
Ο
λοκληρωμένη προστα-
σία του κεδροδάσους
στο Ελαφονήσι ζη-

τούν οι δημοτικοί σύμβουλοι
Στέλλα Αλφιέρη και Νίκος

Φιωτοδημητράκης και προ-
τείνουν στον πρόεδρο του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Καντά-
νου - Σελίνου να τεθεί σε συ-
νεδρίαση το θέμα συνεργα-

σίας με τη Διεύθυνση Δασών.
Οπως εξηγούν, “η Διεύ-

θυνση Δασών Χανίων έχει ε-
πεξεργαστεί μέτρα επείγου-
σας προστασίας για το κεδρο-
δάσος και προχωρεί στην υ-
λοποίησή τους. Για άμεσα μέ-
τρα προστασίας για το κεδρο-
δάσος συζητήσαμε και εμείς
και στο τελευταίο Δημοτικό
Συμβούλιο. Η Πανσελινιώτι-
κη Συνεργασία κατά τη συζή-
τηση επεσήμανε ότι το κεδρο-
δάσος είναι ένας επίγειος πα-
ράδεισος. Ενας τοπικός πλού-
τος για τον Δήμο μας που
πρέπει άμεσα να προστατευ-
τεί”.

Ακόμα σημειώνουν μετα-
ξύ άλλων:

“Αυτές τις ημέρες εξελίσ-
σονται δύο δημοπρατήσεις
για έργα οριοθέτησης και
προστασίας του κεδροδά-
σους. Οπως μας ενημέρωσε η
Διεύθυνση Δασών σε επίσκε-
ψή μας, οι δύο αυτές μελέτες
έχουν εξασφαλισμένη τη χρη-
ματοδότησή τους από το πρό-
γραμα jnicoast. Οι μελέτες
«προχωρούν» την περιφερει-
ακή οριοθέτηση του υπό προ-
στασία χώρου (στάδιο υπο-
γραφής σύμβασης) και χάρα-
ξη και κατασκευή μονοπα-
τιών που θα διασχίζουν την

προστατευτέα έκταση (στάδιο
Διακήρυξης). Η Διεύθυνση
Δασών αναφέρει ότι έχει έτοι-
μη μελέτη για την προστασία
της περιοχής από τη φωτιά
και προτείνει συγκεκριμένα
μέτρα πυροπροστασίας, στη-
ρίζεται σε επεξεργασμένα σε-
νάρια εξέλιξης μιας πυρκα-
γιάς. Αυτό το έργο δεν έχει ε-
ξασφαλίσει τη χρηματοδότη-

σή του. Είναι ανάγκη να συ-
νεργαστούμε με το Δασαρχείο
και ενδεχομένως να υπογρά-
ψουμε μια προγραμματική
σύμβαση. Είναι ανάγκη να
συνεργαστούμε με το Δασαρ-
χείο και να ζητήσουμε από
την Περιφέρεια να χρηματο-
δοτήσει αυτή την ώριμη μελέ-
τη”.
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Σ
τη συζήτηση συμμετείχε και η πρόεδρος
του Πολιτιστικού Συλλόγου Σούγιας,
κα Αρχ. Ναναδάκη. Στη συνάντηση αυ-

τή, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλου-
θα:

• ΜΟΥΣΕΙΟ
Α) Να γίνει έγγραφη αίτηση από τον Πο-

λιτιστικό Σύλλογο Σούγιας για να ενταχθεί
στον προϋπολογισμό του Δήμου για τα πολι-
τιστικά.

Β) Να γίνει αίτηση στον Δήμο για παρο-
χή τεχνογνωσίας στην οργάνωση Μουσείων.

Γ) Να παραχωρηθεί χώρος στην αίθουσα
υποδοχής του ιατρείου για την τοποθέτηση
μηχανήματος ΑΤΜ, ώστε να διευκολυνθούν
οι προσπάθειες του Δήμου για διάθεση και
τοποθέτηση από Τράπεζα.

• ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Η τεχνικός του Δήμου έχει πάρει ήδη την

εντολή και τις επόμενες ημέρες θα κατέβει
στη Σούγια για να αρχίσει την τοπογράφηση 

• ΔΡΟΜΟΣ
Α) Εχει ήδη μπει στον προϋπολογισμό

της Περιφέρειας η μελέτη για το τμήμα του
κάθετου άξονα από Επανωχώρι - Καμπανός
και Ροδοβάνι - Σούγια.

