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Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ
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Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Κατά τη διάρκεια του 2013 πραγματοποιήθηκαν :
¨

¨

¨

34 Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και ελήφθησαν
636 Αποφάσεις.
44 Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και ελήφθησαν
405 Αποφάσεις
24 Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
ελήφθησαν 66 Αποφάσεις.
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Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
Κατά τη διάρκεια του 2013 :
¨ Κατά τη διάρκεια του 2013 εκτός από τις πάγιες υπηρεσίες προς τους
πολίτες ( Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, μεταβολές δημοτολογίων,
τέλεση πολιτικών γάμων, αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων ) :
¨ Εκδόθηκαν 27 άδειες λειτουργίας ή ίδρυσης καταστημάτων.
¨ Διεκπεραιώθηκαν 127 αιτήσεις αλλοδαπών για διάφορες υποθέσεις
(αρχική άδεια διαμονής, ανανέωση άδειας διαμονής, μετάκλησης
αλλοδαπών κ.α).
¨ Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το έργο της πλήρους
συμβατότητας των στοιχείων δημοτολογίου με τις προδιαγραφές του
Εθνικού Δημοτολογίου.
¨ Υλοποιήθηκε η σύνδεση του κεντρικού και των περιφερειακών
ληξιαρχείων του Δήμου με την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του
Υπουργείου Εσωτερικών ( Εθνικό Ληξιαρχείο).

Απολογισμός 2013
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Τα ΚΕΠ του δήμου, υπηρεσία αιχμής στην εξυπηρέτηση του πολίτη,
παρουσίασαν αξιοσημείωτη δραστηριότητα και το 2013 :
¨

¨

¨

¨
¨
¨

Εκατόν τριάντα ( 130 ) υποθέσεις πολιτών, κατά μέσο όρο ημερησίως,
διεκπεραίωσε το Κεντρικό ΚΕΠ του Δήμου, τριάντα ( 30 ) το παράρτημα του
Διοικητηρίου και δέκα ( 10 ) τα περιφερειακά ΚΕΠ.
Πέρα από τις συνηθισμένες παροχές προς τους πολίτες (πιστοποιητικά,
βεβαιώσεις κ.λ.π), έμφαση δόθηκε στις υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα :
Διευκόλυνση πολιτών για εγγραφή στο πρόγραμμα “Εισιτήριο Ελεύθερης
Πρόσβασης” σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ( HealthVoucher).
Διεκπεραίωση θεμάτων διαφόρων υπουργείων & Φορέων – Πρόγραμμα
κοινωνικού τουρισμού, ΟΓΑ, εισιτήρια, βιβλία κ.λ.π.
Διευκόλυνση πολιτών για τη λήψη του επιδόματος θέρμανσης.
Υποδοχή αιτήσεων δικαιούχων δωρεάν παροχής τροφίμων.
Γενικότερα θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας ( κάρτες ΑΜΕΑ κ.λ.π.).
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ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ
Τα έσοδα του Δήμου σε ταμειακή βάση
διαμορφώθηκαν στη χρήση του 2013 στο ποσό των
18,6 εκατομμυρίων ευρώ, μειωμένα κατά 3%
περίπου σε σχέση με το 2012 , ενώ τα έξοδα ήταν
17,8 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 6% περίπου.
Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται αναλυτικά
η διάρθρωση των επιμέρους κατηγοριών ενώ στη
συνέχεια γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα
οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζουν ξεχωριστό
ενδιαφέρον.
¨

¨

¨

ΕΣΟΔΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2012

2013

ΤΑΚΤΙΚΑ

8.739.469,98

8.607.535,53

-1,51%

ΕΚΤΑΚΤΑ

7.702.522,87

8.923.468,71

15,85%

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ

2.163.916,94

584.458,02

-72,99%

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ

152.423,90

157.702,12

3,46%

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

387.546,27

332.866,09

-14,11%

19.145.879,96

18.606.030,47

-2,82%

1.733.569,31

1.975.738,40

13,97%

20.879.449,27

20.581.768,87

-1,43%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
10

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

2012

2013

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

12.717.783,61

9.780.118,15

-30,04%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

5.086.611,45

5.764.354,91

11,76%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

1.099.315,91

2.260.060,71

51,36%

18.903.710,97

17.804.533,77

-6,17%

1.975.738,30

2.777.235,10

28,86%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

11

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΣΟΔΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ

21.500.000,00

20.879.449,27
21.000.000,00

20.581.768,87

20.500.000,00
20.000.000,00

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

19.500.000,00
19.000.000,00

18.903.710,97

18.500.000,00
18.000.000,00

17.804.533,77

17.500.000,00
17.000.000,00
16.500.000,00
16.000.000,00

12

2012

2013
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ
Τα έσοδα των κυριότερων τακτικών επιχορηγήσεων
( ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες, ΚΑΠ για λειτουργικές
δαπάνες σχολείων, ΣΑΤΑ ) , που διαχρονικά
αποτελούσαν την κύρια πηγή τακτικών εσόδων των
περισσότερων ΟΤΑ, συνέχισαν και το 2013 την
φθίνουσα πορεία τους, παρουσιάζοντας μείωση της
τάξης του 53,45% την περίοδο 2009-2013.
Ακολουθούν σχετικός πίνακας και γράφημα.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ
ΠΟΡΟΙ

2009

2010

2011

2012

2013

ΜΕΤΑΒΟΛ
Η
2009/2013

Κ.Α.Π. για
λειτουργικές
δαπάνες -0611

9.386.426,48

7.628.997,41

7.796.388,44

5.169.508,24

4.572.555,97

-51,29%

Κ.Α.Π. για
λειτουργικές
δαπάνες
σχολείων-0614

578.093,79

309.947,42

326.260,42

195.756,24

314.170,54

-45,65%

Κ.Α.Π. για
επενδυτικες
δαπάνες ΣΑΤΑ1311

3.992.906,40

2.815.755,30

940.185,00

3.207.724,00

1.610.280,00

-59,67%

14

ΣΥΝΟΛΑ 13.957.426,67 10.754.700,13 9.062.833,86 8.572.988,486.497.006,51 -53,45%
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ΕΣΟΔΑ ΚΑΠ 2009-2013
Κ.Α.Π. για λειτουργικές
δαπάνες -0611
Κ.Α.Π. για λειτουργικές
δαπάνες σχολείων-0614
Κ.Α.Π. για επενδυτικες
δαπάνες ΣΑΤΑ-1311
ΣΥΝΟΛΑ

15.030.000 €
13.530.000 €

13.957.426,67

12.030.000 €

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

10.530.000 €

10.754.700,13

9.030.000 €

9.062.833,86
8.572.988,48

7.530.000 €
6.497.006,51

6.030.000 €
4.530.000 €
3.030.000 €
1.530.000 €
30.000 €
2009

2010

2011

2012

2013
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¨
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ΕΞΟΔΑ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Επιχειρήσαμε όλα αυτά τα χρόνια μία ποιοτική
ανασύνταξη των δαπανών υπέρ των επενδυτικών
δραστηριοτήτων. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται τόσο
στην καθημερινότητα του πολίτη όσο και στα οικονομικά
μεγέθη.
Οι επενδυτικές δαπάνες από 14% το 2011,
διαμορφώθηκαν στο 32% του συνόλου των δαπανών το
2013.
Εκτιμούμε ότι το ποσοστό αυτό θα υπερβεί το 50% την
τρέχουσα περίοδο.
Ο Πίνακας και τα γραφήματα που ακολουθούν
αποτυπώνουν χαρακτηριστικά τα ανωτέρω μεγέθη.
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ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

2011

ΠΟΣΟΣΤ ΙΑΙΑ
ΣΥΝΘΕΣΗ

2012

ΠΟΣΟΣΤ ΙΑΙΑ
ΣΥΝΘΕΣΗ

2013

ΠΟΣΟΣΤ ΙΑΙΑ
ΣΥΝΘΕΣΗ

2.394.682,96

14% 5.086.611,45

27%

5.764.354,91

32%

14.659.406,88

86% 13.817.099,52

73% 12.040.178,86

68%

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 17.054.089,84

100% 18.903.710,97

100% 17.804.533,77

100%

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
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ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14%

86%
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ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

27%

73%
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ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013
ΕΠΕΝΔ ΥΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ Δ ΑΠΑ ΝΕΣ

68%

32%
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Μία ακόμα πιο σημαντική εξέλιξη καταδεικνύει η
ποιοτική σύνθεση των επενδύσεων, με έντονη
παρουσία των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων το 2013
σε ποσοστό 27%, από 3% το 2012 και μηδενικό
ποσοστό το 2011.
Με βάση τα προϋπολογιστικά δεδομένα του 2014 η
συμμετοχή αυτή θα διευρυνθεί εντυπωσιακά στην
τρέχουσα περίοδο.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

2012

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΣΥΝΘΕΣΗ

2013

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΣΥΝΘΕΣΗ

141.968,34

3%

1.559.036,22

27%

4.944.643,11

97%

4.205.318,69

73%

5.086.611,45

100%

5.764.354,91

100%

Απολογισμός 2013
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ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2012
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3%

97%

Απολογισμός 2013
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ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2013

27%

73%

Απολογισμός 2013
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
O περιορισμός του «στενού» λειτουργικού κόστους
του Δήμου, που κινείται στα επίπεδα του -36% για
την περίοδο 2010-2013.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξέλιξη αυτή δεν
επηρέασε τις δαπάνες που διαχέονται άμεσα στην
εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου όπως π.χ. η
μίσθωση μηχανημάτων για αποχιονισμό και
συντήρηση οδοποιίας, η ανάπτυξη κοινωνικών
υπηρεσιών κ.λ.π.
Ακολουθούν αναλυτικός πίνακας και σχετικά
γραφήματα

Απολογισμός 2013
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Κ.Α

2010

60. Αμοιβές προσωπικού
61.Αμοιβές αιρετών και τρίτων

6.378.082,58

2011

2012

2013

6.353.684,04 5.467.010,30 4.797.953,61

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2010/2013
-24,77%

939.431,85

718.800,42

575.572,67

695.804,64

-25,93%

1.046.782,87

226.670,82

187.075,25

191.617,48

-81,69%

64 Λοιπά γενικά έξοδα **

266.817,60

203.589,54

135.184,18

104.203,76

-60,95%

66 Αναλώσιμα

839.760,38

343.235,35

354.920,87

282.393,35

-66,37%

7.845.980,17 6.721.775,27 6.071.972,84

-35,89%

62. Παροχές τρίτων *

ΣΥΝΟΛΟ

9.470.875,28

Απολογισμός 2013
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 2010-2013

10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2010

2011

2012

2013
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¨

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΑΝΕΙΑ
Η αποκλιμάκωση των μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων του Δήμου είναι εντυπωσιακή. Το ύψος
τους ανέρχονταν στις 31-12-2013 στο ποσό του
1.227.995,67 €, μειωμένο κατά 47,10% σε σχέση με
το τέλος του 2010. Στη διάρκεια της χρονιάς δεν έγινε
σύναψη κανενός νέου Δανείου και εξοφλήθησαν δύο
παλαιά δάνεια.
Ακολουθούν σχετικός πίνακας, γράφημα και
αναλυτική κατάσταση δανείων.
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ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -ΔΑΝΕΙΑ

ΠΟΣΟ

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

2.321.183,47

1.888.300,38

1.584.403,37

1.227.995,67

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2010/2013

-47,10%

ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

2.500.000,00
2.321.183,47

2.000.000,00

1.888.300,38

1.584.403,37

ΠΟΣΑ ΣΕ €

1.500.000,00
1.227.995,67

1.000.000,00

500.000,00

0,00

30

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 31-12-2013

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΜΑ

ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΕΤΟΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ
ΔΟΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2013

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΠΛΗΡΩ ΜΗΣ

1

ΔΟΤΣΙΚΟΥ

ALPHA BANK

28.314,01

1999

1.398,22

4.893,87

27/04/2017

2

ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ

Τ.Π.Δ.

29.271,00

2002

2.531,30

22.781,70

31/12/2022

3

ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ

Τ.Π.Δ.

31.756,00

2002

2.746,20

24.715,80

31/12/2022

4

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

575.000,00

2010

129.100,00

275.000,00

09/09/2016

5

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

525.000,00

2010

95.433,32

297.321,45

19/08/2020

6

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΓΙΟΥ
ΚΟΣΜΑ

Τ.Π.Δ.

109.000,00

2010

14.739,52

103.176,64

31/12/2020

7

ΒΕΝΤΖΙΟΥ

ALPHA BANK

41.786,25

2002

3.095,26

12.381,28

06/11/2017

8

ΒΕΝΤΖΙΟΥ

ALPHA BANK

21.518,37

1999

1.593,94

1.593,94

08/09/2014

9

ΒΕΝΤΖΙΟΥ

ALPHA BANK

53.239,55

2004

3.943,66

23.662,10

07/09/2019

10

ΒΕΝΤΖΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

300.000,00

2008

25.000,00

185.000,00

22/02/2023

11

ΒΕΝΤΖΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

150.000,00

2008

13.500,00

100.000,00

09/10/2023

12

Θ. ΖΙΑΚΑ

Τ.Π.Δ.

