
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
 
  
 

 

 

ΝΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 
Παρουσιάστηκε το νέο λογότυπο & η καμπάνια για την τουριστική προβολή του Δήμου 

επιβλητικά φαράγγια, τα παραδοσιακά χωριά 
και οι αμέτρητες εκκλησιές που υπάρχουν στο 
Δήμο μας, αποτελούν έναν μοναδικό «θησαυρό» 
τον οποίο ως Δημοτική Αρχή, έχουμε 
αποφασίσει να αναδείξουμε με τον βέλτιστο 
δυνατό τρόπο, αξιοποιώντας κάθε δυνατό μέσο 
και βέβαια τις νέες τεχνολογίες». 
 

Τέλος, η Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της 
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου 
Κισσάμου κα. Στ.  Βαρουχάκη αναφέρθηκε στο 
σχεδιασμό του Δήμου όσον αφορά τον τομέα 
του τουρισμού, προτάσσοντας την ανάγκη 
συνεργασίας με όλους τους τουριστικούς και 
επαγγελματικούς φορείς του τόπου για την 
υλοποίηση μιας σειράς δράσεων στην περιοχή. 
 

Το σχήμα του νέου 
λογοτύπου είναι βασισμένο 
σε παλιά νομίσματα της 
περιοχής, εμπνέεται από τη 
σχέση-σύζευξη βουνού και 
θάλασσας ως κυρίαρχων 
στοιχείων του τοπίου της 
περιοχής και στο εσωτερικό 
του απεικονίζονται 
συμμετρικά ένα δελφίνι – 
το οποίο από αρχαιοτάτων 
χρόνων αποτελεί το 
σύμβολο της περιοχής - και 
ένα κλαδί ελιάς - σε 
γραμμική αποτύπωση – ως 
το δέντρο που συνδέεται 
όσο κανένα άλλο με την 
τοπική οικονομική 
δραστηριότητα και 
παραγωγή αλλά και με το 
πολιτισμό και τη παράδοση 
της Κισσάμου. 
 
 

 
 

Το νέο Λογότυπο 

Υπεύθυνος Σύνταξης:  ΓΑΒΡΙΗΛ Α. ΚΟΥΡΗΣ  | Ειδικός Σύμβουλος Δήμου Κισσάμου 

Τεύχος 2 | Μάρτιος - Μάιος 2015 

Με στόχο την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας και την ανάδειξη της 
τοπικής ταυτότητας και των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 
Κισσάμου, παρουσιάστηκε την 
Πέμπτη 14 Μαΐου 2015, σε ειδική 
εκδήλωση, το νέο λογότυπο και η 
καμπάνια τουριστικής προβολής του 
Δήμου Κισσάμου.  
 

Στην εκδήλωση που είχε θέμα: 
“ΚΙΣΣΑΜΟΣ: Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ”, 
κεντρική ομιλήτρια ήταν η 
καταξιωμένη επικοινωνιολόγος 
Αντωνία Σκαράκη, η οποία σχεδίασε 
τόσο το νέο λογότυπο του Δήμου όσο 
και το λοιπό υλικό για την τουριστική 
προβολή αυτού.  
 

Αναφερόμενη στη νέα τουριστική 
ταυτότητα του Δήμου η κα. Σκαράκη 
επισήμανε πως «διακατέχεται από 
την εξωστρέφεια» προσθέτοντας πως 
«στόχος μας είναι να 
δημιουργήσουμε ένα τουριστικό 
προϊόν ώστε οι επισκέπτες μας να 
έχουν λόγους να έρχονται στην 
Κίσσαμο όλο το χρόνο».  
 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος 
Κισσάμου κ. Θ.  Σταθάκης αφού 
ευχαρίστησε θερμά την κα. Σκαράκη 
για την εθελοντική συστράτευση της 
στην προσπάθεια του Δήμου για τη 
βέλτιστη τουριστική προβολή του 
Δήμου τόνισε πως «ο πολιτισμός, η 
παράδοση, οι τοπικές γεύσεις, οι 
παραδεισένιες παραλίες, τα  

Διμηνιαίο e-newsletter  
του Δήμου Κισσάμου 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Εφέδρων Πολεμιστών 1941, Κίσσαμος 

Τ. 28223-40216 | Φ. 28220-83385 
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Περισσότερα από 180 
άτομα είναι ο αριθμός των 
ωφελούμενων που 
συμμετέχουν και 
παρακολουθούν δωρεάν  τα 
προγράμματα επιμόρφωσης 
που υλοποιεί ο Δήμος 
Κισσάμου μέσω του 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
(ΚΔΒΜ).  

