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ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2007-2008
Φίλες και φίλοι,

Νιώθω χαρά και συγκίνηση για τη δυναμική παρουσία σας σήμερα στην αίθουσα αυτή. Με
την ολοκλήρωση δύο χρόνων διαχείρισης των δημοτικών πραγμάτων, είμαι σήμερα σε θέση
, να σας καταθέσω με σκέψη καθαρή, με λόγο τεκμηριωμένο και με αναμφισβήτητα
στοιχεία, το σημαντικό έργο που παράγαμε το χρόνια που πέρασαν και πολύ περισσότερο
αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει στα χρόνια που ακολουθούν.Απ την πρώτη στιγμή
υπογράψαμε μαζί σας ένα συμβόλαιο τιμής, που νιώθουμε να δεσμεύει και να καθοδηγεί
όλες μας τις πράξεις. Τηρώντας ευλαβικά τις υποσχέσεις που σας δώσαμε και που με
καθαρότητα περιγράφονται στο προεκλογικό μας φυλλάδιο, προχωρήσαμε στο σχεδιασμό
και την υλοποίηση μιας πολιτικής, με στόχο την ανταπόκρισή μας σ αυτές στο μεγαλύτερο
δυνατό βαθμό.Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια μπορώ σήμερα να ισχυριστώ, πως ήδη μέσα στα
δύο πρώτα χρόνια, υλοποιήσαμε σχεδόν το 70% των εξαγγελιών μας και πως τα επόμενα
δυο ,θα καταβάλλουμε προσπάθεια το ποσοστό αυτό να αγγίξει το 100 %.

Θέλουμε όταν ξαναβρεθούμε μπροστά σας, για να σας παρουσιάσουμε το έργο μας και να
ζητήσουμε για μια ακόμα φορά τη στήριξή σας, να είμαστε βέβαιοι πως μπορούμε θαρρετά
να σας κοιτάξουμε στα μάτια. Η συνέπεια λόγων και έργων είναι για μας αδιαπραγμάτευτη
αρχή. Μια αρχή που σταθερά μας καθοδηγεί και στοχεύει στο να ανατρέψει άπαξ δια
παντός τη στρεβλή περί πολιτικής και πολιτικών αντίληψη, που πολλοί συμπολίτες μας
υιοθετούν. Θέλουμε με τις πράξεις μας να αποδείξουμε, πως δεν είμαστε όλοι ίδιοι και
επιπλέον πως υπάρχουν πολιτικοί που και έντιμοι είναι και συνεπείς και ειλικρινείς και που
πραγματικά αγωνίζονται να τιμήσουν τη στήριξη και την εμπιστοσύνη των συμπολιτών
τους.

Φίλες και φίλοι,
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Τα δύο χρόνια που πέρασαν έγινε πραγματικά ένα σημαντικό έργο. Σε όλα ανεξαίρετα τα
επίπεδα. Η Δημοτική Αρχή, έβαλε προτεραιότητες, σχεδίασε και άρχισε την υλοποίηση
δράσεων με στόχο κεντρικό, κύρια, την ανάδειξη της σημασίας και της αξίας που έχει γι
αυτή, ο άνθρωπος. Πιστοί στη δέσμευσή μας για μια πολιτική ανοιχτών θυρών,
εγκαινιάζοντας με τους συνδημότες μας σχέσεις αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης,
επιζητώντας τον ουσιαστικό και αποτελεσματικό διάλογο, είμαστε σήμερα εδώ, για να σας
καταθέσουμε το τι πράξαμε τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας μας. Ζητούμενο για μας είναι
ένα και μόνο…η σωστή και πέρα από σκοπιμότητες πληροφόρηση, όλων ανεξαιρέτως των
πολιτών, που ενδιαφέρονται και αγωνιούν για την πορεία του τόπου που επέλεξαν να
ζήσουν και να δημιουργήσουν.Πριν μπω στην ουσία της τοποθέτησής μου, θα ήθελα να
ευχαριστήσω τους στενούς μου συνεργάτες, τους αντιδημάρχους, τον πρόεδρο του Δ.Σ.,
τους δημοτικούς συμβούλους, τους προέδρους των Τ.Σ. αλλά και όλους ανεξαίρετα τους
εργαζομένους για τη διάθεση συνεργασίας και προσφοράς την οποία επιδεικνύουν. Πιστεύω
συμφωνείτε μαζί μου, πως για να αντιμετωπιστούν τα πολλά και δύσκολα προβλήματα ενός
Δήμου δεν αρκεί η όρεξη, η ικανότητα και το ενδιαφέρον μόνο του Δημάρχου. Κοινή είναι η
πορεία, κοινή η στόχευση, κοινή η συμμετοχή στο αποτέλεσμα. Και πάλι λοιπόν, θερμά τους
ευχαριστώ.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ
1. 1.

ΥΦΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θεωρώ ότι το σημαντικότερο πράγμα που καταφέραμε, ήταν να αποκαταστήσουμε σχέσει
ς φιλίας, συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους εργαζομένους
. Ο στόχος που από την αρχή επιλέχτηκε, ήταν να καταστεί η λειτουργία των υπηρεσιών
του Δήμου μας, πιο αποτελεσματική, φιλική και τελικά χρήσιμη για τους πολίτες.Στα
πλαίσια αυτά, συνεργαστήκαμε με τους εργαζόμενους, εμπιστευτήκαμε τις γνώσεις, την
εμπειρία και τις δυνατότητές τους, βελτιώσαμε τις υποδομές, εκσυγχρονίσαμε και
ανανεώσαμε τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, υιοθετήσαμε νέες δομές δράσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Σκύψαμε με σεβασμό και ενδιαφέρον στα προβλήματα των συμπολιτών μας.
Ανοίξαμε τις πόρτες του Δημαρχείου και ακούσαμε τα αιτήματά τους. Επιδιώξαμε να
δώσουμε λύσεις σε όσα από αυτά είχαμε τη δυνατότητα. Σε κάποια το καταφέραμε σε άλλα
όχι. Το βέβαιο όμως είναι πως προσπαθήσαμε και σας διαβεβαιώνω πως αυτό θα
συνεχίσουμε να κάνουμε.
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Ακολουθήσαμε φανερές και δίκαιες διαδικασίες κατά την άσκηση των καθηκόντων
μας. Στηρίξαμε κ στηρίζουμε την τοπική αγορά, λειτουργώντας με διαφάνεια,
αντικειμενικότητα, πλουραλισμό και δικαιοσύνη.

Αποκεντρώσαμε τη λειτουργία του Δήμου, επιμερίσαμε αρμοδιότητες και
εξουσίες και εμπιστευτήκαμε τους ανθρώπους μας.