31.185,71

2006

4.489,63

13.468,89

31/12/2016

13

Θ. ΖΙΑΚΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

120.000,00

2007

14.000,00

48.000,00

06/12/2017

14

Θ. ΖΙΑΚΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

140.000,00

2007

16.300,00

56.000,00

06/12/2017

3115

Θ. ΖΙΑΚΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

120.000,00

2008

14.000,00

60.000,00
1.227.995,67

01/12/2018
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ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(οφειλές προς
προμηθευτές), μειώθηκαν κατά 53,52% στην
περίοδο της τριετίας και ανέρχονται πλέον στο
ποσό των 2.074.092,00€ από 4.462.721,73 € που
ήταν κατά έναρξη λειτουργίας του Καλλικρατικού
Δήμου.
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ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

31-12-2010

Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις(Προμ
ηθευτές-Πιστωτές)

4.462.721,73

31-12-2011

4.684.396,00

31-12-2012

2.303.357,10

31-12-2013

2.074.092,00

Μεταβολή
2010/2013

-53,52%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις(Προμηθευτές-Πιστωτές)

5.000.000,00
4.500.000,00

4.684.396,00
4.462.721,73

4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.303.357,10
2.074.092,00

2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
34

500.000,00
31-12-2010

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2013
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στη διάρκεια της περσινής χρονιάς ανταποκριθήκαμε με επιτυχία στην
ικανοποίηση βασικών προνοιακών αναγκών :
Λειτούργησαν 10 προγράμματα οικονομικής στήριξης Α.Μ.Ε.Α., καλύπτοντας τις
ανάγκες 340 δικαιούχων κατά μέσο όρο.
Παρασχέθηκε μεγάλος αριθμός υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης
σε όλους τους τομείς (κοινωνική εργασία, μέριμνα προστασίας ανηλίκων,
βιβλιάρια ανασφάλιστων πολιτών κ.λ.π. ).
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Συνεχίστηκαν και το 2013 οι ιδιαίτερες δράσεις αλληλεγγύης για τη στήριξη
πολιτών που πλήττονται από την κρίση :
Η ιματιοθήκη διένειμε ρουχισμό σε μία συνεχώς διευρυνόμενη κατηγορία
δικαιούχων.
Με την στήριξη εθελοντών, της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» και του προσωπικού
της Μαθητικής Εστίας, χορηγήθηκαν συσσίτια σε καθημερινή βάση σε οικογένειες
της πόλης και των δημοτικών ενοτήτων.
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¨

Από το πρόγραμμα της «Δωρεάν διανομής τροφίμων» του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
διανεμήθηκαν μέχρι τώρα συνολικά 20 τόνοι συγκεκριμένων ειδών
(γραβιέρα Κρήτης, κασέρι, φέτα και ζυμαρικά), επωφελήθηκαν 1424
συμπολίτες μας, ενώ θα συνεχισθεί και το 2014.

¨

Το κοινωνικό παντοπωλείο στον πρώτο ουσιαστικά χρόνο λειτουργίας του,
δικαίωσε τα προσεκτικά και μεθοδικά βήματα ίδρυσης του. Εξυπηρέτησε,
χωρίς προβλήματα, συνολικά 170 δικαιούχες οικογένειες.

¨

Η συμμετοχή του Δήμου στη δεύτερη φάση του προγράμματος
Κοινωφελούς εργασίας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ,
πρόσφερε εποχιακή εργασία σε 103 συμπολίτες μας, με πολλαπλά οφέλη
για τους ίδιους, την τοπική κοινωνία και τη λειτουργία του Δήμου μας.

Απολογισμός 2013
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Η Μαθητική Εστία από το Νοέμβριο του 2011 αποτελεί αυτοτελή κοινωνική
υπηρεσία του Δήμου.
Συνεχίζει να παρέχει αποτελεσματικά τις βασικές της κοινωνικές υπηρεσίες, με
παράλληλη επέκταση σε νέους τομείς κοινωνικής δράσης.
Στα δύο χρόνια λειτουργίας της ως φορέας του Δήμου, εξελίχθηκε στο
επίκεντρο των παροχών κοινωνικής μέριμνας συνεργαζόμενη στενά με τις
υπόλοιπες κοινωνικές δομές.
Διαθέτει άριστες εγκαταστάσεις που διευκολύνουν σημαντικά το έργο της.
Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου κτιρίου θα αυξηθεί σημαντικά η
δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων μαθητών, ενώ στο υπόγειο θα στεγαστεί
η αρχαιολογική συλλογή του Νομού.
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Το 2013 :
¨

Φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις της (δίκλινα δωμάτια) 40 μαθητές, παρέχοντας
τους πλήρη σίτιση.

¨

Με την καταβολή συμβολικού τιμήματος, παρείχε σίτιση σε μεγάλο αριθμό
εξωτερικών μαθητών και σπουδαστών.

¨

Παρείχε καθημερινά πρωινό σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

¨

Σε συνεργασία με το τμήμα πρόνοιας διένειμε συσσίτια σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες.

¨

Στα πλαίσια αθλητικών και κοινωνικών εκδηλώσεων φιλοξένησε τους θερινούς
μήνες μέλη αθλητικών ομάδων και συλλόγων.

¨

Στις εγκαταστάσεις της αποθηκεύονται και διανέμονται στους δικαιούχους τα
τρόφιμα των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

¨

Στεγάζει επίσης το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου, το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τη Μέση Νοσηλευτική Σχολή.

Απολογισμός 2013
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Την προηγούμενη χρονιά επιτεύχθηκε η διατήρηση της πόλης και
των χωριών σε απόλυτα ικανοποιητικό επίπεδο καθαριότητας με :
•Τον αποτελεσματικό συντονισμό μέσων και προσωπικού για την
κάλυψη μιας εξαιρετικά διευρυμένης χωρικής ενότητας (104 οικισμοί,
ο μεγαλύτερος σε έκταση καλλικρατικός Δήμος).
•Τακτικό και συστηματικό πλύσιμο δρόμων, πλατειών, πάρκων και
λαϊκών αγορών από συνεργεία καθαρισμού και δύο υδροφόρα
οχήματα.
•Συστηματική ανακύκλωση των αστικών απορριμμάτων.
•Την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων των δημοτών και των
προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων.
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Επίσης κατά το 2013 :
¨

¨

¨

¨

¨

¨

Συλλέχθηκαν και διατέθηκαν στον ΧΥΤΑ 9.327 τόνοι σύμμεικτων
απορριμμάτων.
Συλλέχθηκαν και διατέθηκαν προς ανακύκλωση 328 τόνοι χαρτιού, 68 τόνοι
πλαστικού, 18 τόνοι γυαλιού και 10 τόνοι μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών.
Ανανεώθηκε η σύμβαση με τη ΔΙΑΔΥΜΑ για την αποκομιδή απορριμμάτων
στους ορεινούς οικισμούς, ύψους 75.000,00€.
Καλύφθηκαν πλήρως από το Δήμο οι ανάγκες καθαριότητας του δικτύου της
ΔΕΣΕ.
Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, στον τομέα του
πρασίνου και της καθαριότητας, απασχολήθηκαν 20 άτομα με 5μηνη σύμβαση
εργασίας.
Απασχολήθηκαν ακόμα με 8μηνες και 2μηνες συμβάσεις εργασίας συνολικά 23
άτομα.
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¨

¨

¨

¨

Ιδιαίτερα πρέπει να επισημάνουμε :
Την εγκατάσταση και λειτουργία του πρωτοποριακού συστήματος
διαβαθμισμένης συντήρησης απορριμάτων (οικολογικά συστήματα
βυθιζόμενων κάδων & κάδων κομποστοποίησης ) που θα ενισχύσει
σημαντικά τον μηχανισμό καθαριότητας του Δήμου μας.
Την εκδήλωση στα σχολεία της πόλεως για ενημέρωση παιδιών –
γονέων με θέμα την καθαριότητα του περιβάλλοντος και την
ανακύκλωση.
Την κεντρική παρουσίαση για το ίδιο θέμα στο Κέντρο Πολιτισμού με
σκοπό την ενημέρωση του συνόλου των δημοτών.
Την συγκρότηση εθελοντικών ομάδων για την καθαριότητα
κοινοχρήστων χώρων (ομάδα Let's go, ομάδες Γυμνασίων και Λυκείων
και ομάδες δημοτών).
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Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στις θεσμικές της λειτουργίες:
¨ Εκπόνησε μεγάλο αριθμό μελετών, διενήργησε διαδικασίες σε όλα τα στάδια
ωρίμανσης και υλοποίησης νέων και συνεχιζόμενων έργων, στο σύνολο των
χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
¨ Διενήργησε αυτοψίες κυρίως για την αντιμετώπιση κατολισθητικών
φαινομένων.
¨ Ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά στην ανάγκη ετοιμότητας για την συντήρηση
και τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου (αστικού και αγροτικού), τόσο με τα
μηχανήματα του Δήμου όσο και με μισθώσεις.
¨ Υλοποίησε 35 επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ- Ηλεκτροδοτήσεις.
¨ Αξιοποίησε όλες τις ευκαιρίες ώστε το ΕΣΠΑ να καταστεί το κύριο
χρηματοδοτικό εργαλείο του Δήμου.
¨ Συνέχισε την πλήρη τεχνική υποστήριξη του Δήμου Δεσκάτης.
¨ Συντήρησε σε ικανοποιητικό επίπεδο τόσο τους χώρους πρασίνου όσο και τις
αθλητικές εγκαταστάσεις παρά την σημαντική έλλειψη πόρων.
¨ Μετά την κύρωσή της πράξης εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλης, σε
πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εναρμόνισή της με το Κτηματολόγιο.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ
Το 2013 ως αποτέλεσμα της μείωσης των παλαιών υποχρεώσεων εντάξαμε σημαντικά
έργα και στο πρόγραμμα ΣΑΤΑ.
Συγκεκριμένα :
• Το έργο της Βελτίωσης και Ανακατασκευής του γηπέδου Γρεβενών, προϋπολογισμού
1.005.000,00 €, στο οποίο προβλέπεται :
Η βελτίωση – ανακατασκευή
του Εθνικού Σταδίου Γρεβενών
με την κατασκευή νέου στίβου 6
διαδρόμων
μήκους
400μ.
επιστρωμένου με συνθετικό
τάπητα και η κατασκευή νέου
τοιχίου
περίφραξης
του
σταδίου επί της οδού 13ης
Οκτωβρίου στα όρια της
ρυμοτομικής γραμμής.
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•Το έργο της Ανάπλασης και Συντήρησης πλατειών (Πάρκο
Μερά) προϋπολογισμού 599.000,00 €, με προβλεπόμενες
εργασίες :
Διαμόρφωση του πάρκου με
την χάραξη περιπατητικών
διαδρομών, συντήρηση παλαιών κατασκευών και χώρων πρασίνου
καθώς και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων για επαρκή
φωταγώγηση
Επιπροσθέτως
ευρείας
κλίμακας
συντηρήσεις
και
αποκαταστάσεις συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού
642.000,00 €, με έμφαση στην αγροτική και δημοτική
οδοποιία, τις αθλητικές και εκπαιδευτικές υποδομές,
εντάχθηκαν επίσης από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
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•

Το έργο «Συντήρηση-Επέκταση Δημοτικού Κοιμητηρίου».
Προϋπολογισμός 1.000.000,00€
Η χρηματοδότηση έγινε από το Πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ αλλά και από τακτικά έσοδα
για την επιτάχυνση των εργασιών. Το έργο αφορούσε την επέκταση του
κοιμητηρίου (350 νέες θέσεις) καθώς και την συντήρηση και διαμόρφωση του
χώρου (τσιμεντοστρώσεις-ηλεκτροφωτισμός).
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συνεχίστηκε και το 2013 η προσπάθεια για απρόσκοπτη και ομαλή ροή στην
εκτέλεση και ολοκλήρωση των παλαιών συνεχιζόμενων έργων.
Το υπόλοιπο των συμβατικών υποχρεώσεων παλαιών έργων στις 31-12-2013 ,
διαμορφώθηκε ανά πρόγραμμα ως ακολούθως :
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 1-1-2011

ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 31-122011

ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
31-12-2012

ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 31-12-2013

ΕΠΑΔΥΜ

7.291.479,00

7.028.676,00

5.401.086,42

3.340.607,72

ΘΗΣΕΑΣ

5.755.675,00

5.309.150,00

3.343.540,07

3.279.137,72

ΣΑΤΑ

4.809.454,00

4.013.732,00

2.825.459.96

2.285.230,32

ΣΥΝΟΛΟ

17.856.608,00

16.351.558,00

11.570.086.45

8.904.975,76
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
20.000.000,00
18.000.000,00

17.856.608,00

16.000.000,00

16.351.558,00

ΕΠΑΔΥΜ

14.000.000,00

ΘΗΣΕΑΣ

12.000.000,00

ΣΑΤΑ

11.570.086,45

ΣΥΝΟΛΟ

10.000.000,00
8.904.975,76

8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
2010

2011

2012

2013
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¨

Στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, η εξέλιξη των χρηματοδοτήσεων,
και των πληρωμών καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα :
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΠΑΔΥΜ

2.076.975,45

2.060.478,70

ΘΗΣΕΑΣ

64.402,35

64.402,35

ΣΑΤΑ*

1.610.280,00

900.382,73

ΣΥΝΟΛΟ

3.751.657,80

3.025.263,78

* Οι πληρωμές ΣΑΤΑ αφορούν και νέα έργα της περιόδου 2012-2013 ( ποσοστιαία αναλογία παλιών
νέων 60/40 )
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Τα ποσοστά απορροφητικότητας ανά Πρόγραμμα διαμορφώθηκαν
για το ΕΠΑΔΥΜ και το ΘΗΣΕΑ σχεδόν στο 100%, για την ΣΑΤΑ στο
56%, και στο σύνολο των προγραμμάτων στο 81%.
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

