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      ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ
                                                        ΑΦΜ:  997000557

                        ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2019

1. ΕΣΟΔΑ

Από  31/12/2018  υπόλοιπο ταμείου 7,777.87 €

Χορός Αθήνας 1,830.00 €

Χορός  Μυλοποτάμου 11,319.80 €

Συνδρομές μελών, εγγραφές, δωρεές 1,755.00 €

Δωρεές για καθαρισμό Μυλοποταμου 2020 400.00 €

Τραπεζικοί Τόκοι 0.37 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 23,083.04 €

2.ΕΞΟΔΑ

Εξοδα  1ης & 2ης  Γενικής συνέλευσης 121.59 € ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Φωτοτυπίες  καστρου Κ.Χώρας 18.31 € ΤΙΜ.1154 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Πινακίδα έργου 62.00 € ΤΙΜ.4201 ΣΟΦΟΣ ΟΕ

Ηχητικά  ημερίδας  Αγίου Χαραλάμπου 100.00 € ΤΙΜ.30 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ευχαριστήρια χορηγών 68.00 € ΕΛΤΑ

Εξοδα  χορού Αθήνας  ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ 1,736.00 € ΤΙΜ.57 ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ

Προσκλήσεις χορού Αθήνας 21.70 € ΕΛΤΑ

Εργο  ανθοκηπίου  Μυλοποτάμου

βάψιμο 1,116.00 € ΤΙΜ.59 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Φύτεμα, Χώματα κλπ 516.61 € ΦΑΡΔΟΥΛΗ ΑΝΑΓΙΩΤΑ

Περιπόιηση, κλάδεμα 100.00 € 1,732.61 € ΦΑΡΔΟΥΛΗ ΑΝΑΓΙΩΤΑ

Εργο  ηλεκτροφωτισμού

Ηλεκτρολόγος 1,984.00 € ΤΙΜ.93 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Φωτιστικά 1,481.00 € 3,465.00 € ΤΙΜ.3362 ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Εργο  καθαρισμοί  

Δρόμοι 546.22 € ΑΠΟΔ.ΔΑΠ ADNAN SATTAR ALI

Νεκτροταφείο 161.12 € 707.34 € ΑΠΟΔ.ΔΑΠ ADNAN SATTAR ALI

Εξοδα  χορού Μυλοποτάμου

Καρύδη καλλιόπη 4,260.00 € ΤΙΜ.59 ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Ορχήστρα 706.75 € ΣΠΙΘΕΑΣ ΜΕ ΕΦΚΑ ΚΛΠ

Πάγκοι 38.67 € ΤΙΜ.544 ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Λαχνοί-προσκλήσεις 142.57 € 5,147.99 €

Ιστοσελίδα  συλλόγου  2019  100.00 € ΑΠΟΔ.ΔΑΠ ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ιστοσελίδα  συλλόγου  2020  130.00 € ΑΠΟΔ.ΔΑΠ ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Εργαστήρια αναλύσεων νερού 446.40 € Τ.Π.Υ.31661 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛ.ΑΕ

Αγορά Prepaid επιστολών Συνέλευσης 1/2020 56.00 € ΕΛΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 13,912.94 €

ΥΠΟΠΟΙΠΟ  31/12/2019 ΣΕ ΝΈΟ 9,170.10 € Εθνική Τράπεζα 8,816.13 €

Ταμείο Συλλόγου 353.97 €

Κατόπιν των ανωτέρω  η Εξελεγκτική επιτροπή  έλεγξε  και διαπίστωσε  την  

οικονομική  και χρηματική διαχέιριση  του  Σ.Κ.Ε.Μ.Κ  που  έληξαν  το έτος 2019

εν τάξη. 