Τρέξαμε με πρωτόγνωρους ρυθμούς την πιλοτική εφαρμογή του Εθνικού
Δημοτολογίου
στο
Δήμο Γρεβενών. Παρότι απομένει ακόμα αρκετή δουλειά για την ολοκλήρωση του μεγάλου
αυτού εγχειρήματος, θεωρώ πως η παρουσία του κου Μήτσιου Αθανασίου, ως διοικητικού
υπεύθυνου για την υλοποίησή του, εγγυάται την πολύ σύντομη και χωρίς προβλήματα
ολοκλήρωσή του και θέλω με την ευκαιρία αυτή, να τον ευχαριστήσω και δημόσια γι αυτό.

Θέσαμε σε εφαρμογή το πρωτοποριακό πρόγραμμα εξυπηρέτησης του πολίτη ΔΗΜΟ
ΣΘΕΝΗΣ
με το γνωστό πλέον νούμερο
15324
, δίνοντας οριστικό τέλος στην πελατειακή πολιτική. Στόχος ήταν και παραμένει να μη
μπλέκει ο πολίτης στα γρανάζια μιας προβληματικής γραφειοκρατίας. Ούτε να χάνει τον
πολύτιμο χρόνο του επισκεπτόμενος το Δημαρχείο. Ο πολίτης πλέον τυγχάνει σεβασμού,
το αίτημα του καταγράφεται, απαντάται και σε εύλογο χρόνο επιλύεται. Κι όλα αυτά με την
ουσιαστική και αυτόματη ενεργοποίηση της διοικητικής μηχανής του Δήμου…κάτι που μέχρι
πρότινος φάνταζε ουτοπικό και απραγματοποίητο. Επιτρέψτε μου, στο σημείο αυτό να
σημειώσω, πως παρά την εντυπωσιακή βελτίωση δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Μένουν
πολλά ακόμα να γίνουν. Γι αυτό και σύντομα μια ακόμα καμπάνια προβολής θα ξεκινήσει, με
στόχο ο αριθμός
15324
να φτάσει και στο τελευταίο σπίτι. Προτεραιότητά μας εξακολουθεί να παραμένει ο ακόμα
πιο ικανοποιημένος πολίτης, η ακόμα πιο άμεση ανταπόκριση στο πρόβλημά του.

Δημιουργήσαμε το Γραφείο του Αγρότη, ανταποκρινόμενοι έτσι σε μια ακόμα
προεκλογική μας δέσμευση. Έναν ακόμα μηχανισμό στήριξης των αγροτών μας, με
αποκλειστικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, πληροφόρησης και
ποικιλότροπης αξιοποίησης της εξειδικευμένης πάνω στα αγροτικά ζητήματα
επιστημονικής γνώσης.
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Ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση και λειτουργία του Σύζευξις, δημιουργώντας
έτσι τις προϋποθέσεις για οικονομικότερη, ταχύτερη και πιο ποιοτική επικοινωνία με τον
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα στην καθημερινή μας λειτουργία.

Τέλος, με ταχείς ρυθμούς, φροντίσαμε να εφοδιάσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου
μας, αλλά και τις Δημοτικές μας Επιχειρήσεις με όλα εκείνα τα εφόδια που θα τις
καθιστούσαν ικανές να τρέξουν προγράμματα του ΕΣΠΑ, να εντάξουν και να υλοποιήσουν
έτσι μεγάλης σπουδαιότητας έργα. Είμαστε λοιπόν από τους πρώτους που
αποκτήσαμε Πιστοποιητικό Διαχείρισης ISO
9001
και επίσης από τους πρώτους πανελλαδικά που αποκτήσαμε την Επιβεβαίωση της
Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου
, αποδεικνύοντας έτσι τόσο την καλή διοικητική μας οργάνωση όσο και την ωριμότητα σε
γνώσεις κ εμπειρία των στελεχών μας.

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στα πλαίσια της ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης
από το Δήμο Γρεβενών, αναλήφθηκαν νέες πρωτοβουλίες.

Συνεχίσαμε τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών του 3 ου ΠΕΠ, μέσα από τις
δύσκολες και απαιτητικές διαδικασίες του ΟΕΕ. Δύσκολο εγχείρημα και απαιτητικό, αν
αναλογιστείτε πως περίπου 70 δομές σε όλη τη χώρα ανέστειλαν τη λειτουργία τους.
Αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να χάσουν τη δουλειά τους και πολλοί περισσότεροι
γονείς τη δυνατότητα της φροντίδας των παιδιών τους. Εμείς όμως προχωρήσαμε και
κρατήσαμε ζωντανούς τόσο τον Παιδικό Σταθμό του Ελάτου, τον Βρεφονηπιακό της
περιοχής, το ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, όσο και το Βοήθεια στο Σπίτι. Παράλληλα όμως κρατήσαμε
ζωντανή και την ελπίδα των εργαζομένων στις δομές για καλύτερες μέρες και των γονιών
και αδυνάτων για κοινωνική φροντίδα και προσοχή των παιδιών τους. Θέλω από το βήμα
αυτό θερμά να ευχαριστήσω όσες και όσους εργάζονται στις Δομές αυτές. Με τη δική τους
βοήθεια, με τη δική τους εμπιστοσύνη είναι βέβαιο πως οι στόχοι που όλοι μαζί θέσαμε, στο
τέλος θα δικαιωθούν.

Διευθετήσαμε οριστικά το θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης των
ατόμων με ειδικές ανάγκες
, με τη μετάταξή
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τους από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις στο Δήμο Γρεβενών, κλείνοντας έτσι με τον
καλύτερο τρόπο μια εκκρεμότητα, που για πολλά χρόνια ταλάνισε τόσο τους ίδιους όσο και
τις οικογένειές τους. Παρά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη ροή της
χρηματοδότησης από το υπουργείο Εσωτερικών για τη μισθοδοσία τους κατά τη διάρκεια
του 2008, καταφέραμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα προβλήματα αυτά να μην υπάρχουν
πλέον. Με κινήσεις συντονισμένες κ αποτελεσματικές πρακτικές αυτό το άγος πήρε τέλος
οριστικό και πλέον όλα αυτά τα παιδιά μέσα από την τακτική μηνιαία μισθοδοσία τους
ατενίζουν το μέλλον το δικό τους και της οικογενείας τους με ελπίδα και αισιοδοξία.

Ήδη με απόφασή μας προχωρήσαμε στη παραχώρηση οικοπέδου 1.300 μ2 στον ΟΕΕ
για την ίδρυση ενός νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού, ικανού να στεγάσει τις ανάγκες 80
και πλέον παιδιών ενώ τις επόμενες μέρες λαμβάνετε κ επίσημα η σχετική απόφαση του
Δ.Σ. του Οργανισμού για την έναρξη των σχετικών διαδικασιών.

Ανακουφίσαμε οικονομικά τις πολύτεκνες οικογένειες μειώνοντας κατά 50% τα
δημοτικά τέλη.

Δημιουργήσαμε τη Λέσχη Φιλίας Γυναικών, ως παράρτημα του ΚΑΠΗ του Δήμου
μας ενώ πολύ σύντομα θα προχωρήσουμε και στην υλοποίηση της προεκλογικής μας
δέσμευσης για τη δημιουργία ενός ακόμα ΚΑΠΗ στο Βαρόσι.

Συστήσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, φέρνοντας κοντά μας τους νέους
ανθρώπους και δημιουργώντας έτσι τις προυποθέσεις για ενεργό συμμετοχή τους στη
διαμόρφωση των Δημοτικών μας πραγμάτων.

Σε συνεργασία με τη Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς ολοκληρώνουμε το μήνα που
ακολουθεί τη δημιουργία της Ηλεκτρονικής Γωνιάς των Νέων, που θα λειτουργήσει στο
νέο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών.

Συστήσαμε το άτυπο Συμβούλιο των Επαγγελματικών Φορέων του Δήμου
μας.
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Υλοποιήσαμε προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
για δεκάδες συνδημότες μας, ενώ άλλοι 21 προσελήφθησαν σε 18μηνο πρόγραμμα μερικής
απασχόλησης παλεύοντας για την επιβίωση και το μεροκάματο.

Στήσαμε και προσφέραμε χωρίς χρέωση τη δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης
στο διαδίκτυο
στις νέες και στους
νέους, περιμετρικά του Δημαρχείου και σε απόσταση περίπου τριακοσίων μέτρων. Στόχος
μας είναι σύντομα, με την υλοποίηση ενός νέου έργου, προυπολογισμού 280.000, που
εντάξαμε στο μέτρο 4.2 του Ε.Π. της Κοινωνίας της Πληροφορίας «Ψηφιακή Σύγκλιση», που
σε σύντομο χρόνο θα ολοκληρωθεί, να επεκτείνουμε αυτή την υπηρεσία σ ολόκληρη σχεδόν
την πόλη μας, προσφέροντας έτσι υπηρεσίες δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο
σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας.

Υλοποιήσαμε το πρόγραμμα «Συγκοινωνία» προυπολογισμού 100.000 ευρώ,
δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες συμπολίτες μας να μετακινούνται πιο εύκολα κ πιο
γρήγορα σε κομβικά σημεία της πόλης, όπως τα ΤΕΙ, τα νεκροταφεία, οι Εργατικές
Κατοικίες, το Νοσοκομείο, δημιουργώντας τις προυποθέσεις για τη δημιουργία της πρώτης
Αστικής Συγκοινωνίας στην πόλη μας, το διάστημα που ακολουθεί.

Στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα των αδέσποτων ζώων,
κυρίως εντός του στενού οικιστικού ιστού της πόλης, δημιουργήσαμε το Δημοτικό
Κυνοτροφείο
λίγο
έξω από την πόλη. Στόχος είναι η περισυλλογή, καταγραφή, προσωρινή διαμονή, σίτιση,
αποπαρασιτισμός, εμβολιασμός, στείρωση των αδέσποτων σκύλων κ η επαναφορά τους
μετά από κάποιο διάστημα στο φυσικό περιβάλλον, είτε μέσα από προγράμματα υιοθεσιών,
είτε με την απελευθέρωσή τους, καθότι στο συγκεκριμένο χώρο υπάρχει τουλάχιστον για
την ώρα, η δυνατότητα φύλαξης 50 περίπου σκυλιών.
1. 1.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Η καθημερινότητα του πολίτη υπήρξε και εξακολουθεί να είναι για μας το μεγάλο
στοίχημα. Ένα στοίχημα, που δείχνουμε σιγά σιγά να κερδίζουμε…
- Για να δώσουμε λύση στο μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα της πόλης μας, το
κυκλοφοριακό και τη στάθμευση, προχωρήσαμε στην ανάθεση από την πρώτη κιόλας
στιγμή, της Μελέτης
Ελεγχόμενης Στάθμευσης και της Κυκλοφοριακής Μελέτης

6 / 22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2007 - 2008
Κυριακή, 29 Μάρτιος 2009 00:00

. Και οι δύο έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Η Ελεγχόμενη Στάθμευση εφαρμόζεται με συνέπεια,
λειτουργεί παρά τα προβλήματα ικανοποιητικά, ενώ τα θετικά της αποτελέσματα είναι ήδη
φανερά. Ο επισκέπτης, ο πελάτης, ο κάτοικος του κέντρου σίγουρα εξυπηρετούνται
καλύτερα από πριν. Η τραγική εικόνα του κεντρικότερου δρόμου της πόλης μας, της Κ.
Ταλιαδούρη, με τα διπλοπαρκαρίσματα τείνει να εξαλειφθεί. Έχουμε βέβαια ακόμα πολύ
δρόμο μπροστά μας για την οριστική λύση του προβλήματος κι αυτή δεν είναι άλλη από τη
δημιουργία υπαίθριων και υπόγειων χώρων στάθμευσης, λύση στην οποία και θα αναφερθώ
πιο κάτω.
- Ένας άλλος τομέας για τον οποίο δίνεται καθημερινά μάχη πραγματική είναι η
καθαριότητα και το πράσινο.
Οι υπεύθυνοι αντιδήμαρχοι και η αρμόδια υπηρεσία δίνουν από το περίσσευμα της ψυχής
τους αν αναλογιστείτε, πως έχουν να αντιπαλέψουν όχι μόνο την τραγική έλλειψη
προσωπικού ή μέσων, αλλά και την ακατανόητη και απαράδεκτη συμπεριφορά συνδημοτών
μας, που δυστυχώς όχι μόνο δεν βοηθάνε, αλλά αντίθετα δυσχεραίνουν το έργο τους με
συμπεριφορές που σίγουρα δεν τιμάνε κανέναν.

Εμείς όμως δεν σταματάμε εκεί. Προχωράμε..

- Προμηθευτήκαμε πάνω από 160 μεγάλους κάδους απορριμμάτων καλύπτοντας
ανάγκες τόσο των χωριών όσο και της πόλης.

- Θέσαμε σε κυκλοφορία νέα απορριμματοφόρα, ενώ για πρώτη φορά η περισυλλογή των
σκουπιδιών γίνεται 3 φορές ημερησίως στο κέντρο της πόλης και 2 φορές περιφερειακά.

- Η κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, που χρηματοδοτείται από
τον Διαδημοτικό ΘΗΣΕΑ, προυπολογισμού 550.000 ευρώ, είναι ήδη σε εξέλιξη και
αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στον Ιούλιο, ανακουφίζοντας έτσι οριστικά τους Δήμους
και τις Κοινότητες του Νομού μας από την ανάγκη των καθημερινών δρομολογίων στο
σταθμό της Σιάτιστας.

- Προχωρήσαμε κ ήδη ολοκληρώσαμε την προμήθεια ενός νέου 10τονου βυτιοφόρου
οχήματος,
που μαζί με το υπάρχον θα
συμβάλλουν τα μέγιστα στη διατήρηση της πόλης και των χωριών μας καθαρών.
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- Τέλος, σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ ολοκληρώσαμε τη μελέτη για την εφαρμογή της
Ανακύκλωσης
στο Δήμο μας κ ήδη παραλάβαμε ένα νέο απορριμματοφόρο όχημα που χρησιμοποιείται
αποκλειστικά γι αυτό το σκοπό. Έχει ήδη ξεκινήσει πιλοτικά στην πόλη μας η ανακύκλωση
του χαρτιού, που συλλέγεται σε ειδικούς κάδους, ενώ την επόμενη χρονιά θα ακολουθήσει η
ολοκλήρωση της διαδικασίας με την επέκτασή της τόσο στο αλουμίνιο, όσο και στο
πλαστικό κ το γυαλί.

5. ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το μεγάλο γεγονός στον τομέα του Πολιτισμού είναι σαφώς η ολοκλήρωση και
λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού.
Μιας καταπληκτικής πολιτιστικής υποδομής, που όλοι οι Γρεβενιώτες θαύμασαν στην
διάρκεια της τελετής των εγκαινίων. Μιας υποδομής που καλούμαστε πλέον με σύνεση και
φαντασία να διαχειριστούμε, δημιουργώντας τις προοπτικές της πολιτιστικής μας
αναγέννησης. Με τις μικρές οικονομικές μας δυνατότητες παλέψαμε και θεωρώ πως
πετύχαμε πολλά.
- Στηρίξαμε οικονομικά τα Ανακατωσάρια με 110.000 ευρώ, ενώ παράλληλα στηρίξαμε
και τη δράση όλων σχεδόν των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου μας.
- Διοργανώσαμε σημαντικές λογοτεχνικές βραδιές και προχωρήσαμε στην παρουσίαση
6 συγγραφέων προβάλλοντας το πνευματικό τους έργο.
- Διοργανώσαμε 8 εξαιρετικές εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής και κεραμικής,
κινητοποιώντας έτσι τα πολιτιστικές ανησυχίες των συμπολιτών μας.
- Σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, φέραμε στα Γρεβενά
σημαντικότατες θεατρικές παραγωγές, όπως τη «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, τις
«Βάκχες» του -----, τον «Ορέστη» του ----, καθώς επίσης και μια ξεχωριστή παράσταση, τη
«Μήδεια» σκηνοθετημένη από τον ταλαντούχο αλβανό σκηνοθέτη Mikel Kalemi. Δώσαμε
έτσι τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να παρακολουθήσουν 6 συνολικά εξαιρετικές
θεατρικές παραστάσεις.
- Την επιβράβευση των συνδημοτών μας γνώρισαν οι χορευτικές εκδηλώσεις του
καλοκαιριού με τίτλο «Ας κρατήσουν οι χοροί… «Τριήμερο ιουλίου εν χορώ», που κράτησαν
αμείωτο το ενδιαφέρον τους για τρεις συνεχόμενες μέρες.
- Στην προσπάθεια στήριξης και δημιουργίας θεατρικής υποδομής από το ντόπιο
δυναμικό μας την πρώτη χρονιά χρηματοδοτήσαμε το Δημοτικό μας θέατρο δίνοντας την
ευκαιρία στους κατοίκους της πόλης και των χωριών να απολαύσουν μια ευχάριστη
κωμωδία, που σκηνοθέτησε ο Νίκος ο Μπρούφας. Με την ολοκλήρωση του Κέντρου
Πολιτισμού μπήκε ήδη μπροστά η υλοποίηση του σχεδιασμού μας για τη μετεξέλιξη αυτής
της προσπάθειας, με τη δημιουργία Θεατρικού Εργαστηρίου και φυσικά το στήσιμο σε
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επαγγελματικά πρότυπα της Δημοτικής θεατρικής Σκηνής. Με τη σκηνοθετική επιμέλεια της
Ανθής Λιάκου στήθηκαν 2 εργαστήρια, ένα για παιδιά κ ένα για ενήλικες, έργα των οποίων
σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε.
- Παρουσιάσαμε τη εξαιρετική δουλειά που γίνεται στο Δημοτικό Ωδείο μέσα από την
διοργάνωση 4 σχετικών εκδηλώσεων.
- Παράλληλα συνδιοργανώσαμε με άλλους φορείς, άλλες 20 εκδηλώσεις, που ήρθαν να
καλύψουν ένα μεγάλο εύρος πολιτιστικών αναγκών των συμπολιτών μας.
- Σε αντίστοιχες εκδηλώσεις βραβεύσαμε τους αριστούχους μαθητές ενώ
παραχωρήσαμε δωρεάν τις υποδομές πολιτισμού του Δήμου μας (Υπαίθριο Θέατρο, ΝΕΛΕ,
πλατείες) σε περισσότερους από 50 θεσμικούς κ κοινωνικούς φορείς.
- Τέλος, θέλω να κάνω ξεχωριστή αναφορά στην υλοποίηση τριών μεγάλων
πολιτιστικών παρεμβάσεων. Στην κατασκευή της
Δημοτικής Πινακοθήκης κ του
Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Γρεβενών,
προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ (εικόνα),
των οποίων η κατασκευή πρόκειται πολύ σύντομα να ξεκινήσει, στο δωρηθέν, από τον
αείμνηστο συμπολίτη μας Κώστα Στεργιάδη, οικόπεδο. Το έργο έχει ήδη προεπιλεγεί από
το Υπουργείο Πολιτισμού, για ένταξη στο πρώτο μέτρο του ΕΣΠΑ για τον Πολιτισμό, που
πρόκειται άμεσα να βγει στον αέρα από την Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας. Επίσης θέλω να κάνω
αναφορά στο εξίσου εξαιρετικό έργο της
πλήρους Ανακατασκευής του Υπαίθριου Θεάτρου στο Καστράκι,
κ του Περιβάλλοντος Χώρου,
προυπολογισμού 1.850.000 ευρώ (εικόνα),
που με πλήρη ωριμότητα περιμένει την ένταξή του στα Μέτρα του ΕΣΠΑ. Τέλος, να
αναφερθώ κ στην δημιουργία του
Μουσείου του Μανιταριού
, για την κατασκευή του οποίου ξεκινάμε τώρα τη Μουσειολογική Μελέτη. Στόχος είναι
αμέσως μόλις καταστεί εφικτή η μετακίνηση της Γραμματείας του ΤΕΙ, να οργανωθεί στο
χώρο του Μουσείου του Μύλου Μπούσιου, η αναπαλαίωση κ αντιστήριξη του οποίου έχουν
ήδη ξεκινήσει με χρηματοδότηση του ΥΜΑΘ.

Από όλα τα παραπάνω εύκολα πιστεύω βγαίνει το συμπέρασμα, πως ο πολιτισμός αποτελεί
για μας πρώτιστη προτεραιότητα, δημιουργώντας μέσα από αυτόν τις προυποθέσεις μιας
διαρκούς πολιτιστικής άνοιξης, παράλληλα όμως και μιας δυναμικής αναπτυξιακής
προοπτικής.