19%

ΠΛΗΡΩΜ ΕΣ
81%
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ΕΡΓΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
¨

¨

¨

¨

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ( ΕΣΠΑ, Leader κ.λ.π. ) αποτελούν
πλέον το 83% του συνόλου των επενδυτικών δραστηριοτήτων
του Δήμου.
Στις αρχές του 2011 το ποσοστό της συμμετοχής τους στο
επενδυτικό πρόγραμμα ήταν μηδενικό.
Τα ανωτέρω καταδεικνύουν μία ιδιαίτερα επιτυχημένη
προσαρμογή του Δήμου μας στη δύσκολη οικονομική συγκυρία,
με απόλυτα αναπτυξιακούς όρους.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ήδη έχουν ενταχθεί οριστικά
38 σημαντικά έργα, εκ των οποίων τα 16 υλοποιούνται.
Παράλληλα 14 έργα αξιολογούνται για οριστική ένταξη ενώ ένας
μεγάλος αριθμός βρίσκεται στο στάδιο της υποβολής.
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ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007 - 2013»
¨

«Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια,Κούρβουλο,Εργατικών κατοικιών πόλης
Γρεβενών»
Προϋπολογισμός ένταξης: 8.200.000,00€
Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007
- 2013» (Κωδικός θεματικής προτεραιότητας 61:«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ»).
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.140.084,37€ με το
Φ.Π.Α.
Το έργο υλοποιείται και έχει ως αντικείμενο την ανάπλαση και ανάδειξη των
περιοχών της οδού Αγίου Κοσμά, της παιδικής χαράς «Μερά» (ολοκληρώνεται
άμεσα) της πόλης των Γρεβενών, των περιοχών οδού Γ. Μπουσίου (εργατικές
Κατοικίες), Εργατικών Κατοικιών της πόλης των Γρεβενών, των περιοχών οδού Μεγ.
Αλεξάνδρου, Κούρβουλο και κεντρικής πλατείας της πόλης των Γρεβενών.

.
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Αναλυτικά περιλαμβάνει τις παρακάτω
εργασίες:
•
αποξήλωση και ανακατασκευή
των πεζοδρομίων με ράμπες προσπέλασης
και τοποθέτηση σήμανσης
•
διάστρωση με άσφαλτο
•
ηλεκτροφωτισμός οδών
•
έργα πρασίνου
•
ανάπλαση κεντρικής πλατείας
•
τοποθέτηση οργάνων παιδικής
χαράς και αστικού εξοπλισμού.
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«Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση
κατολισθητικών φαινομένων του οικισμού Φιλιππαίων της κοινότητας
Φιλιππαίων του Νομού Γρεβενών»
Προϋπολογισμός ένταξης:1.800.000,00€ Το έργο είναι ενταγμένο στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007 - 2013» (Κωδικός θεματικής
προτεραιότητας 53: «Πρόληψη κινδύνων»).
•Ο προϋπολογισμός της σύμβασης εκτέλεσης
ανέρχεται στο ποσό των 1.091.349,06€.
•Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έχουν
ολοκληρωθεί οι εργασίες για την τοποθέτηση
των συρματοκιβωτίων και σύντομα θα
ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησης των
φρεατοπασσάλων.
• Παράλληλα θα κατασκευαστούν δίκτυα
ομβρίων υδάτων - αποστραγγιστικών
καναλιών και θα γίνει επανακαλλιέργεια
υφιστάμενης πηγής
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«Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών παιδικών σταθμών
του Δήμου Γρεβενών»
Προϋπολογισμός ένταξης: 507.000,00€
Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ
2007 - 2013» (Κωδικός θεματικής προτεραιότητας 77:«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ»).
Ο προϋπολογισμός σύμβασης εκτέλεσης ανέρχεται στο ποσό των 341.444,48€.
•στον αύλειο χώρο είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν Η αντικατάσταση
κουφωμάτων στον 1ο παιδικό σταθμό έχει ολοκληρωθεί και σύντομα
ολοκληρώνονται και οι εργασίες στον αύλειο χώρο. Στον 2ο παιδικό σταθμό
οι εργασίες σύντομα.
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Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου «Εκπαιδευτικό
Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα»
Προϋπολογισμός ένταξης: 145.000,00€
Η τεχνική στήριξη είναι ενταγμένη στο ΕΠ« ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013»
(Κωδικός θεματικής προτεραιότητας 85: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ,
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ») με προϋπολογισμό 145.000,00€.
Περιλαμβάνει ένα σύνολο ενεργειών για την ωρίμανση του έργου όπως
επικαιροποίηση και συμπλήρωση των υπαρχόντων μελετών του
Αστεροσκοπείου καθώς και της οδού πρόσβασης. Για την ολοκλήρωση των
μελετών έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση με την ΑΝΓΡΕ και ήδη το
μεγαλύτερο μέρος αυτών έχει ολοκληρωθεί.
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Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
¨

«Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου»
Προϋπολογισμός ένταξης: 300.000,00€
Το έργο είναι ενταγμένο στο μέτρο 323 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007 – 2013»
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.262,59€ με το
Φ.Π.Α.
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Οι εργασίες του έργου έχουν
ολοκληρωθεί και αφορούσαν
καθαιρέσεις κιγκλιδωμάτων και
στοιχείων οπλισμένου
σκυροδέματος, συμπληρώσεις
λιθοδομών, αρμολογήματα και
ενέματα για την σφράγιση των
ρωγμών. Έτσι συντηρήθηκε και
αποκαταστάθηκε ένα σημαντικό
πολιτιστικό μνημείο για την
περιοχή μας.
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«Ανάπλαση – Αναβάθμιση οικισμού Δοτσικού»
Προϋπολογισμός ένταξης: 150.000,00€
Το έργο είναι ενταγμένο στο μέτρο 322 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ»
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013».
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 92.999,99€ με το Φ.Π.Α.
Οι εργασίες έχουν σχεδόν
ολοκληρωθεί και αφορούσαν
επεμβάσεις που
πραγματοποιήθηκαν σε πέντε
τμήματα του οικισμού με
αναπλάσεις δρόμων και
κοινοχρήστων χώρων.
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«Ανάπλαση – Αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου»
Προϋπολογισμός ένταξης: 275.000,00€
Το έργο είναι ενταγμένο στο μέτρο 322 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ
ΧΩΡΙΩΝ» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013».
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 154.000,01€ με το
Φ.Π.Α.

Οι εργασίες για την αποκάλυψη των
όψεων της πετρόχτιστης εκκλησίας
και του καμπαναριού έχουν
ολοκληρωθεί ενώ απομένουν
ελάχιστες εργασίες στην κεντρική
πλατεία και στον αύλειο χώρο του
σχολείου.
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«Ανάπλαση – Αναβάθμιση οικισμού Φιλιππαίων»
Προϋπολογισμός ένταξης: 355.000,00€
Το έργο είναι ενταγμένο στο μέτρο 322 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ»
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013».
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 240.021,74€ με το Φ.Π.Α.

Μέσω του έργου γίνονται επεμβάσεις για
την αισθητική αναβάθμιση του οικισμού
με εργασίες τσιμεντοστρώσεων,
επιστρώσεων και επενδύσεων με πέτρα,
σε επιλεγμένα σημεία του χωριού (τοιχία,
βρύσες, δρόμοι και πεζόδρομοι), καθώς
και βελτίωση των εγκαταστάσεων
ηλεκτροφωτισμού.

Απολογισμός 2013
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Έργα ΕΣΠΑ
67
¨

«Οικιστική ανάπλαση τοπικής κοινότητας Τρικόρφου Δημ. Ενότητας Αγίου
Κοσμά»
Προϋπολογισμός ένταξης: 330.000,00€
Το έργο είναι ενταγμένο στο μέτρο 322 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ»
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013».
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 172.435,79€ με το Φ.Π.Α.
Σύντομα θα γίνει η παραλαβή του
έργου που αφορούσε τη
διαμόρφωση του προαύλιου του
παλιού σχολείου, χώρου
συγκέντρωσης των κατοίκων. Για τη
βελτίωση της λειτουργικότητας του
χώρου πραγματοποιούνται και
συμπληρωματικές εργασίες.
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«Οικιστική ανάπλαση τοπικής κοινότητας Κυδωνιών Δημ. Ενότητας
Αγίου Κοσμά»
Προϋπολογισμός ένταξης: 140.000,00€
Το έργο είναι ενταγμένο στο μέτρο 322 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ
ΧΩΡΙΩΝ» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013».
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 86.531,19€ με το
Φ.Π.Α.
Το έργο έχει ολοκληρωθεί και αφορούσε παρεμβάσεις στις παρακάτω θέσεις
του οικισμού.
α) Κεντρική πλατεία και προαύλιος χώρος παλιού σχολείου.
Κατασκευάστηκαν νέες σύγχρονες παιδικές χαρές, σε βάση από μπετόν
επιστρωμένο με ελαστικό τάπητα.
β)Κεντρικός δρόμος Νότια της πλατείας.
Ο δρόμος επιστρώθηκε με κυβόλιθους και διαμορφώθηκαν κανάλια
απορροής υδάτων.
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«Οικιστική ανάπλαση τοπικής κοινότητας Εκκλησιών Δημ. Ενότητας Αγίου
Κοσμά»
Προϋπολογισμός ένταξης: 178.000,00€
Το έργο είναι ενταγμένο στο μέτρο 322 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ
ΧΩΡΙΩΝ» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013».
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 97.900,02€ με το
Φ.Π.Α.

Με το έργο αυτό κατασκευάζεται
νέο πεζοδρόμιο στον κεντρικό δρόμο
του οικισμού αναβαθμίζεται η
κεντρική πλατεία με εργασίες
εξυγίανσης του χώρου, επιστρώσεις,
τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων
περιμετρικά, κατασκευή τοιχίων και
τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού
(παγκάκια, καλαθάκια
απορριμμάτων, φωτιστικά).

Απολογισμός 2013
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Έργα ΕΣΠΑ
71
¨

«Οικιστική ανάπλαση τοπικής κοινότητας Δασυλλίου Δημ. Ενότητας
Αγίου Κοσμά»
Προϋπολογισμός ένταξης: 92.000,00€
Το έργο είναι ενταγμένο στο μέτρο 322 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ
ΧΩΡΙΩΝ» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013».
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 57.526,20€ με το
Φ.Π.Α.
Με το έργο αυτό διαμορφώθηκε ο χώρος που βρίσκεται πίσω από την εκκλησία
του χωριού. Έτσι δημιουργήθηκε ένα οργανωμένο σύνολο από πορείες και
χώρους συγκέντρωσης που εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες των πολιτών, ενώ
λήφθηκε και επιπλέον μέριμνα για την ηλεκτροδότηση και τον ηλεκτροφωτισμό
του χώρου.

Απολογισμός 2013
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Έργα ΕΣΠΑ
72

Απολογισμός 2013
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Έργα ΕΣΠΑ
73
¨

«Οικιστική ανάπλαση τοπικής κοινότητας Μεγάρου Δημ. Ενότητας
Αγίου Κοσμά»
Προϋπολογισμός ένταξης: 150.000,00€
Το έργο είναι ενταγμένο στο μέτρο 322 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ
ΧΩΡΙΩΝ» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013».
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 81.224,83€ με το
Φ.Π.Α.
Με το έργο αυτό αναβαθμίζεται η κεντρική πλατεία του οικισμού όπου σκοπός
είναι να διατηρηθούν τα βασικά στοιχεία της πλατείας επιχειρώντας κάποιες
αλλαγές που θα βελτιώσουν τη σημερινή κατάσταση και θα δώσουν έναν
καινούργιο χαρακτήρα στον υπό διαμόρφωση χώρο.
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Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013»
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΓΡΕΒΕΝΩΝ
¨

«Οικιστική Αναβάθμιση και Ανάπλαση οικισμού Κιβωτού».
Προϋπολογισμός ένταξης: 344.000,00€
Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα LEADER με προϋπολογισμό
σύμβασης 197.200,00€ με το Φ.Π.Α. Από την ίδια δράση χρηματοδοτείται
και η παροχή υπηρεσίας για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών,
προϋπολογισμού 12.000,00€.
Οι εργασίες ξεκινούν άμεσα για την ανάπλαση και την αισθητική
αναβάθμιση της έκτασης που βρίσκεται μπροστά από το Πνευματικό
Κέντρο Κιβωτού. Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί στους
κατοίκους ένα γήπεδο 5Χ5 και χώρος αναψυχής με τις απαραίτητες
υποδομές (πλακόστρωτους διαδρόμους περιπάτου, αστικό εξοπλισμό,
φωτιστικά σώματα κ.α)

Απολογισμός 2013
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Έργα ΕΣΠΑ
75
¨

«Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στη θέση Σμίξη και μοναστήρι
στον ποταμό Αλιάκμονα».
Προϋπολογισμός ένταξης: 180.000,00€
Ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση του έργου και το ύψος της σύμβασης θα
ανέρχεται στο ποσό των 144.960,00€.
Σκοπός του έργου αυτού είναι η ανάδειξη του Φυσικού Περιβάλλοντος των
περιοχών ‘‘Σμίξη’’ και ‘‘Μοναστήρι’’ καθώς και η προσφορά ευκαιριών στους
κατοίκους και επισκέπτες για αναψυχή και απόλαυση της φύσης του τοπίου της
ευρύτερης περιοχής. Με την ολοκλήρωση των προτεινομένων εργασιών θα
παρέχονται στους επισκέπτες: διευκολύνσεις για υπαίθρια γεύματα, παιδικές
χαρές, σημάνσεις και χαράξεις διαδρομών καθώς στις περιοχές υπάρχουν πολλά
περιηγητικά μονοπάτια), κ.α.