 

Με επιτυχία συνεχίζονται τα επιμορφωτικά προγράμματα του Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κισσάμου 
 

Δύο παραλίες της Κρήτης 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
20 καλύτερων παραλιών στον 
κόσμο, σύμφωνα με το 
καναδικό ταξιδιωτικό site 
travelversed.com, που 
δημοσίευσε την δική του λίστα 
με απίθανες ακτές διεθνώς.  
 

Ελαφονήσι και Μπάλος, έχουν 
μαγέψει τους Καναδούς,  με 
την μοναδική ομορφιά και τα 
κρυστάλλινα νερά τους και 
έτσι οι δυο αυτές παραλίες 
"φιγουράρουν" στις πρώτες 
θέσεις της λίστας, ανάμεσα σε 
γνωστούς διεθνώς εξωτικούς 
προορισμούς. 

Στον καθαρισμό και την απόφραξη φρεατίων και αγωγών ομβρίων υδάτων που 
βρίσκονται στην Κοινότητα Πλατάνου προχώρησε το προηγούμενο διάστημα, ο Δήμος 
Κισσάμου με πρωτοβουλία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Εμμ. 
Ξυπολιτάκη, του Δημ. Συμβούλου κ. Χρ. Ανουσάκη και του Προέδρου της ΤΚ Πλατάνου 
κ. Μιχ. Αλυγιζάκη. 
 

Οι εργασίες καθαρισμού πραγματοποιήθηκαν από τη δημοτική  υπηρεσία 
καθαριότητας και ύδρευσης, με τη συνδρομή και του πυροσβεστικού οχήματος του 
Δήμου Κισσάμου και εντάσσονται στις ευρύτερες δράσεις καθαρισμού που υλοποιεί η 
δημοτική αρχή για τη βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας και την τήρηση των 
απαιτούμενων συνθηκών υγιεινής σ’ όλες τις περιοχές του Δήμου Κισσάμου. 

Καθαρισμός φρεατίων από τη δημοτική υπηρεσία Καθαριότητας 
 

Έως σήμερα έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν 
στο ΚΔΒΜ του Δήμου Κισσάμου 12 τμήματα 
συνολικά τα οποία καλύπτουν διάφορα γνωστικά 
πεδία και ενδιαφέροντα, όπως εκμάθηση ρωσικών 
και αγγλικών για τον τουρισμό, προληπτική ιατρική 
για την τρίτη ηλικία, πρακτικές συμβουλές υγιεινής 
διατροφής, αγγλικά για το χώρο εργασίας,  
διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης 
τουριστικών υπηρεσιών, δικαιώματα του πολίτη, 
φωτογραφία, εθελοντισμός και κοινωνική δράση, 
οικολογικές λύσεις για το σπίτι, κ.α. 
 

Τέλος, σημειώνεται ότι η λειτουργία του ΚΔΒΜ του 
Δήμου Κισσάμου εντάσσεται στο ΕΠ «Εκπαίδευση & 
Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο. 
 

 

 

Ο Δήμος Κισσάμου, στο 
πλαίσιο του κοινωνικού του 
σχεδιασμού για την 
αντιμετώπιση των 
προβλημάτων αδύναμων 
συμπολιτών μας, προβαίνει 
στην καταγραφή των απόρων 
και των ατόμων που 
διαβιούν σε καθεστώς 
φτώχειας, οι οποίοι 
κατοικούν εντός των 
διοικητικών ορίων του 
Δήμου. 
 