Στο πεδίο της εκπαίδευσης και γενικότερα της Παιδείας θεωρώ πως τα πράγματα
ακολουθούν με γοργούς ρυθμούς ανοδική πορεία.
- Δεν μπορώ να μη κάνω αναφορά στη δημιουργία των κτιριακών υποδομών του ΤΕΙ.
Ένα έργο που το καλοκαίρι αυτό ολοκληρώνεται και που θα στεγάσει μαζί με τα τρία
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τμήματα που πρόκειται να λειτουργήσουν εκεί και τα όνειρα κ τις ελπίδες των παιδιών που
θα βρεθούν κοντά μας για τις σπουδές τους. Καταλαβαίνετε πιστεύω πως η λειτουργία μιας
αυτόνομης πλέον Σχολής έχει να προσφέρει στην τοπική κοινωνία πρόσθετες οικονομικές
δυνατότητες, αναπτυξιακή δυναμική και πολιτισμικό πλούτο.
- Στο ίδιο πεδίο προσφοράς κινείται και η λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Γρεβενών, που τα 2 αυτά χρόνια που ήδη λειτουργεί έδωσε πνοή και ζωντάνια
στη πόλη και στην ευρύτερη περιοχή, μέσα από την υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και την προσέλκυση πλήθους μαθητών απ όλη την Ελλάδα. Είναι
αξιοσημείωτο πως 3000 μαθητές έχουν ήδη επισκεφτεί την περιοχή μας.
- Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια και παρά τα στενά οικονομικά δεδομένα
υπήρξαν παρεμβάσεις καλλωπισμού και συντήρησης σε όλες σχεδόν τις σχολικές μονάδες
του Δήμου και φυσικά στους Παιδικούς Σταθμούς. Υλοποιήσαμε έτσι παρεμβάσεις
προυπολογισμού 450.000 ευρώ, αλλάζοντας ριζικά την εικόνα των σχολικών μας υποδομών.
- Θέλω εδώ να κάνω ξεχωριστή αναφορά στο 1 ο Δημ. Σχολείο. Στεγάζεται σε ένα
πανέμορφης αρχιτεκτονικής κτίριο του 1900 περίπου, με πολλές φθορές από τη χρήση και
το χρόνο στο οποίο οφείλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία και προσοχή. Ήδη
ολοκληρώθηκε μελέτη για την αναπαλαίωσή του, που αναδεικνύει την αρχική του μορφή κ
που με την υλοποίησή της θα προσφέρει στην πόλη μας ένα πραγματικό πολιτιστικό
κόσμημα.
- Τέλος να αναφέρω πως καταφέραμε να ενταχθεί ο Δήμος Γρεβενών σε εκείνους που
τα επόμενα χρόνια θα αποκτήσουν ένα ακόμα καινούργιο σχολείο με τη διαδικασία των
ΣΔΙΤ και φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Παιδείας. Μια ακόμη θετική εξέλιξη στην
κατεύθυνση του εμπλουτισμού των εκπαιδευτικών μας υποδομών.

6. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
- Με πρόσθετες παρεμβάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Γρεβενών ολοκληρώθηκαν οι χώροι
των αποδυτηρίων και των λουτρών κάτω από τις νέες κερκίδες για την φιλοξενία της
ομάδας του Πυρσού και των φιλοξενούμενων ομάδων.
- Παράλληλα, έγιναν συντονισμένες κινήσεις για την προώθηση της υλοποίησης της
μελέτης ανακατασκευής του σταδίου, που περιλαμβάνει ολοκλήρωση των κερκίδων και
σκέπαστρο, ταρτάν με 6 κουλουαρ για στίβο, φωτισμό και όλα εκείνα που θα καταστήσουν
το στάδιο σύγχρονο και λειτουργικό. Ενημερωτικά να πω, πως ήδη έχει εγκριθεί από την
διυπουργική επιτροπή η κατασκευή του έργου με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ και πως σύντομα ο
τεχνικός σύμβουλος του έργου θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση των όρων της προκήρυξης,
ώστε να μπούμε έτσι στη διαδικασία δημοπράτησης του έργου.
- Στο κλειστό γυμναστήριο προχωρήσαμε σε αλλαγή της στέγης ενώ το Δημοτικό
κολυμβητήριο, για πρώτη ίσως χρονιά λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα και
διακοπές. Το καλοκαίρι που ακολουθεί θα υπάρξει παρέμβαση και στην εξωτερική όψη των
δυο κτιρίων, ώστε να πάψει πλέον να υπάρχει αυτή η εικόνα εγκατάλειψης που χρόνια τώρα
τα συνοδεύει.
- Ολοκληρώσαμε την ανακατασκευή δυο γηπέδων μπάσκετ ενώ παράλληλα
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κατασκευάσαμε πίστα skateboard κ γήπεδο beach ball για τους μικρούς μας φίλους στο
χώρο μπροστά από το Κολυμβητήριο.
- Ολοκληρώσαμε την κατασκευή των δυο γηπέδων τένις, τα οποία εδώ κ καιρό έχουν
δοθεί σε χρήση των συμπολιτών μας.
- Υλοποιήσαμε το πρόγραμμα «Αθλοχώροι στη γειτονιά» για την απασχόληση κ άσκηση
των μικρών παιδιών κ των γονιών τους στον ελεύθερο χρόνο τους, δίνοντας δουλειά σε 3
συντοπίτες μας γυμναστές.
- Μετά από αρκετά χρόνια εφαρμόσαμε κ πάλι προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού,
καταφέρνοντας να εντάξουμε 19 προγράμματα, που απευθύνονταν σε παιδιά, γυναίκες,
ΑΜΕΑ, υπερήλικες. Η υλοποίηση των προγραμμάτων στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, ενώ
αξίζει εδώ να αναφέρω, πως απασχολήθηκαν σ αυτά άλλοι 8 γυμναστές.

4. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών του Δήμου μας διεκδικήσαμε κ
λάβαμε έκτακτες, πέρα από τις προβλεπόμενες, οικονομικές ενισχύσεις από φορείς του
Δημοσίου, χρηματοδοτώντας συγκεκριμένες δράσεις. Πιο συγκεκριμένα:
-

ΥΠΕΣ
ΥΜΑΘ
ΥΠΕΧΩΔΕ
ΟΣΚ
ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

550.000
170.000
200.000
190.000
1.360.000
100.000

Συνολικά εισέρευσαν στα ταμεία του Δήμου 2.560.000 ευρώ, που χρησιμοποιήθηκαν για τη
συντήρηση δρόμων, αναπλάσεις πάρκων, συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων, προμήθειες και
υλοποίηση προγραμμάτων.