Απολογισμός 2013
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Έργα ΕΣΠΑ
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Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΥΠΕΚΑ)
¨

«Προώθηση της ανακύκλωσης – βιώσιμη διαχείριση και εισαγωγή
καινοτόμων υπόγειων συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης
απορριμμάτων στο Δήμο Γρεβενών»
Προϋπολογισμός ένταξης: 153.433,00€
Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας 3 του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ του
ΥΠΕΚΑ. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 152.698,35€ με το
Φ.Π.Α.

Απολογισμός 2013
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Έργα ΕΣΠΑ
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Ήδη τοποθετήθηκαν δύο
υπόγεια συστημάτων
διαβαθμισμένης συμπίεσης
απορριμμάτων στην πόλη των
Γρεβενών και ολοκληρώθηκε η
προμήθεια 50 κάδων
κομποστοποίησης
χωρητικότητας 330λτ και 25
κάδων κομποστοποίησης
χωρητικότητας 660λ.

Απολογισμός 2013
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Έργα ΕΣΠΑ
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Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
¨

«Δράσεις προστασίας για την δημιουργία συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου
και αρκούδας στην βόρεια Πίνδο ( Arct Pin )».
Προϋπολογισμός: 1.582.160,00€
Αποσκοπεί στην προστασία της άγριας ζωής και στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων
ομαλής συμβίωσης με τον ανθρώπινο παράγοντα.
Ξεκίνησαν οι προκαταρκτικές διαδικασίες υλοποίησης το 2013 και περιλαμβάνει δράσεις
όπως η προμήθεια ειδικών κάδων, περιφράξεις, μελέτη της συμπεριφοράς των ζώων.
Ο Δήμος Γρεβενών είναι επικεφαλής του εταιρικού σχήματος όπου συμμετέχουν η
Αν.Γρε, η περιβαλλοντική οργάνωση “ Καλλιστώ “ και ο φορέας “ Εθνικό Πάρκο
Βόρειας Πίνδου & Αώου “

Απολογισμός 2013
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Έργα ΕΣΠΑ
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ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ Ή
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007 - 2013»
¨

«Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης
του χειμάρρου Γρεβενίτη από γέφυρα Γάτου έως γέφυρα Χατζή».
Προϋπολογισμός ένταξης: 3.150.000,00 €.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007 2013» (Κωδικός θεματικής προτεραιότητας 53:« ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ»).
Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης από την Διαχειριστική αρχή και άμεσα υπογράφεται η
σύμβαση εκτέλεσης του έργου ύψους 1.794.593,30€, που θα συμβάλλει στη
διασφάλιση της επαρκούς παροχετευτικής ικανότητας της κοίτης και την
εξουδετέρωση των διαβρώσεών της.

Απολογισμός 2013
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Έργα ΕΣΠΑ
80

Το συνολικό μήκος του διευθετούμενου χειμάρρου με το παρόν έργο είναι 2.157,50 μ.
και αφορά το τμήμα του χειμάρρου από την γέφυρα Γάτου μέχρι την γέφυρα Χατζή.
Θα πραγματοποιηθεί εγκιβωτισμός της κοίτης με διάστρωση από οπλισμένο
σκυρόδεμα της κοίτης και κατασκευή παράλληλων τοιχίων αντιστήριξης που θα
επενδυθούν με πέτρα. Στο κεντρικό τμήμα, όπου ήδη έχουν κατασκευαστεί έργα
διευθέτησης, θα γίνει λιθεπένδυση των ορατών επιφανειών των παράλληλων τοίχων
άνω της κοίτης και η βαθμίδωσή της για την δημιουργία μικρών τεχνητών λιμνών με
παρτέρια εκατέρωθεν του άξονα της κοίτης, όπου θα δημιουργηθούν χώροι πρασίνου
με φύτευση δένδρων, θάμνων και εγκατάσταση γκαζόν.

Απολογισμός 2013
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Έργα ΕΣΠΑ
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¨

«Ανάπλαση & Οικιστική αναβάθμιση τοπικών διαμερισμάτων Βόρειου
τμήματος Δημ. Ενότητας Γρεβενών».
Προϋπολογισμός ένταξης: 3.446.000,00€
Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ
2007 - 2013» (Κωδικός θεματικής προτεραιότητας 61: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ») και δημοπρατήθηκε στις 11
Φεβρουαρίου.
Με το συγκεκριμένο έργο θα γίνουν παρεμβάσεις όπως πεζοδρομήσεις,
ασφαλτοστρώσεις, αναπλάσεις στις τοπικές κοινότητες Μυρσίνας, Ελεύθερου
Προσφύγων, Ροδιάς, Συδένδρου, Κυρακαλής και Μεγάλου Σειρηνιού. Στόχος του
έργου αυτού είναι η λειτουργική, αισθητική και κυκλοφοριακή αναβάθμιση των
προαναφερθέντων τοπικών διαμερισμάτων και οικισμών.

Απολογισμός 2013
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Έργα ΕΣΠΑ
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¨

«Ανάπλαση & Οικιστική αναβάθμιση τοπικών διαμερισμάτων Νότιου
τμήματος Δημ. Ενότητας Γρεβενών».
Προϋπολογισμός: 2.985.000,00€
Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ
2007 - 2013» (Κωδικός θεματικής προτεραιότητας 61: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ») και δημοπρατήθηκε στις 18
Φεβρουαρίου.
Θα ολοκληρωθούν παρεμβάσεις στις Τοπικές Κοινότητες Φελλιού, Έλατου, Αγίων
Θεοδώρων και στους οικισμούς του Αιμιλιανού, Ελευθεροχωρίου, Ανθρακιάς και
Δοξαρά. Οι κυριότερες απ’ αυτές είναι πεζοδρομήσεις, ασφαλτοστρώσεις,
ηλεκτροφωτισμός χώρων, φυτεύσεις δένδρων και γενικότερα οι αναπλάσεις
περιοχών. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα βελτιωθούν οι συνθήκες
διαβίωσης των κατοίκων και γενικότερα θα επέλθει η οικιστική αναβάθμιση των
οικισμών.

Απολογισμός 2013
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Έργα ΕΣΠΑ
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¨

«Προμήθεια εξοπλισμός ειδικών σχολείων Δήμου Γρεβενών’
Προϋπολογισμός ένταξης: 293.284,83€
Η πρόταση είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007 2013» (Κωδικός θεματικής προτεραιότητας 77: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ».
Αφορά τα Ειδικά Σχολεία του Δήμου Γρεβενών, της πόλης των Γρεβενών και περιλαμβάνει
την προμήθεια εξοπλισμού σχετικά με :

•Ειδικό εξοπλισμό για παιδιά με κινητικά προβλήματα και παιδιά με προβλήματα όρασης.
•Εξοπλισμό γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής - Ειδικό εξοπλισμό για
παιδιά με κινητικά προβλήματα.
•Εξοπλισμό εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης, κεραμικής, κηπουρικής.
•Εξοπλισμό φυσιοθεραπείας, Διαδραστικούς πίνακες
• Έπιπλα ,υπολογιστές - μηχανές γραφείου/συσκευές ήχου και εικόνας, Λοιπό εξοπλισμό.
Υπογράφηκε σύμβαση για το 1ο υποέργο (προμήθεια επίπλων).

Απολογισμός 2013
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Έργα ΕΣΠΑ
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ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007 - 2013»
¨

«Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα».
Προϋπολογισμός ένταξης: 8.273.523,24€
ΚΩΔ.ΘΕΜ.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 75: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
Στις 06/08/2013 εντάχθηκε η πράξη «Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα» με τα
παρακάτω υποέργα:
n Ωρίμανσης μελετών εφαρμογής του έργου,
n την κατασκευή της οδού σύνδεσης του ΕΑΠΟ με το οδικό δίκτυο Ν.Γρεβενών,
n την κατασκευή του ΕΑΠΟ,
n την προμήθεια του εξοπλισμού και τις
n απαραίτητες επεκτάσεις - μετακινήσεις των δικτύων ΟΚΩ

Απολογισμός 2013
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Έργα ΕΣΠΑ
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Με την ολοκλήρωση προβλέπεται η
κατασκευή :
•Ερευνητικού Παρατηρητηρίου με
την
εγκατάσταση
του
κύριου
τηλεσκοπίου.
•Εκπαιδευτικού Κέντρου που θα
περιλαμβάνει αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων, εκπαιδευτικό τηλεσκόπιο
και εκθεσιακό χώρο.
•Αστρομαρίνας, ειδικού υπαίθριου
χώρου εξυπηρέτησης ερασιτεχνών
αστρονόμων.
•Κέντρου ελέγχου και διάφορων
βοηθητικών χώρων.

Απολογισμός 2013
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Έργα ΕΣΠΑ
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
•Ολοκληρώθηκε το σύνολο των αναγκαίων τεχνικών μελετών για ένταξη στο ΕΣΠΑ.
•Υπογράφτηκε σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας με το Α.Π.Θ.
•Πιστοποιήθηκε ο εκπαιδευτικός του χαρακτήρας με σχετική βεβαίωση του Υπουργείου
Παιδείας.
•Ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες συντονιστικές ενέργειες με το Υπουργείο Ανάπτυξης & την
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την τελική υποβολή του φακέλου.
•Εντάχθηκε στην λίστα των έργων προτεραιότητας « ΣΗΜΑΙΑ » της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την Περιφερειακή Πολιτική.
•Εγκρίθηκε η Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη.
•Εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική αρχή το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα
στο Δήμο Γρεβενών την ΑΝΓΡΕ και την ΠΕΔ για την υλοποίηση του 1ου υποέργου
(ωρίμανση μελετών)
• Υποβλήθηκε και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της υπογραφής το Τοπικό Ρυμοτομικό
Σχέδιο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α)

Απολογισμός 2013
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Έργα ΕΣΠΑ
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¨

«Βελτίωση Δημοτικής οδού Αγίας Παρασκευής-Βασιλίτσας».
Προϋπολογισμός ένταξης: 12.329.449,80€.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013»
ΚΩΔ.ΘΕΜ.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 20 :«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ»
Στις 06/08/2013 εντάχθηκε η πράξη «Βελτίωση Δημοτικής οδού Αγίας ΠαρασκευήςΒασιλίτσας» με τα παρακάτω 3 υποέργα:
1ο Υποέργο: Ωρίμανση των μελετών του έργου "Βελτίωση Δημοτικής οδού
Αγ.Παρασκευής - Βασιλίτσας",(ολοκλήρωση της μελέτης της γέφυρας στη παράκαμψη της
οδού στο τοπικό διαμέρισμα της Σμίξης, τη σύνταξη και επικαιροποίηση των τευχών
δημοπράτησης).
2ο Υποέργο : Την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση Δημοτικής οδού Αγ.Παρασκευής –
Βασιλίτσας» που αφορά στην κατασκευή του δρόμου.
3ο Υποέργο: Εργασίες μεταφοράς δικτύων ΟΚΩ

Απολογισμός 2013
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Έργα ΕΣΠΑ
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¨

Το έργο αφορά στη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού
Γρεβενών - Βασιλίτσας από Αγία Παρασκευή ως το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας
μήκους 20χλμ περίπου.

¨

Αναμένεται σύντομα η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο
Γρεβενών την ΑΝΓΡΕ και την ΠΕΔ για την υλοποίηση του 1ου υποέργου (ωρίμανση
μελετών).

Απολογισμός 2013
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Έργα ΕΣΠΑ
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¨

«Κατασκευή Κέντρου Διημέρευσης Ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ)
Γρεβενών».
Προϋπολογισμός ένταξης: 2.560.267,33€
ΚΩΔ.ΘΕΜ.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 79: «ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ»
Στις 06/08/2013 εντάχθηκε η πράξη «Κατασκευή Κέντρου Διημέρευσης Ατόμων με
αναπηρία (ΑΜΕΑ) Γρεβενών» με τα παρακάτω 4 υποέργα:
1ο Υποέργο: Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση του έργου «Κέντρου Διημέρευσης
Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) Γρεβενών» (αρχιτεκτονική κτιριακών έργων και
περιβάλλοντος χώρου, στατική - αντισεισμικός υπολογισμός, η/μ, ΚΕΝΑΚ,
κυκλοφοριακού κόμβου, εξοπλισμού, γεωθερμίας - Φ/Β, ΣΑΥ - ΦΑΥ και τεύχη
δημοπράτησης).
2ο Υποέργο: Την κατασκευή του έργου «Κέντρου Διημέρευσης Ατόμων με Αναπηρία
(ΑΜΕΑ) Γρεβενών».