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2020

    Τα μέλη της  Εξελεγκτικής  επιτροπής 

NIKOΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ         

του Νικολάου

ΤΑΜΒΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ          

του Χαραλάμπους

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ            

του  Αλεξάνδρου



                    ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ                         
                       ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 
                                                     ΑΦΜ:  997000557     
 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΧΡΗΣΗΣ 2020 

 

Α.  ΕΣΟΔΑ  

ΤΑΜΕΙΟ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ   ΤΗΝ   01/01/2020                                             9.000,00€ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ                                                    10.000,00€ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΩΝ                                               500,00€ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΔΩΡΕΩΝ    ΤΡΙΤΩΝ                                                                500,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ   ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                                                    20.000,00€ 

 

Β. ΕΞΟΔΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΣΤΙΣ  ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ   

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ   

Β. ΜΑΛΑΝΟΣ                                                                                                               3.000,00€ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΣΤΙΣ  ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ   

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ                                                                                                            

ΩΣ  ΔΑΝΕΙΟ  ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ                                                 1.000,00€ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ                                                      1.000,00€ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΜΑΡΙ                                    500,00€ 

ΕΞΟΔΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  (ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, SITE  

ΕΛΤΑ ΚΛΠ)                                                                                                                       500,00€ 

ΕΞΟΔΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020                                                               4.000,00€ 

ΤΑΜΕΙΟ   ΣΕ ΝΕΟ ΤΗΝ   31/12/2020 ^                                                                     9.000,00€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ  ΜΕ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ Γ.Σ.                                          1.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ & ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ                                   20.000,00€ 

^  το  Δ.Σ  προτείνει   ταμειακή διαθεσιμότητα  9.000,00€,  προκειμένου να 

καλυφθούν τυχόν υποχρεώσεις που ήθελε προκύψουν από τα  ανοικτά θέματα του 

Συλλόγου,  που  αποτελούν και  τις πρώτες  προτεραιότητες (αποχετευτικό,  

Δημοτικό σχολείο, Αγγλικό σχολείο Κάτω Χώρας )   
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                     ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ                        

           ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ                                                           

                       ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 19-1-2020                                

                                                     ΨΗΦΙΣΜΑ  

    ΣΧΕΤ: 

1. Το υπ’ αρ. 2910/13/6/2016 έγγραφο της εκπροσώπου Τ. Κ Μυλοποτάμου 

2. Η υπ’ αρ. 89/17-6-2016 απόφαση του Δ. Σ Κυθήρων 

3. Η  υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/Φ04Β-267/ 

74019/6991/1172/403/11-4-2017 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού 

4. Η υπ’ αρ. 4569/30-10-2019 ερώτηση του Δημάρχου Κυθήρων 

5. Η υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΠΝ/602738/430458/10459/5-11-2019 

απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού 

 
Το πρώην Δημοτικού Σχολείου Μυλοποτάμου, με υπέρ-εκατονταετή ιστορία, αποτελεί για 

όλους εμάς θησαυρό ανεκτίμητης συναισθηματικής αξίας, εμβληματικό ιστορικό μνημείο του 

χωριού μας και πνευματική  κοιτίδα εξεχουσών μορφών του παρελθόντος, που πρόβαλαν με τη 

λάμψη τους, όχι μόνο το Μυλοπόταμο, αλλά και ολόκληρο το νησί των Κυθήρων. 

 

Επίσης, εντός του κτιρίου υπάρχει  και φυλάσσεται και το αρχείο του σχολείου καθώς και 

αρκετά σπάνια βιβλία και παλιές εκδόσεις ιδιαίτερης αξίας τα οποία πρέπει να διαφυλαχθούν.  

 

Με τα ανωτέρω 1 και 2 σχετικά  και προκειμένου να μην παραμείνει  ασυντήρητο στο έλεος 

του πανδαμάτορα χρόνου, ο Δήμος αποφάσισε το 2016 να το παραχωρήσει δωρεάν στην Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, «για έκτακτη και επείγουσα ανάγκη» και 

αποκλειστικά «ως αποθήκη αρχαιοτήτων από τις ανασκαφικές δραστηριότητες στις νήσους 

Κύθηρα και Αντικύθηρα και ως χώρος έκθεσης για το ειδικό κοινό». 
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Επιπλέον, όπως ρητώς διατυπώνεται στο 2 σχετικό, « Η παραχώρηση θα μπορεί να 

ανακληθεί  με όμοια αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όταν: 

…..(β)  σε περίπτωση που η Εφορεία Αρχαιοτήτων δεν χρησιμοποιεί το παραχωρούμενο ακίνητο  

για το σκοπό που της παραχωρήθηκε ή χρησιμοποιεί αυτά καθ’  υπέρβαση του  ανωτέρω 

σκοπού…». 