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Στο θέμα των υποδομών καταβάλλεται ήδη μια τεράστια προσπάθεια. Πρώτιστο
μέλημά μας ήταν να προετοιμάσουμε το Δήμο μας και να τον καταστήσουμε ικανό να
διαχειριστεί τα οφέλη της 4
ης
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προγραμματικής περιόδου. Καταφέραμε έτσι πρωτοπορώντας πανελλαδικά, να
αποκτήσουμε αρχικά Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 τόσο για το Δήμο όσο κ για
τις Δημοτικές επιχειρήσεις, ενώ αμέσως μετά αποκτήσαμε κ την ιδιότητα του Τελικού
Δικαιούχου υλοποίησης έργων του ΕΣΠΑ. Σήμερα τόσο ο Δήμος Γρεβενών, όσο κ η ΔΕΥΑΓ κ
η ΔΕΥΠΓ έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάσουν, να εντάξουν κ να εκτελέσουν έργα της 4
ης

προγραμματικής περιόδου, κάτι που περίτρανα αποδεικνύει την πολύ σοβαρή προσπάθεια
που καταβάλλεται τόσο από το πολιτικό προσωπικό όσο κ από τους εργαζομένους.
Συνεχίσαμε όσα έργα βρήκαμε ημιτελή από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή αξιοποιώντας
πόρους του 3
ου

ΠΕΠ
και ολοκληρώνοντας με γρήγορους ρυθμούς την εκτέλεσή τους, ενώ παράλληλα
δημοπρατήσαμε κ ήδη εκτελούμε καινούργια έργα, κάνοντας χρήση όλων των διαθέσιμων
πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
- Υπήρξαμε από τους πρωτεργάτες μαζί με άλλους 10 Δήμους, της ίδρυσης της πρώτης
ψηφιακής κοινότητας στην Ελλάδα με τον τίτλο «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας
ΑΕ». Ήδη έχουμε καταθέσει 8 προτάσεις για ένταξη σε μέτρα της Κοινωνίας της
Πληροφορίας, ύψους 15 περ. εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων οι 5 έχουν ήδη ενταχθεί, ενώ
σύντομα αναμένεται κ η ένταξη των υπολοίπων τριών. Με την υλοποίηση των σχετικών
έργων ο Δήμος μας πραγματικά θα αλλάξει σελίδα, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες
προς όφελος των πολιτών κ της καθημερινότητάς τους.
- Ολοκληρώσαμε το έργο της εγκατάστασης οπτικής ίνας στην πόλη μας, συνδέοντας
μεταξύ τους όλες τις Δημόσιες κ Δημοτικές υπηρεσίες. Ένα έργο προυπολογισμού 300.000
ευρώ.
- Πρόσφατα υποβάλαμε πρόταση στο μέτρο 4.2 … του Προγράμματος «Ψηφιακή
Σύγκλιση», πρόταση που εντάχθηκε για έργο προυπολογισμού 280.000 ευρώ κ το οποίο τις
επόμενες μέρες πρόκειται να δημοπρατηθεί. Με το έργο αυτό θα γίνει πράξη σε σύντομο
χρόνο η προεκλογική μας δέσμευση για παροχή δωρεάν ίντερνετ σε όλους τους κατοίκους
της πόλης μας.

ΕΡΓΑ ΟΠΑΓΚ – ΕΠΑΔΥΜ

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της Μετεγκατάστασης των Οικισμών στα Πατώματα,
που μετά από 12 χρόνια μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης. Το οφείλουμε
αποκλειστικά στο Χρήστο Φώλια κ πρέπει να του το αναγνωρίσουμε. Για την ολοκλήρωσή
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του θα απαιτηθούν περισσότερα από 10.000.000 ευρώ.

Η μελέτη Επέκτασης Πράξης Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης Γρεβενών, που επίσης
χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΔΥΜ με 500.000 ευρώ, φτάνει στο τέλος της κι ένα όνειρο
δεκαετιών πραγματοποιείται.

Η αγορά του οικοπέδου της Εθνικής Τράπεζας με το ποσό των 2.000.000 ευρώ
(1.500.000 απ τον ΘΗΣΕΑ κ 500.000 απ το ΕΠΑΔΥΜ)βάζει τέλος σ ένα ιδιαίτερα σημαντικό
ζήτημα κ μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε το σχεδιασμό μας για τη δημιουργία
υπόγειων χώρων στάθμευσης.

Η αγορά ιδιοκτησίας ιδιωτών περίπου 400 μ2 στην Πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο
της πόλης μας, με το ποσό των 400.000 ευρώ έρχεται να κλείσει άλλη μια πληγή πολλών
χρόνων.

Προχωρά κανονικά η αποπληρωμή της Μελέτης Αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης
Δήμου Γρεβενών με ενταγμένο προυπολογισμό 580.000 ευρώ.

Το ίδιο ισχύει κ για το μεγάλο έργο της αποχέτευσης κ του βιολογικού καθαρισμού,
όπου πλέον από τα 2.880.000 οφείλεται στους αναδόχους το ποσό του 1.060.00 ευρώ.

Το έργο της Κατασκευής του αμαξοστάσιου του Δήμου Γρεβενών, προυπολογισμού
300.000 ευρώ, έχει πάρει ήδη έγκριση δημοπράτησης και στις επόμενες θα υπάρξει
ανάδοχος.

Το ίδιο ισχύει και για τον πεζόδρομο μήκους περίπου 150 μτρ που θα ξεκινά δίπλα
από το καινούργιο ολοήμερο σχολείο και θα καταλήγει στην κεντρική είσοδο του
νοσοκομείου μας, κάνοντας πλέον την πρόσβαση εκεί εύκολη και γρήγορη υπόθεση.

-

Τέλος σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την κατασκευή ιερού ναού στις
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Εργατικές Κατοικίες κ ήδη αναμένεται η παραχώρηση της χρήσης του σχετικού οικοπέδου
από τον ΟΕΚ στην Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών, ώστε να ολοκληρωθει η σχετική μελέτη και
να εκδοθούν οι σχετικές άδειες.

Συνολικά για το ΕΠΑΔΥΜ να πω πως για τα έργα που αναφέρθηκαν πιο πάνω κ αυτά που
ήδη εκτελούνται και θα αναφέρω και πιο κάτω, προυπολογισμού 7.830.000 ευρώ,
εκταμιεύτηκαν τα έτη 2007 κ 2008 2.357.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 5.500.000 ευρώ
αναμένεται μετά τον Ιούλιο κ στα επόμενα δυο χρόνια πλήρως να αποπληρωθεί.

ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΔΟΣ

Το πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ θεωρώ πως είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, που εύκολα
μπορεί να καταδείξει, πόσο μεγάλο έργο μπορεί να παραχθεί για έναν τόπο όταν υπάρχει
αγαστή συνεργασία των φορέων. Το οραματίστηκε, το χρηματοδότησε κ το έθεσε σε
εφαρμογή ο Χ. Φώλιας, το αγκαλιάσαμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, Νομαρχία κ Δήμοι,
καταφέρνοντας να εντάξουμε κ να να υλοποιούμε ήδη σήμερα, πληθώρα σημαντικών
έργων.Θεωρώ πως αξίζει να αναφέρω όλα εκείνα τα έργα, που άμεσα αφορούν το Δήμο
μας, που αποτελούσαν πάγια αιτήματα των τοπικών κοινωνιών κ που σήμερα γίνονται
πραγματικότητα, μέσα από τη συνεργασία Δημάρχου, Νομάρχη κ Βουλευτή.