Απολογισμός 2013
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Έργα ΕΣΠΑ
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Πρόκειται για ένα ισόγειο κτίριο 397,53τ.μ. και έναν υπόγειο χώρο 397,53τ.μ. Ο πάνω
ισόγειος χώρος περιλαμβάνει: αίθουσα αναψυχής και συγκεντρώσεων, χώρος
εργοθεραπείας-απασχόλησης, αίθουσα λογοθεραπείας, γραφείο κοινωνικών υπηρεσιών,
γραφείο ιατρού, παρασκευαστήριο προγεύματος, ησυχαστήριο, αίθουσα αυτισμού και
χώρος γραμματειακής υποστήριξης. Ο κάτω ισόγειος χώρος, περιλαμβάνει χώρο άσκησης,
χώρο χειροτεχνίας και εκθετήριο και το υπόγειο θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη.
Επιπρόσθετα για την οικονομικότερη και ορθολογική λειτουργία του ανωτέρω κτιρίου θα
γίνει προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών δαπανών του, κυρίως των εξόδων
θέρμανσης – κλιματισμού με κατασκευή γεωθερμίας και φωτοβολταΐκών συστημάτων.
3. Η προμήθεια του εξοπλισμού.
4. Επέκταση δικτύων ΟΚΩ (ΔΕΗ - ΟΤΕ)
Αναμένεται σύντομα η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο
Γρεβενών, την ΑΝΓΡΕ και την ΠΕΔ για την υλοποίηση του 1ου υποέργου που αφορά την
εκπόνηση μελετών. Επίσης κατατέθηκε ο φάκελος του Τοπικού Ρυμοτομικού στο ΥΠΕΚΑ
και αναμένεται η έγκριση του.
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«Οικιστική ανάπλαση τοπικής κοινότητας Οροπεδίου Δημ. Ενότητας
Αγίου Κοσμά».
Προϋπολογισμός ένταξης: 620.000,00€
Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Οικιστική ανάπλαση τοπικής κοινότητας
Οροπεδίου Δημ. Ενότητας Αγίου Κοσμά» από τη Διαχειριστική Αρχή στις
19/02/2014.
Με το έργο αυτό θα γίνει ανάπλαση - διαμόρφωση του υπαιθρίου χώρου γύρω από
το παλιό πέτρινο Σχολείο. Λόγω της κλίσης του εδάφους η οργάνωση του χώρου θα
γίνει σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο θα δημιουργηθεί γύρω από το χώρο του
παλιού σχολείου, στο δεύτερο θα δημιουργηθεί μια μεγάλη ορθογώνια πλατεία,
ενώ στο τρίτο που βρίσκεται σε χαμηλότερο υψόμετρο, θα διαμορφωθεί χώρος
αθλοπαιδιών.
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«Οικιστική ανάπλαση τοπικής κοινότητας Καληράχης Δημ. Ενότητας
Αγίου Κοσμά».
Προϋπολογισμός ένταξης: 257.000,00€
Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Οικιστική ανάπλαση τοπικής κοινότητας
Καληράχης Δημ. Ενότητας Αγίου Κοσμά» από τη Διαχειριστική Αρχή στις
19/02/2014.
Το έργο αυτό περιλαμβάνει την ανάπλαση τμήματος του δρόμου που περνά
μπροστά από την πλατεία του χωριού και τον προαύλιο χώρο του παλιού σχολείου
του χωριού που βρίσκεται απέναντί της. Ο δρόμος θα επιστρωθεί με
γρανιτοκυβόλιθους, έτσι ώστε να υπερυψωθεί μέχρι το επίπεδο της πλατείας και
του απέναντι πεζοδρομίου. Στον προαύλιο χώρο θα δημιουργηθούν πορείες
επιστρωμένες με κυβόλιθους, θα πλακοστρωθεί τμήμα του αυλόγυρου και θα
κατασκευαστεί ορθογώνιο ξύλινο επίπεδο γύρω από υφιστάμενο σιντριβάνι.
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«Οικιστική ανάπλαση τοπικής κοινότητας Καλλονής Δημ. Ενότητας Αγίου
Κοσμά».
Προϋπολογισμός ένταξης: 98.000,00€
Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Οικιστική ανάπλαση τοπικής κοινότητας
Καλλονής Δημ. Ενότητας Αγίου Κοσμά» από τη Διαχειριστική Αρχή στις 19/02/2014.
Με το έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί ήπια ανάπλαση υπάρχοντος οδού
(πλακόστρωση) και κοινοχρήστων χώρων εντός του οικισμού, παραπλεύρως του
κεντρικού δρόμου.

¨

Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου «Εκσυγχρονισμός και
επέκταση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου
Βασιλίτσας»
Προϋπολογισμός ένταξης: 175.000,00€
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Η Τεχνική Υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου «Εκσυγχρονισμός και επέκταση των
εγκαταστάσεων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας» εντάχτηκε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007 - 2013» (Κωδικός θεματικής
προτεραιότητας 61: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ») από την ΜΟΔ ΑΕ μετά από αίτηση χρηματοδότησης που κατέθεσε ο
Δήμος Γρεβενών.
Η Τεχνική Υποστήριξη περιλαμβάνει τα παρακάτω 3 υποέργα:
• Εκπόνηση Σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan) για τον επιδιωκόμενο εκσυγχρονισμό
και την επέκταση των εγκαταστάσεων του ΕΧΚΒ.
• Μελέτη Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους για το έργο.
• Προετοιμασία Φακέλου για την υποβολή πρότασης για αξιολόγηση στην Γ.Δ.
Ανταγωνισμού της Ε.Ε. για τη συμβατότητα της χρηματοδότησης του έργου με τους
κανόνες κρατικών ενισχύσεων.
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Για την υλοποίηση της πρότασης θα υπογραφεί άμεσα Προγραμματική Σύμβαση
μεταξύ του Δήμου Γρεβενών, του Δήμου Κόνιτσας, της Γεν. Γραμ Αθλητισμού και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής υποστήριξης θα ανοίξει ο δρόμος για την
υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου « Εκσυγχρονισμός – Επέκταση του
Χ. Κ. Βασιλίτσας» Προϋπολογισμού 15.000.000,00€.

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
¨

«Χάραξη-Σήμανση μονοπατιού " Σταυρός - Καλπάκι" Δημόσιου δάσους
Φιλιππαίων».

Προϋπολογισμός ένταξης: 278.042,02€
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Το έργο προϋπολογισμού 278.042,02€ είναι ενταγμένο στο μέτρο 323 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» από 09/03/2012 αλλά για την
υλοποίηση έπρεπε πρώτα να υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του
Δήμου Γρεβενών και του ΥΠΕΚΑ για την εκτέλεση Δημόσιων Δασοτεχνικών έργων
σε δημόσιες δασικές εκτάσεις. Η Σύμβαση υπογράφηκε και αναμένεται η έγκριση
δημοπράτησης του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

¨

Το έργο αφορά εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και ανάδειξης υπάρχοντος
παλιού μονοπατιού που διερχόταν από την περιοχή των Φιλιππαίων και μέσω της
περιοχής Σαμαρίνας ένωνε την Ήπειρο με τη Δυτική Μακεδονία, μέσω διαφόρων
περιοχών με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και πλούσια βιοποικιλότητα. Με την
κατασκευή του έργου θα αναδειχθεί το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, με
αποτέλεσμα την άσκηση της δραστηριότητας της δασικής αναψυχής σε
οργανωμένους και λειτουργικούς χώρους μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Το
συνολικό μήκος του μονοπατιού ανέρχεται στα 5.093,3 μέτρα.
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Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013»
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΓΡΕΒΕΝΩΝ
¨

«Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών»
Προϋπολογισμός ένταξης: 144.000,00€
Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα LEADER από 26/04/2013. Από ίδια δράση
χρηματοδοτείται και η μελέτη με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση για τη μελέτη
αποκατάστασης περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών» με προϋπολογισμό
σύμβασης 14.760,00€.
Η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης έχουν υποβληθεί για έλεγχο και αναμένεται
σύντομα η έγκριση δημοπράτησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
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Το έργο περιλαμβάνει ήπια ανάπλαση περιοχών που χρησιμοποιούνταν παλιότερα
(μετά το σεισμό κυρίως) ως μπαζότοποι – σκουπιδότοποι. Για την αποκατάσταση των
χώρων αυτών, μετά την απομάκρυνση των μπαζών- σκουπιδιών δεν είχε γίνει καμία
προσπάθεια. Η ήπια αναβάθμιση που θα πραγματοποιηθεί περιλαμβάνει αναδάσωση
των εν λόγω περιοχών και περίφραξή τους ( με πασσάλους και αγκαθωτό σύρμα) για
την προστασία των φυτών από βόσκηση.
¨

« Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου δημοτικής ενότητας

Βεντζίου».
Προϋπολογισμός ένταξης: 151.290,00€
Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα LEADER από 26/04/2013. Στην ίδια δράση
χρηματοδοτείται και η μελέτη με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης βατότητας αγροτικού
οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου» με προϋπολογισμό σύμβασης
14.760,00€.
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Η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης έχουν υποβληθεί για έλεγχο και αναμένεται
σύντομα η έγκριση δημοπράτησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
Με το έργο «Βελτίωση βατότητας Αγροτικού Οδικού Δικτύου Δημοτικής Ενότητας
Βεντζίου» ο Δήμος Γρεβενών πρόκειται να προβεί στην βελτίωση υφιστάμενων
αγροτικών δρόμων στην περιοχή των Βεντζίων. Συγκεκριμένα πρόκειται να προβεί:
α) στην κατασκευή τεχνικών έργων (τύπου ιρλανδική διάβαση - κοιτόστρωση).
β) στη βελτίωση των υφιστάμενων αγροτικών δρόμων με την μόρφωση τριγωνικής
τάφρου, την κατασκευή επιχώματος αμμοχάλικου, και την κατασκευή οδοστρωσίας
μήκους περίπου 3,5 χλμ.
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«Κατασκευή χώρων Δασικής Αναψυχής στη θέση ‘‘Λάτνα’’ και
ανάδειξη μονοπατιού ‘‘Παλαιοκνίδη – Κρεμαστός’’, Δήμου Γρεβενών»
Προϋπολογισμός ένταξης: 81.730,00€.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013»
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά από την ΑΝΓΡΕ και άμεσα εντάσσεται στο
πρόγραμμα χρηματοδότησης LEADER .
Με το έργο αυτό θα κατασκευαστούν οργανωμένοι χώροι Δασικής Αναψυχής σε
δύο θέσεις: α.)στη θέση «Παλαιοκνίδη» κοντά στο εξωκκλήσι των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης, της Τοπικής Κοινότητας Κνίδης, (χρησιμοποιείται από
τους κατοίκους της γύρω περιοχής σε διάφορες κυρίως θρησκευτικές
εκδηλώσεις) και β.) στη θέση «Λάτνα» της Τοπικής Κοινότητας Ελευθέρου όπου
είχε δημιουργηθεί σαν χώρος δασικής αναψυχής από τον πρώην Δήμο Γρεβενών
Οι χώροι αυτοί θα εξοπλιστούν με παγκάκια, κιόσκια, βρύσες, τραπεζοπάγκους,
χώρους παρασκευής γεύματος, παιδικές χαρές. Επίσης θα καθαριστούν και θα
σημανθούν τα υπάρχοντα μονοπάτια.
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«Αποκατάσταση Περιβαλλοντικά Υποβαθμισμένων περιοχών στους
οικισμούς Κνίδης, Πόρου και Σαρακήνας».
Προϋπολογισμός: 85.977,00€
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013»
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά (11-02-2014) από την ΑΝΓΡΕ και άμεσα εντάσσεται
στο πρόγραμμα χρηματοδότησης LEADER . Επειδή οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε
δημόσιες δασικές εκτάσεις υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του
Δήμου Γρεβενών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας στις 07/02/2014.
Το έργο περιλαμβάνει ανάπλαση περιοχών που χρησιμοποιούνταν παλιότερα (μετά
το σεισμό κυρίως) ως μπαζότοποι – σκουπιδότοποι στους οικισμούς Κνίδης, Πόρου
και Σαρακήνας. Η αποκατάσταση που θα πραγματοποιηθεί περιλαμβάνει
αναδάσωση των εν λόγω περιοχών και περίφραξή τους ( με πασσάλους και
αγκαθωτό σύρμα).
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«Οικιστική Αναβάθμιση και Ανάπλαση οικισμού Κοκκινιάς»
Προϋπολογισμός: 123.699,99€

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013»
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά (11-02-2014) από την ΑΝΓΡΕ και άμεσα εντάσσεται στο
πρόγραμμα χρηματοδότησης LEADER.
Η παρούσα μελέτη αφορά την διαμόρφωση την ανάπλαση και την αισθητική αναβάθμιση
Το έργο περιλαμβάνει επεμβάσεις ανάπλασης:
α)του άλσους που βρίσκεται πίσω από το γήπεδο ποδοσφαίρου με την κατασκευή
πεζόδρομων, τοποθέτηση καθιστικών, φυτεύσεις κ.α.
β) του οικοπέδου που βρίσκεται το Δημοτικό Σχολείο με την τοποθέτηση οργάνων παιδικής
χαράς.
γ) την κατασκευή πεζοδρομίων σε δημοτικούς δρόμους εντός του συνοικισμού Κοκκινιάς.
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Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013»
Κωδικός Μέτρου 226: «Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού και εισαγωγή
δράσεων πρόληψης»
¨

«Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών».
Προϋπολογισμός: 323.470,00€
Το έργο εντάχθηκε στις 13/12/2013 στο Μέτρο 226: «Αποκατάσταση Δασοκομικού
Δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης» και αναμένεται πλέον η έγκριση
δημοπράτησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. Οι εργασίες αφορούν την βελτίωση
της βατότητας υπαρχόντων δασικών δρόμων που είχαν διανοιχθεί κατά το παρελθόν. Το
συνολικό τους μήκος ανέρχεται στα 23 km περίπου και για τη βελτίωση της βατότητάς τους
θα κατασκευαστούν σωληνωτοί οχετοί διαμέτρου Φ 80 και Φ 100, καθώς τάφροι
αποχέτευσης ομβρίων. Οι δρόμοι αυτού βρίσκονται στα Δημοτικά δάση Δοτσικού,
Μικρολιβάδου και Φιλιππαίων.
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¨