Β) Εχουν μπει -και θα αρχίσουν άμεσα-
στον προϋπολογισμό του Δήμου οι τσιμεντο-
στρώσεις μικρών δημοτικών δρόμων μεταξύ
των οποίων και το κομμάτι από την εκκλησία
του Καμπανού προς Μονή.

• ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
Θα δοθεί από τον Δήμο άμεση εντολή για

να βρεθεί η παλιά μελέτη και αν δεν είναι σε
ισχύ να γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου μια νέα. 

• ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ
Εχει γίνει η μελέτη και έχει εγκριθεί από

την Περιφέρεια, η σήμανση είναι έτοιμη και
τις επόμενες μέρες τα μηχανήματα του Δήμου
θα προχωρήσουν σε μικρές παρεμβάσεις που
είναι απαραίτητες στον παραποτάμιο δρόμο. 

• ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Στην περιοχή Κάστελος πιθανολογείται

ότι έχει βρεθεί πόσιμο νερό, ο Δήμος θα ε-
γκαταστήσει προσωρινή αντλία, ώστε να πά-
ρει το σωστό δείγμα και εάν βρεθεί καλό θα
προχωρήσει στην άμεση εγκατάσταση μονί-
μων εγκαταστάσεων για τη μεταφορά του
στις υπάρχουσες νέες δεξαμενές. 

• ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις του

Δήμου με το ΚΤΕΛ. 
• ΠΑΡΑΛΙΑ 
Αρχές Φεβρουαρίου θα γίνει προκήρυξη

από τον Δήμο για την ενοικίαση της παρα-
λίας, με προτεραιότητα στους επαγγελματίες,
με όμορο ενδιαφέρον, αν δεν υπάρξει ενδια-
φέρον, ο Δήμος θα παραχωρήσει τον χώρο
προς εκμετάλλευση στη Δημοτική Επιχείρη-
ση.

• ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΟΥΓΙΑΣ
Η μελέτη είναι έτοιμη και καθυστερεί λό-

γω της ένστασης που υπάρχει από ιδιοκτήτη
οικοπέδου. Στη σημερινή συνάντηση κλεί-
στηκε ραντεβού του δημάρχου με τον ιδιο-
κτήτη για να λυθεί το πρόβλημα.

• ΠΑΛΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ
Σε συνομιλία του δημάρχου με τον πρόε-

δρο του ελαιουργικού συνεταιρισμού Σού-
γιας, κ. Λευτέρη Παπαδερό, προτάθηκε στον
δεύτερο η ενοικίαση από τον Δήμο του ελαι-
ουργείου για να εξωραϊστεί και να δημιουρ-
γηθεί Μουσείο. Δυστυχώς, το αίτημα του Δή-
μου δεν έγινε δεκτό.

• ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Θα ισχύσει το παλιό πετυχημένο καθε-

στώς με την προοπτική αγοράς και νέου ειδι-
κού απορριμματοφόρου αποκομιδής μικρών
κάδων.

Απομάκρυνση των αιγοπροβάτων από
την έξοδο του φαραγγιού της Αγίας Ειρή-
νης, όπως και από την είσοδο του μονοπατι-
ού για Λισσό. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρουσίαση Προγράμματος 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 - 2013»

Στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
ανέργων και νέων επιχειρηματιών

Κατάρτιση προσωπικού υφισταμένων επιχειρήσεων

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 7.30 μ.μ.
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Χανίων, 

οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 4ος όροφος.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Επιμελητήριο Χα-

νίων -και την Αναπτυξιακή Κρήτης- εταίρο του Ενδιάμε-

σου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007

- 2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα την Πε-

ριφέρεια Κρήτης. 

Ομιλητής: κα Χατζάκη Αννα, στέλεχος Αναπτυξιακής
Κρήτης, υπεύθυνη του προγράμματος.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 

ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ

Πρόταση για προστασία του κεδροδάσους

ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ

Δρομολόγηση
έργων στη Σούγια
Η δρομολόγηση σειράς έργων συμφωνήθηκε σε συνάντηση,
την περασμένη Τετάρτη στον πολυχώρο του Μουσείου -
ιατρείου Σούγιας, μεταξύ του Συμβουλίου του Συλλόγου
Επαγγελματιών Σούγιας με τον δήμαρχο Καντάνου - Σελίνου,
Γ. Δερμιτζάκη και του αντιδημάρχου, υπεύθυνου για θέματα
του Ανατολικού Σελίνου, κ. Πυροβολάκη.
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