-

Οδός Αμυγδαλιές – Ροδιά προυπολογισμού

-

Οδός Ροδιά – Λείψι

-

Οδός Αμυγδαλιές – Κριθαράκια

¨¨

Βελτίωση οδού προς Ελεύθερο,

που εκτελείται

1.500.000 που εκτελείται

¨¨

Οδός Αγ. Θεόδωροι – Δεσπότης, ¨¨
σύντομα να δημοπρατηθεί

-

850.000

¨¨

300.000 που εκτελείται

1.200.000 που εντάχθηκε κ αναμένεται

600.000 που εντάχθηκε κ αναμένεται
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σύντομα να δημοπρατηθεί

Συνολικά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ κ εκτελούνται έργα που άμεσα αφορούν το
Δήμο Γρεβενών, συνολικού προυπολογισμού 4.450.000 ευρώ.

ΕΡΓΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΗΣΕΑ

Από τον Διαδημοτικό Θησέα κ βέβαια με την απόλυτα θετική στάση του Γεν. Γραμμ. κου
Ανδρέα Λεούδη, χρηματοδοτήθηκαν κ υλοποιήθηκαν δράσεις, προμήθειες κ έργα, που
βοήθησαν σημαντικά το Δήμο μας σε όλες τις εκφάνσεις των πολιτικών του.
- Σχεδιασμός κ Ανάπτυξη Συστήματος ISO 9001 προυπ. 150.000 (ολοκληρώθηκε)
- Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων προυπ. 550.000 (εκτελείται)
- Προμήθεια οχημάτων κ μηχανημάτων έργου προυπ. 490.000 (ολοκληρώθηκε για
ανυψωτικό, υδροφόρα κ 2 μηχανήματα αποχιονισμού)
- Κατασκευή οδού Ελεύθερο – Μικρό Σειρήνι προυπ. 700.000 (ολοκληρώθηκε η μελέτη κ
σύντομα δημοπρατείται)
- Χρηματοδότηση ολοκλήρωσης Νέων Δημοτικών Σφαγείων με το ποσό του 1.000.000
ευρώ (ολοκληρώθηκε)

Συνολικά εντάχθηκαν στον Διαδημοτικό Θησέα κ υλοποιήθηκαν έργα συνολικού
προυπολογισμού 2.550.000 ευρώ.

ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ, ΟΠΑΓΚ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι αναθέσεις μικρών έργων για τα έτη 2007-2008 ανήλθαν στο ποσό των 310.000
ευρώ

-

Εκτελέστηκαν έργα αυτεπιστασίας προυπ. 1.023.000
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Διενεργήθηκαν 18 πρόχειροι διαγωνισμοί συνολικού προυπ. 720.000 ευρώ.
Ειδικότερα:

-

Εργασίες συντήρησης πεζόδρομου ΣΑΤΑ
-

44.000

Υπογειώσεις καλωδίων
ΣΑΤΑ
44.500
Αποκ/σταση ζημιών αγρ. Δρόμου Συνδένδρου
30.000
Κατασκευή τεχνικών ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
45.000
Βελτίωση αγρ. Δρόμου προς Διάκο ‘’
45.000
Συντήρηση Κ.Θ. σχολείων
ΣΑΤΑ
44.000
Κατασκευή ρήθρων–οχετών ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤ.
45.000
Αποκατάσταση οδού με κυβόλιθους ΣΑΤΑ
23.000
Βελτίωση δικτύων
ΣΑΤΑ
44.500
Στέγη νηπιαγωγείου Αμυγδαλιάς ΣΑΤΑ
31.000
Διαμόρφωση Γρεβενίτη ποταμού ΟΠΑΝΓΚ
45.000
Έργα συντήρησης Χ.Κ. Βασιλίτσας ΟΠΑΝΓΚ
27.000
Αποπεράτωση Γκαράζ μηχ/των
ΣΑΤΑ
41.000
Κατασκ/κές εργασίες Δημ. Σταδίου ΣΑΤΑ
33.000
Κατασκευή-αποπεράτωση αποδυτηρίων ΣΑΤΑ
45.000
Υπογείωση δικτύων
ΣΑΤΑ
44.000
Εργασίες δικτίων
ΣΑΤΑ
44.500
Αποπεράτωση γηπέδου Βατολάκκου ΣΑΤΑ
45.000

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ή ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ
- Πνευματικό Κέντρο
ΠΕΠ, ΣΑΤΑ 1.746.000
- Ανάπλαση Ανατ. Τμημ. Κ. Ταλιαδούρη ΠΕΠ 850.000
- Οικιστική Ανάπλαση Μερά
ΠΕΠ
1.500.000
- Δεξαμενή Ελευθέρου
ΘΗΣΕΑΣ
424.000
- Δεξαμενή Φελλίου
ΘΗΣΕΑΣ
670.000
- Δεξαμενή Αμυγδαλιάς
ΘΗΣΕΑΣ
600.000
- Δεξαμενή Μεγ. Σειρηνίου
ΘΗΣΕΑΣ
510.000
- Μικροί Βιολογικοί Καθαρισμοί (Αμυγδαλιές, Μυρσίνα, Αγ. Θεοδώρους και Φελλί)
ΠΕΠ
1.500.000
- Σταθμός Μεταφ/σης Απορρ/των Δ. ΘΗΣΕΑΣ
550.000
- Ανάπλαση Πάρκου Μερά ΥΠΕΣ, ΥΠΕΧΩΔΕ 1.000.000
- Επέκταση Νεκροταφείου
ΕΠΑΔΥΜ
1.000.000
- Ανακαίνιση Δημοτικού Μεγάρου ΘΗΣΕΑΣ
850.000
- Ασφαλτόστρωση οδού Αμυγδαλιές ΕΠΑΔΥΜ
500.000
- Οικιστική Αναβάθμιση Τ.Δ.
ΣΑΤΑ
344.000
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-

Ασφαλτοστρώσεις
ΥΠΕΧΩΔΕ 300.000
Ανάπλαση Νεκροταφείων Τ.Δ.
ΣΑΤΑ
282.000
Ανάπλαση Παλαιού Νεκροταφείου
ΠΕΠ
157.000
Διαμόρφωση Οδού Π. Μελά
ΣΑΤΑ
114.000
Επισκευή Δημοτ. Κτιρίων
ΣΑΤΑ
190.000
Αναπαλαίωση Ρολογιού
ΥΜΑΘ
90.000
Αποκατάσταση Μύλου Μπούσιου
ΥΜΑΘ
163.000
Βελτίωση Οδών & Κοινοχρ. Χώρων ΣΑΤΑ
150.000
Γεωτρήσεις
ΕΠΑΔΥΜ 150.000
Συντήρηση-Επισκευή Παιδ. Σταθμών ΣΑΤΑ
50.000
Αποκαστ/ση Οδού προς Μεγ. Σειρήνι ΕΠΑΔΥΜ 338.000
Βελτίωση Κτιρ. Εγκαταστ. ΤΕΕ
ΕΠΑΔΥΜ 106.000
Οδοποιία Δ.Δ. Δήμου Γρεβενών
ΕΠΑΔΥΜ 200.000

Συνολική δαπάνη εκτελούμενων σήμερα έργων 15.766.000 ? ευρώ.