«Κατασκευή υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας δημοτικών δασών Δήμου
Γρεβενών».
Προϋπολογισμός ένταξης: 159.318,00€
Το έργο εντάχθηκε στις 19/12/2013 στο Μέτρο 226: «Αποκατάσταση Δασοκομικού
Δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης» και αναμένεται πλέον η έγκριση
δημοπράτησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ.
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τριών υδατοδεξαμενών στα Δημοτικά Δάση
των Τοπικών Κοινοτήτων Δοτσικού, Φιλιππαίων και Μικρολιβάδου του Δήμου
Γρεβενών, χωρητικότητας 100 m3 η κάθε μια για την κάλυψη αναγκών πυρόσβεσης
δασικών πυρκαγιών. Οι υδατοδεξαμενές θα κατασκευαστούν κοντά σε κεντρικούς
δρόμους, έτσι ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση των οχημάτων της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας σε περίπτωση εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.
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¨

«Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ' κατηγορίας "Ραϊδμάνη - Ποταμούλι"
δημοτικού δάσους Ζιάκα Δήμου Γρεβενών».
Προϋπολογισμός ένταξης: 20.970,00€
Το έργο εντάχθηκε στις 14/11/2013 στο Μέτρο 226: «Αποκατάσταση Δασοκομικού
Δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης». Σύντομα αναμένεται πλέον η
έγκριση δημοπράτησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ.
Το έργο αφορά τη διάνοιξη δασικού δρόμου στη Θέση «Ποταμούλι» του Δημοτικού
δάσος Ζιάκα του Δήμου Γρεβενών. Το συνολικό μήκος του δρόμου ανέρχεται στα
2,115 km. Ο δρόμος θα συμβάλλει στην διευκόλυνση της μεταφοράς ξυλείας
ατομικών αναγκών των κατοίκων του Ζιάκα, καθώς και στην αντιπυρική
προστασία.
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Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 - 2013»
¨

«Εγκατάσταση Γεωθερμικού συστήματος στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Γρεβενών».
Προϋπολογισμός: 400.000,00€
Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές
Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»
Η δράση προϋπολογισμού 400.000,00€ είναι ενταγμένη στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 - 2013»
Αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου
Γρεβενών. Ειδικότερα πραγματοποιείται εγκατάσταση γεωθερμικού συστήματος ψύξης –
θέρμανσης που λειτουργεί εκμεταλλευόμενο την θερμότητα των γεωλογικών σχηματισμών.
Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, θα επιτευχθεί βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και
αναβάθμισης του κτιρίου από την κατηγορία Γ στην ενεργειακή κατηγορία Β. Παράλληλα θα
μειωθεί το ετήσιο κόστους κατανάλωσης σε ρεύμα και πετρέλαιο.
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ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ
¨

«Βελτίωση και επέκταση εξωτερικού υδραγωγείου οικισμών
Γρεβενών».
Προϋπολογισμός: 8.050.000,00€.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013»
ΚΩΔ.ΘΕΜ.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 45: «ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΟΣΙΜΟ
ΝΕΡΟ)»
Ημερομηνία υποβολής πρότασης: 10-04-2013
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¨

¨

«Εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων και εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) οικισμού Σμίξης ».
Προϋπολογισμός: 2.612.237,22€.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013»
ΚΩΔ.ΘΕΜ.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 46: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ(ΛΥΜΑΤΑ)»
Ημερομηνία υποβολής πρότασης: 10-04-2013
«Ύδρευση οικισμών Κηπουρείου, Πριονίων, Πηγαδίτσας και Σιταρά».
Προϋπολογισμός: 5.712.665,00€.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013»
ΚΩΔ.ΘΕΜ.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 45: «ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΟΣ
(ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ)»
Ημερομηνία υποβολής πρότασης: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
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¨

«Εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και
ομβρίων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) οικισμού
Σαμαρίνας».
Προϋπολογισμός: 5.464.924,38€.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013»
ΚΩΔ.ΘΕΜ.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 53: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ»
Ημερομηνία υποβολής πρότασης: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

¨

«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας
λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) οικισμού Δοτσικού ».
Προϋπολογισμός: 991.470,59€.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013»
ΚΩΔ.ΘΕΜ.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 46: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ(ΛΥΜΑΤΑ)»
Ημερομηνία υποβολής πρότασης: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
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¨

«Αποκατάσταση της γέφυρας του Σπανού στο Νομό Γρεβενών».
Προϋπολογισμός: 520.000,00€.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013»
ΚΩΔ.ΘΕΜ.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 58: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»
Ημερομηνία υποβολής πρότασης: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

¨

«Αποκατάσταση Ι. Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Τ.Δ. Πυλωρών
Δ.Ε. Βεντζίου Νομού Γρεβενών».
Προϋπολογισμός: 320.000,00 €.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013»
ΚΩΔ.ΘΕΜ.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 58: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»
Ημερομηνία υποβολής πρότασης: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
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¨

«Κατασκευή δρόμου από μικρό Σειρήνι έως Αγ.Γεώργιο μέσω Δ.Δ.
Ελευθέρου».
Προϋπολογισμός: 1.550.000,00 €.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013»
ΚΩΔ.ΘΕΜ.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 23: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ / ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΔΟΙ»
Ημερομηνία υποβολής πρότασης: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις της
μελέτης και αναμένεται η θετική αξιολόγηση της πρότασης και η ένταξη της.

¨

«Βελτίωση βατότητας Αγροτικού Οδικού Δικτύου Ανατολικού τμήματος
Δήμου Γρεβενών».
Προϋπολογισμός: 166.050,00€.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013»
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ημερομηνία υποβολής πρότασης: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
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¨

«Οικιστική Αναβάθμιση και Ανάπλαση οικισμού Σαρακήνας»
Προϋπολογισμός: 123.510,00€.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013»
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ημερομηνία υποβολής πρότασης: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

¨

«Οικιστική Αναβάθμιση και Ανάπλαση οικισμών Αηδονίων και
Κληματακίου»
Προϋπολογισμός: 64.593,09€.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013»
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ημερομηνία υποβολής πρότασης: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
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¨

«Κατασκευή παραλλαγής οδού στη θέση βράχος της οδού ΖιάκαΣπήλαιο (Μετά της κατασκευής της οδικής σήραγγας)».
Προϋπολογισμός: 7.764.299,49€
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013»
ΚΩΔ.ΘΕΜ.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 23: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΔΟΙ»
Ημερομηνία υποβολής πρότασης: 20-06-2011
Απεστάλη για έλεγχο το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Γρεβενών και της Εγνατία Οδός ΑΕ στην Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στην Εγνατία
Οδό ΑΕ.

¨

«Αποκατάσταση Ι. Μονής Ταξιαρχών».
Προϋπολογισμός: 565.000,00€
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013»
ΚΩΔ.ΘΕΜ.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 61: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ»
Ημερομηνία υποβολής πρότασης: 09-03-2012
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«Ενεργειακή αναβάθμιση σε σχολικές μονάδες του Δήμου Γρεβενών».
Προϋπολογισμός: 609.000,00€
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Προστασία ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος &
Αστικές μεταφορές - Αντιμετώπιση Κλιματικής αλλαγής - Ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας»

¨

«Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του Πολίτη Δήμου Γρεβενών».
Προϋπολογισμός: 61.500,00€
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
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ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ
¨

«Κέντρο Παλαιοντολογίας Μηλιά»
Προϋπολογισμός: 8.900.000,00€.
Το Κέντρο Παλαιοντολογίας περιλαμβάνει :

¨

Εκθεσιακούς χώρους, χώρους έρευνας και εργαστήρια συντήρησης.

¨

Εκπαιδευτικό Κέντρο και Βιβλιοθήκη.

¨

Ξενώνα φιλοξενίας φοιτητών και επιστημόνων.

¨

Βοηθητικούς χώρους.
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¨
¨

¨

¨
¨
¨
¨
¨

« Εκσυγχρονισμός–Επέκταση του Χ. Κ. Βασιλίτσας».
Προϋπολογισμός: 15.000.000,00€.
Τα έργα που προβλέπεται να γίνουν είναι :
Αντικατάσταση του συρόμενου lift στη θέση «ΕΛΙΜΕΙΑ».
Αντικατάσταση του τριθέσιου αναβατήρα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» με ένα νέο τετραθέσιο εναέριο
αναβατήρα.
Εγκατάσταση νέου τετραθέσιου αποσυμπλεκόμενου αναβατήρα με σκοπό τον
διπλασιασμό της δυναμικότητας του Χ.Κ
Κατασκευή νέου σαλέ – βελτίωση κτιριακών υποδομών.
Προμήθεια χιονοστρωτήρα και εγκατάσταση συστήματος τεχνητής χιόνωσης.
Προμήθεια εξοπλισμού.
Διαδρομές ορεινής ποδηλασίας εντός των πιστών του Χ.Κ κατά τους Θερινούς μήνες.
Δημιουργία τηλεκαμπίνας από την Σμίξη έως το Χ.Κ
Για την ωρίμανση του φακέλου υποβολής έχει ενταχθεί από τη ΜΟΔ ΑΕ η Τεχνική
υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου «Εκσυγχρονισμός και επέκταση των
εγκαταστάσεων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας» και σύντομα θα
ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες.
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¨

«Κατασκευή Θερμαλιστικού Κέντρου και αξιοποίηση Ιαματικών πηγών
Κιβωτού».
Προϋπολογισμός: 3.000.000,00€.

¨

«Κατασκευή Λαογραφικού Μουσείου - Δημοτικής Πινακοθήκης».
Προϋπολογισμός: 2.050.000,00€.

¨

«Αποκατάσταση Υπαίθριου Θεάτρου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος
χώρου».
Προϋπολογισμός: 2.280.000,00€.

¨

«Αναπαλαίωση - Συντήρηση παραδοσιακού δημοτικού σχολείου
Σαμαρίνας».
Προϋπολογισμός: 900.000,00€.
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¨

¨

¨

¨

¨

«Πνευματικό σύστημα αποκομιδής αστικών απορριμμάτων Δ.
Γρεβενών».
Προϋπολογισμός: 18.437.700,00€.
«Ανάπλαση πάρκων περιοχών Μερά και Τσακάλια πόλης Γρεβενών».
Προϋπολογισμός: 2.000.000,00€
«Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων
Δ.Ε. Αγίου Κοσμά».
Προϋπολογισμός: 18.254.700,00€.
«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας
λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) οικισμού Αβδέλλας».
Προϋπολογισμός: 1.351.256,90€.
«Βελτίωση οδού προς Ιερά Μονή Γόργιανης».
Προϋπολογισμός: 932.852,00€.
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¨

«Βελτίωση δρόμου Πρόσβορο - Κουρούνα ».
Προϋπολογισμός: 850.000,00€.

¨

«Κατασκευή περιφερειακού δρόμου κοινότητας Περιβολίου».
Προϋπολογισμός: 600.000,00€.

¨

«Βελτίωση δρόμου Πρόσβορο - Κουρούνα (β' κλάδος)».
Προϋπολογισμός: 800.000,00€.

¨

«Βελτίωση δρόμου Σπήλαιο -Φαράγγι Πορτίτσας».
Προϋπολογισμός: 660.000,00€.

¨

«Αποκατάσταση παλαιού Δημοτικού σχολείου Αγίου Γεωργίου».
Προϋπολογισμός: 583.991,60€.
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¨

«Βελτίωση αγροτικής οδού Καμπάνα Δοτσικό».
Προϋπολογισμός: 250.000,00€.

¨

«Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιία».
Προϋπολογισμός: 290.000,00€.

¨

«Βελτίωση δασικού δρόμου β΄ κατηγορίας Σταυρός - Γερακίνα».
Προϋπολογισμός: 335.000,00€.

¨

«Βελτίωση δρόμου Βούζιος - Λάκκος ».
Προϋπολογισμός: 195.000,00€.

¨

«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Σμίξης Ν. Γρεβενών».
Προϋπολογισμός: 490.000,00€.
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Η Υπηρεσία δόμησης του Δήμου μας, καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρου του Νομού
σε θέματα της αρμοδιότητάς της.
Κατά τη διάρκεια του 2013 :
¨

¨

Χορηγήθηκαν : 25 Οικοδομικές άδειες, 46 48ωρες έγγραφες ενημερώσεις και
δόθηκαν 10 εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας.
Ηλεκτροδοτήθηκαν 38 κτίσματα και χορηγήθηκε σημαντικός αριθμός
βεβαιώσεων διαφόρων χρήσεων.

¨

Ελέγχθηκαν για την εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας 24 οικοδομές.

¨

Δέχθηκε και αξιολόγησε 128 καταγγελίες για ελέγχους διαφόρων κατασκευών.

¨

Συντάχθηκαν 39 εκθέσεις αυτοψίας αυθαίρετων κατασκευών ενώ στα πλαίσια
εφαρμογής του Ν.4014/2011 ελέγχθηκαν 133 δηλώσεις τακτοποίησης
αυθαίρετων κατασκευών.