Σκοπός της καταγραφής 
είναι:  
(α) η δημιουργία ενός 
μητρώου απόρων στην 
Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δήμου, μέσω του οποίου  θα 
γίνεται διερεύνηση των 
αναγκών που έχουν οι 
αδύναμοι συμπολίτες μας 
και των προβλημάτων που 
αυτοί αντιμετωπίζουν, 
ώστε στη συνεχεία να 
σχεδιαστούν τα 

Καταγραφή απόρων από το Δήμο Κισσάμου 

 
 
αυτοί αντιμετωπίζουν και  
(β) η αποτελεσματική 
προετοιμασία για τη 
συμμετοχή του Δήμου 
Κισσάμου σε νέα 
προγράμματα και δράσεις 
καταπολέμησης της 
φτώχειας. 
 
Ημερ. λήξης υποβολής 
αιτήσεων: Παρασκευή 29 
Μαΐου 2015. 
 

Πληροφορίες στο τηλ.: 
28223 40200 
 

 

Ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών  προς το Δήμο 
 

Ο Δήμος Κισσάμου, έχοντας υπόψη τις ευνοϊκές 
ρυθμίσεις του Ν. 4321/2015 «Ρυθμίσεις για την 
επανεκκίνηση της οικονομίας», καλεί τους πολίτες 
που έχουν πάσης φύσεως οφειλές προς το Δήμο οι 
οποίες θα έχουν βεβαιωθεί έως και τις 26 Μαΐου 
2015, να προσέλθουν στο γραφείο της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου στην Κίσσαμο έως την 
προαναφερόμενη ημερομηνία - δηλ. 26 Μαΐου 2015 
(καταληκτική ημερομηνία) - προκειμένου: 
 

 είτε να εξοφλήσουν εφάπαξ τις οφειλές τους με 
απαλλαγή κατά ποσοστό 100% των ανάλογων 
προσαυξήσεων. 

 είτε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με ευνοϊκούς 
όρους. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική 
Υπηρεσία του Δήμου Κισσάμου, στα τηλέφωνα 
28223–40223, 40224, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.  
 

Μια ακόμη διάκριση για 
Μπάλο & Ελαφονήσι 
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ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ 

 Συσκευάζουμε τα απορρίμματα σε πλαστικές, ανθεκτικές 
σακούλες απορριμμάτων, τις οποίες δένουμε καλά. 

 Τοποθετούμε τις σακούλες μέσα στους πράσινους 
κάδους αποκομιδής και όχι έξω απ’ αυτούς. 

 

ΓΙΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ 

 Ρίχνουμε στους μπλε κάδους μόνο ανακυκλώσιμα υλικά 
(μέταλλα, γυαλί, χαρτιά, πλαστικά). 

 Τοποθετούμε τα χαρτοκιβώτια μέσα στους κάδους αφού 
πρώτα τα συμπιέσουμε, για να μειωθεί ο όγκος τους. 

 Δεν πετάμε τα σκουπίδια μας σε ακάλυπτους χώρους, 
όπως οικόπεδα, πάρκα, κ.λ.π. 

 Δεν πετάμε στα πεζοδρόμια και στο οδόστρωμα ογκώδη αντικείμενα, υλικά οικοδομών, κλαδιά ή μπάζα. 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Δεν εμποδίζουμε την αποκομιδή των απορριμμάτων με τη στάθμευση των αυτοκινήτων μας μπροστά στους κάδους 
απορριμμάτων, σε δρόμους στενούς και σε διασταυρώσεις. 

 Δεν μετακινούμε τους κάδους από την καθορισμένη θέση που είναι τοποθετημένοι. 

 Προϊόντα κηπευτικών εργασιών (φύλλα, ξερά άνθη κ.λ.π.) τα συσκευάζουμε σε πλαστικές, ανθεκτικές σακούλες, καλά 
δεμένες. 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  

 
 
 
 
  
 

 
 
 
  
 
 
  

Τη συνεργασία πολιτών και επαγγελματιών για τη βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας μέσα από την τήρηση απλών 
κανόνων διαχείρισης των απορριμμάτων, ζητάει ο Δήμος Κισσάμου, με αφορμή τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί 
όλο το προηγούμενο διάστημα στον τομέα της αποκομιδής των απορριμμάτων. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 
Καθαριότητας κ. Εμμ. Ξυπολιτάκη  μπορούμε όλοι να διατηρήσουμε όμορφο, καθαρό και ανθρώπινο τον τόπο μας, μέσα 
από την τήρηση των εξής απλών κανόνων:  
 
