα γηα ηελ 

μεθνχξαζε ησλ δηεξρφκελσλ νδεγψλ ή πεξηπαηεηψλ. 

2.  Σηελ Κπςέιε θαη ζηε ζέζε «Σηξνθή Αιέηξα» λα ηνπνζεηεζνχλ παγθάθηα. 

 

ΗΓ.  ΠΑΗΓΗΚΔ ΥΑΡΔ 

1.  Αλεχξεζε ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε παηδηθήο ραξάο ζηελ Κνηλφηεηα Κπςέιεο. 

2.  Βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο παηδηθήο ραξάο ζηελ Καιινλή. 

 

ΗΓ.  ΜΟΝΟΠΑΣΗΑ ΠΔΡΗΠΑΣΟΤ 

1.  Γεκηνπξγία κνλνπαηηνχ πεξηπάηνπ απφ Καιινλή κέρξη ηνλ δξφκν πνπ ζπλδέεη ηελ Κπςέιε κε ηνλ 

ηεξφ λαφ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο. Υπάξρεη κηθξφ κνλνπάηη, πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ ην απιάθη 

πνηίζκαηνο ηεο Καιινλήο, ην νπνίν κε παξεκβάζεηο, φπσο δηάλνημε θ.ιπ. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

έλα κνλνπάηη πεξηπάηνπ. Τν παξαπάλσ κνλνπάηη ζα ραξαθηεξίδεηαη σο κνλνπάηη κεγάισλ δηαδξνκψλ, 

γηαηί ε αλάπηπμή ηνπ είλαη πεξίπνπ 3.000 κέηξα θαη ζα παξέρεη ζηνλ πεξηπαηεηή φιεο ηηο 

πεξηβαιινληηθέο θπζηθέο νκνξθηέο: φπσο παιηά δεμακελή 600 θπβηθψλ γηα ην πφηηζκα αγξψλ ζηελ 

Καιινλή, ζηδεξέληα γέθπξα πνπ ελψλεη ηελ Κπςέιε (Κάησ Κάκπν) κε ηελ Καιινλή, πιαηάληα, 

γξάβηα, ζθεληακηέο, θαζηαληέο. Όια απηά πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Υπνπξγηθήο Απφθαζεο 151344/165/22017, ΦΔΚ 206/Β/80/1/2017. 

2.  Γηάλνημε ππάξρνληνο κνλνπαηηνχ πεξηπάηνπ κέζεο δηαδξνκήο Κπςέιε – Τεκπιάθηα - Μνλαζηήξη -

Αγία Τξηάδα. 

 

                                                                                      Κπςέιε 7 Σεπηεκβξίνπ 2019 

 

Ο Πξφεδξνο: Πιίηζαο Βαγγέιεο          Τα Μέιε: Αιπνγηάλλεο Φξήζηνο, Μαθαβέινο Νίθνο, Κνηειίδα                

                                                                               Γεσξγία, Οηθνλφκνπ Γήκεηξα 