¨

Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση του αρχείου των οικοδομικών αδειών ( 17.730
άδειες από το 1952 έως σήμερα στο σύνολο του Νομού Γρεβενών ).
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Στον πολιτισμό σημαντικές εξελίξεις αποτελούν τόσο η
συγκρότηση της αρχαιολογικής συλλογής του Νομού που θα
στεγαστεί στο κτίριο της μαθητικής εστίας όσο και η ίδρυση του
Πολεμικού Μουσείου στο μύλο του Μπούσιου, του 5ου κατά σειρά
στη χώρα. Παράλληλα, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής,
θεσμοθετήθηκαν και καθιερώθηκαν αξιόλογες δραστηριότητες που
γνώρισαν ιδιαίτερη απήχηση από τους Δημότες μας, όπως οι
εκδηλώσεις μνήμης για τη μάχη του Σνιχόβου, των πεσόντων στο
ύψωμα της “Αννίτσας”, των θυμάτων πολεμιστών της ΕΛΔΥΚ το 1974
και των θυμάτων της Ναζιστικής θηριωδίας στην τοπική κοινότητα
Κοσματίου.
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Εκδήλωση βράβευσης πρωτευσάντων μαθητών σχολικού έτους 2012-2013
Στο πλαίσιο του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών από τα Κοινωφελή Ιδρύματα
«Κωνσταντίνου και Μαργαρίτη Βρέντζιου» και «Νικολάου και Κούκας
Κωνσταντινίδη» και τη ΔΕΚΕΓ.
Στην ίδια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και η βράβευση των μαθητών που
διακρίθηκαν στο διαγωνισμό της Έκθεσης και της Ζωγραφικής των
Δημοτικών, Γυμνασίων & Λυκείων του Δήμου Γρεβενών που έγινε στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων για τα «100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΡΕΒΕΝΑ», καθώς και οι έξι
(6) μαθητές της Α΄ τάξης του 1ου Λυκείου Γρεβενών για τη δημιουργία, μέσω
της τέχνης του Γκράφιτι, της ξεχωριστής εικαστικής παρέμβασης, στο 1ο
Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών.
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¨

¨
¨

¨
¨

Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής :
επετείου Απελευθέρωσης της πόλης των Γρεβενών από τον
τουρκικό ζυγό
μάχης Σνιχόβου
πεσόντων κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-41 στο ύψωμα της
«ΑΝΝΙΤΣΑΣ»
των θυμάτων πολεμιστών Γρεβενιωτών της ΕΛΔΥΚ 1974
των θυμάτων της Ναζιστικής Θηριωδίας στην Τ.Κ. Κοσματίου. Ο
Δήμος Γρεβενών με την υπ΄αριθμ.249/2013 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου καθιέρωσε την κεντρική εκδήλωση του
Δήμου, στη μνήμη των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας τον
Ιούλιο του 1944, να πραγματοποιείται στην Τοπική Κοινότητα
Κοσματίου κάθε δεύτερη Κυριακή του μηνός Ιουλίου εκάστου
έτους.
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Εορταστικές εκδηλώσεις θρησκευτικού περιεχομένου :
¨

στη μνήμη του Πολιούχου της πόλης των Γρεβενών Αγίου Αχιλλίου

¨

της «ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» στην Τοπική Κοινότητα Σαμαρίνας

¨

στη μνήμη του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, στην ομώνυμη Τοπική Κοινότητα του
Δ. Γρεβενών

¨

στη μνήμη του νεομάρτυρος Αγίου Γεωργίου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου
Γεωργίου Δ. Γρεβενών.
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Εκδήλωση Δήμου Γρεβενών
Πρωτοχρονιά 2013:
¨

Με τη συνεργασία των μελών της
Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης
Γρεβενών, ο Άγιος Βασίλης και τα
ξωτικά του επισκέφθηκαν την πόλη
των Γρεβενών από το Ρολόι στις 30
Δεκεμβρίου, χαρίζοντας ένα
μοναδικό θέαμα και μοίρασαν
στους μικρούς μας φίλους γλυκά,
ζαχαρωτά και καραμέλες, που
προσέφεραν καταστήματα της
πόλης μας, ενώ γλυκές μελωδίες
των Χριστουγέννων και της

Πρωτοχρονιάς ακούσθηκαν από
ομάδα μικρών παιδιών.
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Συνεργασία με Φορείς, Πολιτιστικούς και Αθλητικούς
Συλλόγους:
¨

Ο Δήμος στάθηκε αρωγός σε κάθε πολιτιστική προσπάθεια των Πολιτιστικών
Συλλόγων των Τοπικών Κοινοτήτων, των Συλλόγων των Απανταχού Γρεβενιωτών,
των Φορέων καθώς και των Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου μας, με τη
συνδιοργάνωση και φιλοξενία εκδηλώσεων και δράσεων.

¨

Συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ,το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Ιωαννιτών και την
Κεντρική Δημόσια Βιβλιοθήκη Γρεβενών του 1ου Φιλολογικού συνεδρίου, το
οποίο πραγματοποιήθηκε στην Τοπική Κοινότητα Κρανιάς με θέμα: Ελεγείεςπολεμικά θούρια στην ελληνική ποίηση από τον 7ο αιώνα έως τις μέρες μας.

¨

Φιλοξενία της κινητής περιοδικής έκθεσης «ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913 καθώς και της έκθεσης βιβλίου
«ΤΙΤΛΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ» που διοργάνωσε το Υπουργείο
Μακεδονίας-Θράκης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 100 χρόνια ελεύθερη
Θεσσαλονίκη.
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¨

Συνδιοργάνωση με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και σε συνεργασία
με την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος / Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Ημερίδας με
θέμα: «Κανόνες Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο-Cyberbullying».

¨

Φιλοξενία στα ορεινά Γρεβενά του 14ου Πανελληνίου Συμποσίου Ιστορίας,
Λαογραφίας, Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορών που διοργάνωσε
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων και το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

¨

9ο Αντάμωμα Βλαχοχωρίων Πίνδου στην Τοπική Κοινότητα Περιβολίου, σε
συνεργασία με το σύλλογο Περιβολιωτών

¨

1ο Συναπάντεμα Ποντίων Ν. Γρεβενών, με τη συμμετοχή των χορευτικών
τμημάτων των Συλλόγων στην Τοπική Κοινότητα Κιβωτού

¨

οικονομική στήριξη των συλλόγων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων θεσμών
των χωριών τους (πανηγύρια κλπ)

¨

αγώνες Ορεινού Αθλητισμού Αγίου Γεωργίου Γρεβενών 2013
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¨

φιλοξενία της διοργάνωσης της τελικής φάσης του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος Παίδων και Κορασίδων σε συνεργασία με την Ελληνική
Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και τον Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑ Γρεβενών

¨

διοργάνωση του 3ου πανελλήνιου πρωταθλήματος αγώνα ορεινού
δρόμου, στην περιοχή του Όρλιακα (Ζιάκας), σε συνεργασία με το ΣΕΓΑΣ
και το Γ.Σ.Γ. , καθώς και Αγώνα Δρόμου σε δημόσια οδό με την επωνυμία:
«Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» 2013

¨

Υποδοχή, μετά την αποδοχή της πρότασης της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής, της Ολυμπιακής Φλόγας των Χειμερινών Ολυμπιακών
Αγώνων «SOCHI 2014»,στην Κεντρική Πλατεία της πόλης μας, παρουσία
μαθητών και πολιτών, με λαμπαδηδρόμους αθλητές Σωματείων του
Δήμου μας, με σημαντικές διακρίσεις ο καθένας στο άθλημα του.
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ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
¨

¨

¨

Υλοποιείται η ιδέα αξιοποίησης του κτιρίου ¨ΜΥΛΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΥ¨ αφού με
συντονισμένες ενέργειες αποφασίστηκε η ίδρυση παραρτήματος Πολεμικού
Μουσείου στα Γρεβενά (του 5ου στην Ελλάδα).
Εκδόθηκε η απόφαση της ίδρυσης του από το Δ.Σ. του Πολεμικού Μουσείου με
το υπ’ αριθ. 802/2013 πρακτικό του και ήδη βρίσκεται στο ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ για υπογραφή το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος που εντός των
επόμενων μερών θα αποσταλεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προς υπογραφή
και δημοσίευση στο ΦΕΚ.
Επίσης μας έχουν ήδη διατεθεί τα πρώτα κειμήλια από το Πολεμικό Μουσείο
ενώ το Υ.Μ.Α.Θ. αποφάσισε τη διάθεση πίστωσης 35.000 € για προμήθεια
προθηκών. Τέλος έχουν ξεκινήσει από τις υπηρεσίες μας και οι προκαταρκτικές
ενέργειες για την μετατροπή και διαμόρφωση του κτιρίου και του
Περιβάλλοντος χώρου σε Πολεμικό Μουσείο.
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ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
¨

Ξεκίνησε το 2013, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, η λειτουργία του “Κέντρου
δια βίου Μάθησης”, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
και το Ίδρυμα Νεολαίας & δια Βίου Μάθησης.

¨

Συγκροτήθηκαν 9 τμήματα, παρέχοντας δωρεάν προγράμματα εκμάθησης της
Ρωσικής και γερμανικής γλώσσας με έμφαση στον τουρισμό, εκπαίδευσης στις
πρώτες βοήθειες, συμβουλευτική για οικολογικές λύσεις στο σπίτι και υγιεινή
διατροφή.

¨

Συνεχίζεται η έναρξη λειτουργίας νέων τμημάτων (έχουν φθάσει τα 35 ),
γνωρίζοντας μεγάλη απήχηση στους πολίτες των Γρεβενών με περισσότερες από
600 αιτήσεις ενδιαφερομένων.
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ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Συνεχίστηκε για δεύτερη συνεχή
χρονιά, ιδιαίτερη μάλιστα επιτυχία, ο
θεσμός του Λαϊκού Πανεπιστημίου
προσελκύοντας το ενδιαφέρον πολλών
συμπολιτών μας.
Πραγματοποιήθηκαν 12 διαλέξεις με
τη συμμετοχή 73 ατόμων.
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Το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού με τις τρεις δομές που
διαθέτει, Τους Παιδικούς Σταθμούς, το ΚΑΠΗ και το Αθλητικό Κέντρο,
Κατά τη διάρκεια του 2013 :
¨

Φιλοξένησε 244 παιδιά στους παιδικούς σταθμούς, ικανοποιώντας το σύνολο
των σχετικών αιτήσεων.

¨

Συνέχισε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση
Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» συνολικής δαπάνης 280.200,00 €,
από το οποίο ωφελήθηκαν 98 δικαιούχες μητέρες με την δωρεάν φιλοξενία των
παιδιών τους.

¨

Το ΚΑΠΗ εξυπηρέτησε 600 περίπου μέλη, παρέχοντας νοσηλευτικές,
φυσιοθεραπευτικές, συμβουλευτικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες.

¨

Το Αθλητικό Κέντρο Γρεβενών συνέχισε την υλοποίηση του προγράμματος
«Άθληση για όλους», με τη συμμετοχή 240 ατόμων διαφόρων ηλικιών, ενώ στις
υποδομές του φιλοξένησε τις δραστηριότητες των τοπικών αθλητικών
συλλόγων.
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Το 2013 η Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. συνέχισε τις
δράσεις της σε διάφορα επίπεδα
κοινωνικών παρεμβάσεων :
Στον τομέα της Κοινωνικής
προστασίας :
¨

Α. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

¨

Φιλοξενήθηκαν συνολικά 50 παιδιά
νηπιακής και βρεφικής ηλικίας στους
δύο βρεφονηπιακούς σταθμούς
Γρεβενών και Ελάτου. Στα παιδιά
παρασχέθηκε σίτιση σε καθημερινή
βάση και αναπτύχθηκαν
δραστηριότητες νοητικής, κοινωνικής
και συναισθηματικής ανάπτυξης (
μουσική, χορός, κουκλοθέατρο κ.λ.π. ).
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¨

Β. ΔΟΜΗ Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α.

¨

Φιλοξενήθηκαν 20 άτομα με ειδικές ανάγκες που τους παρασχέθηκαν υπηρεσίες
εργοθεραπείας, φυσικής αγωγής, κοινωνικής εργασίας και λογοθεραπείας, από
εξειδικευμένο προσωπικό.

¨

Λειτούργησαν εργαστήρια κηπουρικής και ζωγραφικής .

¨

Διοργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις πολιτιστικού και ψυχαγωγικού
περιεχομένου καθώς και έκθεση εικαστικών και κηπουρικής με δημιουργίες των
παιδιών.

¨

Γ. ΔΟΜΗ Κ.Δ.Α.Π. – ΠΑΙΔΙΩΝ 6-12 ΕΤΩΝ

¨

Για δεύτερη χρονιά λειτούργησε με απόλυτη επιτυχία η νέα δομή, το Κέντρο
δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) παιδιών, ηλικίας 6 έως 12 ετών.

¨

Η συγκεκριμένη δομή απασχόλησε δημιουργικά 309 παιδιά, σε έξι διαφορετικά
τμήματα αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων (Τένις, Χάντμπολ, Η/Υ, χορού,
μουσικής,σχολικής μελέτης ).
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Δ. ΔΟΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
¨

Λειτούργησαν 7 τμήματα της Δομής,
καλύπτοντας γεωγραφικά όλη την έκταση
του Δήμου μας.

¨

Παρασχέθηκαν εξειδικευμένες υπηρεσίες
σε 1.131 δημότες μας (ψυχολογικής
υποστήριξης , κοινωνικής εργασίας,
νοσηλευτικής, οικιακής βοήθειας,
διαμεσολάβησης και ενημέρωσης).