 

 

Χρήσιμες συμβουλές για την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων από το Δήμο Κισσάμου 
 

Με επιτυχία η δράση καθαρισμού “Let’s Do it  2015” στο Δήμο Κισσάμου 

Με πολύ μεγάλη επιτυχία και με συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών κάθε ηλικίας, ολοκληρώθηκε η εθελοντική δράση 
καθαρισμού, εξωραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης παραλιών, ακτών και κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Κισσάμου, στο 
πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας καθαρισμού "Let's do it 2015". 
 

Στο πλευρό του Δήμου, στο πλαίσιο της φετινής εκστρατείας συμμετείχαν μία σειρά από φορείς, σύλλογοι, εθελοντικές 
οργανώσεις και ομάδες πολιτών της Κισσάμου, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους στέλνοντας το μήνυμα ότι η προστασία 
του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας. Το αποτέλεσμα ήταν να μαζευτούν περισσότεροι από 5 τόνοι σκουπίδια από 
το θαλάσσιο και φυσικό οικοσύστημα ενώ άξιο αναφοράς είναι το ότι μόνο από τον καθαρισμό του βυθού στη Λίμνη 
Κισσάμου (ψαρολίμανο), ανασύρθηκαν δεκάδες λάστιχα και μεταλλικά αντικείμενα που είχαν μετατρέψει το σημείο σε 
θαλάσσια χωματερή. 
 

 

PIC 

 

Τα σημεία που καθαρίστηκαν στο πλαίσιο της φετινής 
εκστρατείας από το Δήμο και τους φορείς-πολίτες ήταν η 
παραλία Φαλασάρνων, η παραλία του Μαύρου Μόλου, 
η Λίμνη Κισσάμου (ψαρολίμανο), το παραλιακό μέτωπο 
της Γραμβούσας,  η Πλατεία Καλουδιανών, η παραλία 
γηπέδου Κισσάμου, οι περιοχές Βάθη-Πλοκαμιανά και 
Χρυσοσκαλίτισα, καθώς η κοινότητα Φαλελιανών. 
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Στο ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της 
ΚΕΔΕ που διεξήχθη το διάστημα  7-
9 Μαΐου 2015 –σε μία πολύ κρίσιμη 
περίοδο για την Αυτοδιοίκηση- 
συμμετείχε ο Δήμαρχος Κισσάμου 
κ. Θεόδωρος Σταθάκης. 

Συντονισμός δράσεων αντιπυρικής προστασίας απο το Δήμο Κισσάμου 
 

 

Ο καλύτερος συντονισμός των δράσεων αντιπυρικής προστασίας μεταξύ όλων των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών ώστε να κυλήσει ομαλά η αντιπυρική περίοδος, ήταν το 
αντικείμενο της συνεδρίασης του Συντονιστικού  Τοπικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας  του Δήμου Κισσάμου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Μαΐου 
2015 στο χώρο του δημοτικού καταστήματος Δραπανιά, υπό την προεδρία του  
αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Εμμ. Ξυπολιτάκη. Στη συνεδρίαση, στην οποία 
συμμετείχαν εκπρόσωποι από εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς, δόθηκαν οδηγίες 
για τη λήψη προληπτικών μέτρων αποφυγής πυρκαγιών ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε 
στην ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών και στη σημασία ετοιμότητας όλων 
των αρχών που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.  
 