Το τελευταίο διάστημα, γίναμε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς και αυθαίρετης οικοδομικής 

παρέμβασης στον αύλειο χώρο του κτιρίου από την ανωτέρω υπηρεσία, με γκρέμισμα και 

ανακατασκευή της περιμετρικής τοιχοποιίας, επίστρωση μέρους του δαπέδου με σκυρόδεμα 

και κυρίως τοποθέτηση επί του τελευταίου δύο ISO BOX, ενώ παραμένουν επιτόπου σωροί 

σωληνώσεων, οι οποίοι είναι άγνωστο προς τι θα χρησιμοποιηθούν. 

  

 Με το σχετικό 4, ο Δήμος απηύθυνε  ερώτηση μεταξύ άλλων για «τη χρονική διάρκεια 

παραμονής των κατασκευών αυτών στο συγκεκριμένο χώρο και το σκοπό που αυτά 

εξυπηρετούν». 

 

Η απάντηση που δόθηκε με το (5) σχετικό ανέφερε ότι «Το εν λόγω κτίριο δεν διαθέτει 

τους απαραίτητους χώρους, πέραν της φύλαξης, για την για την συντήρηση και ανάταξη 

των, μέχρι σήμερα, αρχαίων αντικειμένων. Επίσης, ο χώρος δεν επαρκεί για τη 

δραστηριοποίηση των ομάδων μελέτης της κάθε ερευνητικού προγράμματος»  

και ότι «Η πρόθεση της Υπηρεσίας είναι να γίνει ο χώρος του Σχολείου ο βασικός 

πυρήνας για τη φύλαξη, τη συντήρηση,  τη  μελέτη  και εν  γένει για  κάθε  επιστημονική  

δραστηριότητα και των ερευνητικών προγραμμάτων που διενεργούνται στα δύο νησιά 

αλλά και της Υπηρεσίας μας, από όπου θα προκύψει και νέο υλικό. Η μεταφορά και 

εγκατάσταση των δύο ISOBOX στην αυλή του Σχολείου, εξυπηρετεί αυτήν ακριβώς την 

ανάγκη». 

Με άλλα λόγια, ο λόγος που επικαλείται η παραχωρησιούχος  για τη βάναυση αυτή 

οικοδομική επιδρομή σε ένα ιστορικό μνημείο και μάλιστα σε έναν παραδοσιακό οικισμό, είναι 

κατά δήλωσή της, η ανεπάρκεια χώρων για το σκοπό παραχωρήσεως (αποθήκη-χώρος έκθεσης για 

ειδικό κοινό), και η καθ’ υπέρβαση σκοπού,  ανάγκη εξευρέσεως άλλων χώρων για δημιουργία 

εργαστηρίων για συντήρηση και ανάταξη αντικειμένων, καθώς και δραστηριοποίηση ομάδων 

μελέτης ερευνητικών προγραμμάτων». 

 

Επιπλέον, ενώ ίδια η υπηρεσία αυτή, αρνείται να δεσμευθεί ρητώς για το χρονικό ορίζοντα 

παραμονής των ISOBOX στο χώρο του Σχολείου, αναφέροντας γενικόλογα «εφόσον στο μέλλον 

βρεθεί άλλο κτίριο», ο Δήμαρχος Κυθήρων κάνει περίεργες δηλώσεις στο Διαδίκτυο περί 
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«μελλοντικής επέκτασης» του κτιρίου», δημιουργώντας έτσι εύλογες ανησυχίες περί παγίωσης της 

απαράδεκτης αυτής κατάστασης, πιθανώς και με παρεμβάσεις στην υπάρχουσα αρχιτεκτονική του 

οικοδομήματος. 