¨

Πραγματοποιήθηκαν 672 κινήσεις στη πόλη
και σε 81 χωριά του Δήμου μας.
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Στον πολιτιστικό τομέα :
Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς :
¨

¨

Λειτούργησαν, με μεγάλη επιτυχία, 7 τμήματα
εκμάθησης ελληνικών παραδοσιακών χορών.
Εγκρίθηκε από το πρόγραμμα Leader η προμήθεια
παραδοσιακών στολών για πολιτιστικές
εκδηλώσεις, προϋπολογισμού 22.387,50 €

¨

Λειτούργησε και το 2013, το χορωδιακό τμήμα
ατόμων τρίτης ηλικίας.

¨

Το τμήμα εκγύμνασης γυναικών τρίτης ηλικίας
προσέλκυσε 40 γυναίκες.

¨

Στο Κέντρο Πολιτισμού προβλήθηκαν 7
κινηματογραφικές ταινίες και στο υπαίθριο
θέατρο φιλοξενήθηκαν 6 θεατρικές παραστάσεις.
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¨

Η δραστηριότητα της επιχείρησης επικεντρώθηκε και την περσινή χρονιά στη
λειτουργία των δημοτικών σφαγείων.

¨

Εξακολουθεί να παρουσιάζει στοιχεία σταθερότητας και ανθεκτικότητας, μέσα
σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

¨

Συγκεκριμένα η επιχείρηση το 2013 :

¨

Παρουσίασε, μετά την μικρή κάμψη του 2012, αύξηση του κύκλου εργασιών
κατά 14,35% (110.000,00 € από 96.200,00€ το 2012).

¨

Ο όγκος των παρεχόμενων υπηρεσιών σφαγής ζώων παρουσίασε μέση αύξηση
της τάξης του 12% περίπου σε σχέση με το 2012.

¨

Συνεχίστηκε η συνεργασία με το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας για τον έλεγχο και τη
σωστή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.

¨

Υλοποιήθηκε ένα σημαντικό πρόγραμμα βελτίωσης και συμπλήρωσης των
τεχνικών υποδομών ( τοποθέτηση και λειτουργία σύγχρονου συστήματος
ζύγισης, νέα ράμπα υποδοχής ζώων).

¨

Συνεχίστηκε η υλοποίηση προγραμμάτων προβολής και ενημέρωσης.
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Συνεχίστηκαν και το 2013 οι προσπάθειες σταθεροποίησης
της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της,
εδραιώνοντας, παρά τα συνεχώς ανακύπτοντα προβλήματα
παλαιότερων χρήσεων, τη βεβαιότητα μιας σταθερής πορείας
προς το μέλλον.
Έτσι θεωρούμε ότι έχει αποκατασταθεί πλέον η εικόνα και το
κύρος της επιχείρησης στη συνείδηση των δημοτών μας.
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Η επιχείρηση το 2013 :
¨

Εμφάνισε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, θετικά αποτελέσματα χρήσης,
διαμορφώνοντας συνολικά την κερδοφορία της την τριετία 2011-2013, στα
880.00,00€. Συνεχίστηκε έτσι η αποκλιμάκωση των πιέσεων από συσσωρευμένες
υποχρεώσεις παλαιότερων ετών.

¨

Κατάφερε με τον εξορθολογισμό της τιμολογιακής πολιτικής, μία μέση μείωση των
τιμών κατά 20% περίπου.

¨

Συνέχισε σε τακτική βάση πλέον, την έκδοση του «ενημερωτικού φυλλαδίου του
καταναλωτή», που καθιστά ενήμερους τους δημότες για την οικονομική κατάσταση
και την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης.

¨

Αποπλήρωσε εντός του 2013 παλαιές οφειλές έργων ύψους 1.960.000,00 €, με
χρηματοδότηση που εξασφάλισε από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ.
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¨

Μείωσε στο μισό περίπου το κόστος λειτουργίας του Βιολογικού καθαρισμού με
εξασφάλιση καλύτερων όρων συμβάσεων και κατάλληλη αξιοποίηση επιστημονικού
και τεχνικού προσωπικού.

¨

Συνέχισε τις εργασίες του μεγάλου έργου της ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού
σύμβασης 12.006.401,98 € με 100% χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Το έργο έχει
υλοποιηθεί σε ποσοστό περίπου 40%.

¨

Ενέταξε και δημοπρατεί σύντομα το έργο της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης
της Σμίξης, προϋπολογισμού 800.000,00€. Θα κατασκευαστεί εξ αρχής νέο δίκτυο
και μία επιπλέον δεξαμενή.

¨

Ολοκλήρωσε τη διαδικασία εξασφάλισης των αδειών χρήσης νερού.

¨

Συνέχισε την πολιτική βελτιωτικών παρεμβάσεων στα δίκτυα όλων των δημοτικών
διαμερισμάτων με χαρακτηριστικό για το 2013 την αύξηση της σχετικής δαπάνης
κατά 300.000,00€ σε σχέση με το 2012.
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¨

¨

H ΑΝ.ΓΡΕ συνέχισε και το 2013 να υλοποιεί, να διαχειρίζεται και να
υποστηρίζει σημαντικές δράσεις ιδιαίτερου αναπτυξιακού
ενδιαφέροντος για την περιοχή μας.
Στο νέο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο που επέβαλε η κρίση,
αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ευκαιρίες και δράσεις που
προσφέρουν διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
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Α. ΑΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» : "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ"
¨

Η ΑνΓρε συμμετέχει ως «Αντένα» για τον Νομό Γρεβενών στον Μηχανισμό
Υποστήριξης Δυτικής Μακεδονίας και έχει την εποπτεία των εγκεκριμένων
επενδύσεων της 1ης πρόσκλησης :

¨

Οι δράσεις στοχεύουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση
της υπαίθρου για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των
αγροτικών περιοχών.

¨

Στα Γρεβενά υποβλήθηκαν 10 προτάσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 6 και
υλοποιούνται οι 5 (τουριστικού κυρίως ενδιαφέροντος), συνολικού
εγκεκριμένου προϋπολογισμού 1.702.644,12, € εκ των οποίων 851.322,06 €
αποτελούν Δημόσια Δαπάνη.
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Β. ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» : ΄΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER΄΄
Η ΑνΓρε ως Ομάδα Τοπικής Δράσης για το Νομό Γρεβενών υλοποιεί το τοπικό
πρόγραμμα Leader συνολικού ποσού Δημόσιας δαπάνης 6.541.060,00 €.
¨

¨

Στα πλαίσια του προγράμματος :

Συμβασιοποιήθηκαν και υλοποιήθηκαν μέχρι τώρα 27 συνολικά έργα της 1ης
& 2ης πρόσκλησης, συνολικού ποσού Δημόσιας Δαπάνης 2.918.633,79 €.
¨

Κατά την 3η προκήρυξη που έληξε στις 30/9/2013 αξιολογήθηκαν θετικά 30
προτάσεις, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 3.120.974,68 €.
¨

¨

Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος είναι έως και τα τέλη του 2015.
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Γ. ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
¤

Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Τοπικό δίκτυο κοινωνικής και
εργασιακής ένταξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην
περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών», δαπάνης 450.000,00 €

¤

καταρτίστηκαν 190 άνεργοι συμπολίτες μας.

¤

Συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες η συμβουλευτική δομή του
προγράμματος.

¤

Αναμένεται η ολοκλήρωση των επιχειρησιακών σχεδίων για την
ίδρυση κοινωφελών επιχειρήσεων.
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Δ. ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
¤

Ξεκίνησε το 2013 και συνεχίζει να υλοποιείται το πρόγραμμα «Τοπικά
σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των
τοπικών αγορών εργασίας» προϋπολογισμού 400.000,00 €.

¤

Ο αριθμός των ανέργων που επωφελούνται ανέρχεται στα 120 άτομα.

¤

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.
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Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ IPA ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ
«CROSS BORDER CLUSTER OF SOCIAL AND COOPERATIVE ENTERPRISESSOSIAL NET».
¨

Διάρκεια έργου :Νοέμβριος 2012 – Ιούνιος 2014.

¨

Προϋπολογισμός έργου: 366.000,00€.

¨

Για πρώτη φορά ο Νομός Γρεβενών συμμετέχει σε πρόγραμμα
διασυνοριακής συνεργασίας ως «παρακείμενη περιοχή».

¨

Τελικός στόχος του έργου είναι η υλοποίηση ενός διασυνοριακού
συστήματος ενίσχυσης των κοινωνικών επιχειρήσεων. Το έργο διανύει το
τελικό στάδιο υλοποίησής του και απομένει μόνο η σύσταση της δομής
και η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού.
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ΣΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « METPEX »
¨

Ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου του 2012 με επικεφαλής το Coventry University
της Μ. Βρετανίας, στο οποίο η ΑνΓρε συμμετέχει ως εταίρος.

¨

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην βελτιστοποίηση της
λειτουργικότητας των μεταφορικών συστημάτων των πόλεων.

¨

Θα αναπτύξει χρηστικά εργαλεία που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από παρόχους μεταφορών, ομάδες επιβατών και δήμους. Ξεκίνησε ήδη η
υλοποίηση των πρώτων δράσεων.
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Ζ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Life NAT/GR/000784 Arcpin
¨

Εγκρίθηκε και ξεκίνησαν το 2013 οι αρχικές διαδικασίες υλοποίησης του
προγράμματος που αποσκοπεί στην προστασία της άγριας ζωής με όρους
ομαλής συμβίωσης με τον ανθρώπινο παράγοντα.

¨

Περιλαμβάνει δράσεις όπως η προμήθεια ειδικών κάδων, εγκατάσταση
περιφράξεων, παρακολούθηση και μελέτη της συμπεριφοράς των ζώων
κ.λ.π.

¨

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό του 1.582.160,00 € με
χρηματοδότηση κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Η. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Παράλληλα και το 2013 συνεχίστηκε μια σειρά δράσεων ( μελέτες, έργα, τεχνικές
στηρίξεις ) στα πλαίσια προγραμματικών συμβάσεων με διάφορους φορείς.
Ο συνολικός προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τα 3.000.000,00 €. Ενδεικτικά
αναφέρουμε μερικές από αυτές :
¨

Συμπλήρωση μελετών πρώην Δήμου Γόργιανης.

¨

Μελέτες οδοποιίας στο Νομό Γρεβενών.

¨

Μελέτη αποκατάστασης Μονής Ταξιαρχών.

¨

Συμπλήρωση οριστικών μελετών Κέντρου Παλαιοντολογίας Μηλιάς, Αστρονομικού
Πάρκου Όρλιακα, Θερμαλιστικού Κέντρου Κιβωτού.

¨

Σχέδιο επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Δήμου Γρεβενών.

¨

Δρόμοι των Γεύσεων.
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¨

«Αποκατάσταση και αντισεισμική προστασία του Ι. Ναού Κοιμήσεως
της Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγιά) στη Σαμαρίνα Ν. Γρεβενών».
Υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Γρεβενών, της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΓΡΕ με θέμα «Συμπλήρωση
Μελετών για την αποκατάσταση του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγία)
Σαμαρίνας Δήμου Γρεβενών». Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο
ποσό των 160.000,00€ με χρηματοδότηση από το ΕΠΑΔΥΜ. Μετά την
ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων μελετών και τη χορήγηση των
απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισμού, θα ανοίξει ο δρόμος για την αποκατάσταση αυτού του ιδιαίτερα
σημαντικού μνημείου για την ιστορία και την παράδοση του τόπου μας.
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Στο Δήμο μας λειτουργούν δύο Σχολικές Επιτροπές :
¨

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

¨

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .
Η συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων ήταν
καθοριστική και το 2013.
Σε περίοδο οικονομικής στενότητας με δράσεις που πολλές φορές
ξεπέρασαν τα πλαίσια των στενών αρμοδιοτήτων τους, αντιμετώπισαν
αποτελεσματικά καίρια λειτουργικά ζητήματα.
Παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία από τη λειτουργία τους :
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¨

H σχολική επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης το 2013:
είχε έσοδα από διάφορες πηγές όπως φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα :

ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ

Επιχορηγήσεις

286.362,21

Πρόσοδοι σχολικής περιουσίας 9.799,36
Λοιπά έσοδα

600,00

ΣΥΝΟΛΟ

296.761,57€
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Καλύφθηκαν ανάγκες όπως :
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΟΣΟ

Θέρμανση

146.696,66

Συντήρηση & επισκευές

18.917,91

Λειτουργικές δαπάνες

70.920,23

ΣΥΝΟΛΟ

236.534,80€

¨

Υλοποίησε όπως κάθε χρόνο το θεσμό του σχολικού τροχονόμου με την
απασχόληση 8 ατόμων.

¨

Χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης με το
ποσό των 30.087,18 ευρώ για το έργο «Καθαρισμός σχολικών
μονάδων».
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¨

Η σχολική επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης το 2013:
είχε έσοδα από τις εξής πηγές :

ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ

Επιχορηγήσεις

168.064,70

Έσοδα κυλικείων
ΣΥΝΟΛΟ

19.392,00
187.456,70€

Απολογισμός 2013
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Καλύφθηκαν ανάγκες όπως :

¨

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΟΣΟ

Θέρμανση

114.016,50

Λοιπές λειτουργικές
δαπάνες

74.028,26

ΣΥΝΟΛΟ

188.044,76€

Χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου
Μάθησης με το ποσό των 29.557,04 ευρώ για το έργο
«Καθαρισμός σχολικών μονάδων».

Απολογισμός 2013

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