 
Συνάντηση Θ. Σταθάκη με το νέο Διοικητή της 
Υ.ΠΕ. Κρήτης για το ΚΥ Κισσάμου 

 

 Στο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. ο Δήμαρχος Κισσάμου 

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας 

υγείας στην περιοχή της Κισσάμου βρέθηκαν στο 

επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο Νοσοκομείο 

Χανίων, στις 27/3/2015 ο δήμαρχος κ. Θ. Σταθάκης με το 

νέο Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) 

Κρήτης κ. Ν. Ηγουμενίδη. Στο πλαίσιο της συνάντησης ο 

κ. Σταθάκης ζήτησε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά 

προβλήματα του ΚΥ Κισσάμου κάνοντας ιδιαίτερη 

αναφορά στις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού (πχ ιατροί, 

οδηγός ασθενοφόρου) αλλά και σε υλικοτεχνικά μέσα, 

εξαίροντας παράλληλα τις προσπάθειες του προσωπικού 

του ΚΥ το οποίο και ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες του 

καθώς όπως τόνισε «καταβάλλει καθημερινά 

υπεράνθρωπες προσπάθειες για την κάλυψη των 

αναγκών υγείας των κατοίκων του Δήμου μας». 

 
 
 

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Στ.  Αρναουτάκη είχε τη Δευτέρα 11/05/2015 στο Ηράκλειο, ο Δήμαρχος, Θ. 
Σταθάκης με κύριο θέμα συζήτησης την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στην περιοχή της Κισσάμου. Στη 
συνάντηση, η οποία έγινε σε θετικό κλίμα, συμμετείχαν επίσης οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Π. Σημανδηράκης και 
Ν. Καλογερής καθώς και ο Πρόεδρος και το μέλος του ΔΣ του ΠΓΣ Κισσαμικός κ.κ. Α. Ροκάκης και Γ. Μαρακάκης αντίστοιχα.  
 

Όπως τόνισε στον Περιφερειάρχη ο κ. Σταθάκης «στο Δήμο Κισσάμου καταγράφεται ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα αθλητικών 
υποδομών, με τη μοναδική αθλητική υποδομή που υπάρχει στην περιοχή - το Εθνικό Στάδιο Κισσάμου, το οποίο φιλοξενεί 
αθλητικές δραστηριότητες τόσο από το άθλημα του ποδοσφαίρου όσο και του κλασικού αθλητισμού - να αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής» και ζήτησε να υπάρξει τη στήριξη και συνεργασία 
της Περιφέρειας για την κατασκευή ενός νέου, σύγχρονου αθλητικού σταδίου στην πόλη της Κισσάμου, το οποίο θα 
μπορεί αφενός να καλύψει με επάρκεια και ασφάλεια τις ανάγκες άθλησης των κατοίκων και ιδιαίτερα της νεολαίας και 
αφετέρου θα μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλα αθλητικά γεγονότα και διοργανώσεις, τις οποίες – όπως ανέφερε - η περιοχή 
έχει πολύ μεγάλη ανάγκη.  
 
 
 
 

Θ. Σταθάκης: Αναγκαία η κατασκευή νέου, σύγχρονου αθλητικού σταδίου στην πόλη της Κισσάμου 
 

Το Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ κάλεσε την Κυβέρνηση 
και τα Πολιτικά Κόμματα να αντιληφθούν επιτέλους 
ότι οι Δήμοι της χώρας αποτελούν το τελευταίο 
ανάχωμα του Κράτους απέναντι στην κοινωνική κρίση, 
την φτώχεια και την ανεργία τονίζοντας ότι οι Δήμοι 
αποτελούν κρίσιμο παράγοντα  για την τοπική 
ανάπτυξη και συνολικά για την περιφερειακή 
ανάπτυξη της χώρας. 

 

 

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης, αφού 
εξέφρασε τη στήριξη του στις προσπάθειες της δημοτικής αρχής για 
αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της Κισσάμου, αναγνωρίζοντας 
παράλληλα το έλλειμμα αθλητικών υποδομών στην περιοχή, υπογράμμισε 
την ανάγκη να εξευρεθεί πρώτα ο χώρος που θα φιλοξενήσει τη νέα αθλητική 
εγκατάσταση. «Αφού γίνει αυτό η Περιφέρεια είναι εδώ για να συνεργαστεί 
με το Δήμο Κισσάμου και να εξετάσει ενδελεχώς τις δυνατότητες για την 
κατασκευή του νέου σταδίου στην Κίσσαμο στη βάση της άριστης σχέσης και 
συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου» τόνισε ο κ. 
Αρναουτάκης. 