O Σύλλογος Κοινωφελών Έργων Μυλοποτάμου Κυθήρων εκφράζει με το παρόν, την ΠΛΗΡΗ 

ΑΝΤΙΘΕΣΗ του στην κατάχρηση των όρων παραχώρησης του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού 

μας από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων και στη διαφαινόμενη από αυτήν πρόθεση, αλλοίωσης 

των αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών χαρακτηριστικών τόσο του κτιρίου όσο και του αύλειου 

χώρου. 

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ: 

 

1) Για τις αυθαίρετες εργασίες καθαίρεσης και μετέπειτα αποκατάστασης  του 

περιτειχίσματος του αύλειου χώρου, ΧΩΡΙΣ καμία προσυνεννόηση ούτε με τον ιδιοκτήτη-Δήμο 

Κυθήρων, ούτε  με την Τοπική Κοινότητα. 

2) Τη μεταφορά και εγκατάσταση των δύο αντιαισθητικών και προσβλητικών για το φυσικό 

περιβάλλον ISOBOX, μαζί με το σκυρόδεμα στο οποίο αυτά εδράζονται και μάλιστα από μια κρατική 

υπηρεσία που υποτίθεται ότι είναι ένας  εκ των θεματοφυλάκων της παράδοσης και του 

πολιτισμού του πανέμορφου του χωριού μας.  

 

  

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

 

1) Να μεριμνήσει (Ο Δήμος) για την ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση του αρχειακού 

υλικού του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μυλοποτάμου, το οποίο περιλαμβάνει πολύτιμο 

εκπαιδευτικό και ιστορικό υλικό καθώς και σπάνιες εκδόσεις βιβλίων, σε προστατευμένο και 

κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός του χωριού, για το χρονικό διάστημα της παραχώρησης 

 

2) Την εντός εξαμήνου από σήμερα το αργότερο (δηλαδή προ της έναρξης της νέας 

τουριστικής περιόδου), απομάκρυνση των ISOBOX, του σκυροδέματος επί των οποίων εδράζονται, 

καθώς και όλων των αποτεθέντων μεταλλικών σωληνώσεων που αυθαίρετα τοποθετήθηκαν εκεί. 

 

3) Ρητή δέσμευση της παραχωρησιούχου ότι θα χρησιμοποιήσει το χώρο του Σχολείου 

σύμφωνα με τους όρους παραχώρησης, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για αποθήκευση των ανασκαφικών 
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ευρημάτων και για ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ και μάλιστα  σεβόμενη στο ακέραιο την 

υπάρχουσα αρχιτεκτονική του δομή και διαμόρφωση των εξωτερικών του χώρων. 

 

4) Σε περίπτωση μη πλήρους και ανεπιφύλακτης συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, ΚΑΛΟΥΜΕ 

το Δήμο να ενεργοποιήσει τη σχετική παράγραφο του παραχωρητηρίου περί υπέρβασης σκοπού 

για τον οποίο παραχωρήθηκε το κτίριο και να το ανακαλέσει. 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ : 

 

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ του Συλλόγου όπως: 

1) Να καταθέσει το παρόν στο Δήμαρχο Κυθήρων κ. Ευστράτιο Χαρχαλάκη, το Δημοτικό 

Συμβούλιο Κυθήρων και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μυλοποτάμου κ. Νικόλαο 

Μαγουλά,  

2) Να μεριμνήσει κατάλληλα όπως τεθεί κατεπειγόντως το ζήτημα σε προ ημερησίας 

διάταξης συζήτηση του αμέσως προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίου και  

3) Να το κοινοποιήσει στον τοπικό, αλλά και πανελλήνιο Τύπο. 

 

 

                              ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

                                       


