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 Στατιστικά στοιχεία του 

συστήματος ηλεκτρονικής 

εξυπηρέτησης του δημότη. 

 Συναντήσεις Δημάρχου Κω   

κ. Γιώργου Κυρίτση με  κ. 

Γιούνκερ και κ. Αβραμόπουλο 

στις Βρυξέλλες. 

 Η Κως πρώτη επιλογή στην 

Γερμανική τουριστική αγορά. 

 Η Κως επιστρέφει δυναμικά 

στην τουριστική αγορά της 

Αυστρίας. 

 Ορισμός Αντιδημάρχων – 

Αλλαγές στο διοικητικό σχήμα 

του Δήμου Κω. 

  Έργα συντήρησης και απο-

κατάστασης βλαβών στο 

δίκτυο αποχέτευσης στην πόλη 

της Κω. 

Η Τ.Α. ΣΥΖΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε. 

Μετά από πρόσκληση του 

Επιτρόπου Μετανάστευσης κ. Δ. 

Αβραμόπουλου, οι Δήμαρχοι 

Λέσβου – Χίου – Σάμου – Λέρου – 

Κω βρέθηκαν στις 7/3/2017 στις 

Βρυξέλλες και είχαν σειρά 

συναντήσεων εργασίας με τα 

υψηλότερα κλιμάκια της Κομισιόν. 

Ιδιαίτερα εποικοδομητική η 

συνάντηση των Δημάρχων με τον 

πρόεδρο κ. Γιούνκερ και τον κ. Δ. 

Αβραμόπουλο. Επιτακτικά τέθηκε 

το θέμα της αποσυμφόρησης των 

νησιών και ο επανασχεδιασμός της 

διαχείρισης του μεταναστευτικού. 

Δύο ήταν οι σημαντικές εξελίξεις : 

 Η παράταση για ένα χρόνο της 

χορήγησης βίζας για τους 

επισκέπτες από Τουρκία. 

 Η συμφωνία για επίσκεψη της 

Επιτρόπου Περιφερειακής 

Πολιτικής κ. Κρέτσου στα 

νησιά. 

Στόχος η δημιουργία ειδικών 

προγραμμάτων για τη στήριξη των 

τοπικών οικονομιών και του 

τουρισμού. 

 Δημιουργία δύο νέων 

θεματικών τομέων και 

ορισμός συντονιστών στον 

Δήμο Κω. 

 Συμμετοχή του Δήμου Κω στο 

Διεθνές Δίκτυο Ασκληπιείων. 

 Το μήνυμα της ΔΕΥΑΚ για 

την Παγκόσμια Ημέρα 

Νερού. 

 Η Κως στους 10 κορυφαίους 

τουριστικούς προορισμούς 

που επιλέγει η γερμανική 

τουριστική αγορά. 

 Ξεκίνησαν τα έργα – Το 

λιμάνι στο Μαστιχάρι 

αλλάζει όψη. 
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