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Τη μεγάλη πρόκληση για μας εξακολουθεί να την αποτελεί η διεκδίκηση των πόρων του
ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Έχοντας αντιληφθεί αυτή την αναγκαιότητα προχωράμε με συνέπεια
στην ωρίμανση μεγάλων έργων, που θα αλλάξουν ριζικά της εικόνα του Δήμου μας και θα
διευκολύνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας.Έχουν ήδη ολοκληρωθεί μελέτες
που στοίχισαν πάνω από 1.500.000 ευρώ. Μελέτες που σε συνδυασμό με το γεγονός πως
είμαστε ήδη Τελικοί Δικαιούχοι για την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ, μας δίνουν τη
δυνατότητα να αναμένουμε κυριολεκτικά έκρηξη στην κατασκευή έργων υποδομών μέσα
από την ένταξή τους, απ τη στιγμή βέβαια που το ΕΣΠΑ ανοίξει κ τρέξει με γρήγορους
ρυθμούς. Ενδεικτικά μόνο θα αναφερθώ σε μελέτες, που με την υλοποίησή τους
κυριολεκτικά θα μεταμορφώσουν τα Γρεβενά σε μια πρωτοπόρα, σύγχρονη, οργανωμένη,
φιλική κ φιλόξενη πόλη.
- Μελέτη Αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης

Πόλης και Τ.Δ.
- Μελέτη Οικιστικής Ανάπλασης Τ.Δ.
- Μελέτη Οικιστικής Ανάπλασης Πόλης

21.000.000
5.000.000
12.000.000
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- Μελέτη Αντιπλ/κής Προστασίας κ

Ανάπλασης

Γρεβενίτη και Δοξανίτη

13.300.000

- Μελέτη Επέκτασης Υπαίθριου Θεάτρου /

Ανάδειξης και Αξιοποίησης

Άλσους Θεοδωρίδη

3.500.000

- Μελέτη Μικρών Βιολογικών Καθαρισμών

Σειρηνίου, Ροδιάς, Συνδένδρου, Βατολάκκου,

Ελευθέρου,

4.500.000

- Μελέτη Πνευματικού Συστήματος

Αποκομιδής Απορριμμάτων
-

24.000.000

Μελέτη Παράκαμψης Πεδίου Βολής
1.200.000
Μελέτη Δημοτ. Πινακοθήκης & Λαογραφικού 1.300.000
Μελέτη Ανάπλασης Πάρκου Μερά
1.000.000
Μελέτη Στερέωσης-Αποκατάστασης

Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Διάκου

350.000
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- Μελέτη Κατασκευής Οδού Αγ. Θεόδωροι –

Δεσπότης
- Μελέτη Βελτίωσης Οδού προς Ελεύθερο
- Μελέτη Μεταγραφής Πράξης Εφαρμογής

1.200.000
600.000
150.000

Συνολικά ο προυπολογισμός των έργων που σχεδιάσαμε αγγίζει τα 90.000.000 ευρώ. Δεν
έχουμε την ψευδαίσθηση πως όλες αυτές οι μελέτες θα ενταχθούν κ ότι όλα αυτά τα έργα
θα πραγματοποιηθούν. Σκεφτείτε όμως, πως κ μέρος μόνο των παραπάνω να γίνει πράξη,
πόσα πολλά έχει να κερδίσει ο τόπος μας.

Κυρίες κ κύριοι,

Άφησα για το τέλος, την αναφορά μου στον προγραμματισμό, προετοιμασία κ ολοκλήρωση
μεγάλων παρεμβάσεων, που με υλοποίησή τους θα φέρουν τα Γρεβενά στο προσκήνιο του
Ελλαδικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος.

Θέλω να σας ενημερώσω πως αυτό, που μέχρι πριν λίγο θεωρούνταν δύσκολο κ
ουτοπικό, απέχει ένα μόνο βήμα για να γίνει πραγματικότητα. Αναφέρομαι στην Κατασκευή
του Πνευματικού – Υπόγειου Συστήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων, αναλυτική
παρουσίαση του οποίου θα γίνει σύντομα σε ειδική ημερίδα, προυπολογισμού 24.000.000
ευρώ. Το έργο, σε κοινή συνάντηση μου με τον βουλευτή μας Χρήστο Φώλια και τον υπουργό
ΠΕΧΩΔΕ Γιώργο Σουφλιά, κρίθηκε ως εξαιρετικά ενδιαφέρον, πρωτόγνωρο για τα Ελληνικά
δεδομένα, περιβαλλοντικό άρα επίκαιρο και αποφασίστηκε να χρηματοδοτηθεί ως πιλοτικό
έργο, από τα τομεακά προγράμματα του ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ με εντολή του ήδη ο κος Σουφλιάς
ανέθεσε στο Γεν. Γραμμ. Του υπουργείου Βαγγέλη Μπαλτά την ευθύνη για την προώθηση
των σχετικών διαδικασιών κ την ένταξη του έργου. Μια εξαιρετική εξέλιξη, που δίνει
αποστομωτική απάντηση σε όσους λοιδόρησαν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία κ
προσπάθησαν να εμφανίσουν τη Δημοτ. Αρχή άσφαιρη κ αναποτελεσματική.

Ένα άλλο ιδιαίτερης περιβαλλοντικής, αναπτυξιακής αλλά κ οικονομικής σημασίας
έργο, είναι αυτό, που σε συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές, πρόκειται να γίνει στην πόλη
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μας. Πρόκειται για μια ιδιωτική επένδυση, προυπολογισμού πάνω από 65.000.000 ευρώ, που
αφορά στο μεγάλο έργο της Τηλεθέρμανσης της πόλης μας με τη χρήση Βιομάζας. Ήδη η
μελέτη έχει κατατεθεί στη ΡΑΕ και αναμένεται τον επόμενο μήνα η σχετική έγκριση της.
Καταλαβαίνετε φαντάζομαι τα τεράστια οφέλη που θα δημιουργηθούν σε όλα ανεξαίρετα
τα επίπεδα…Θέσεις εργασίας, μείωση κόστους θέρμανσης για όλους του κατοίκους της
πόλης της τάξης του 30% περίπου, ανταποδοτικά οφέλη για το Δήμο Γρεβενών,
εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως. Και το σημαντικότερο…μια ακόμα «πράσινη» δράση
κ αυτή πρωτόγνωρη για τα Ελληνικά δεδομένα, που θα αναδείξει τα Γρεβενά πρωτοπόρα
στην υλοποίηση πολιτικών που δε ρυπαίνουν, εξοικονομούν ενέργεια, ταυτοποιούν ένα
μοναδικό «πράσινο», περαβαλλοντικό χαρακτήρα και μας καθιστούν πραγματικά
μοναδικούς.

Ένα άλλο έργο πνοής που οραματιστήκαμε κ θα επιδιώξουμε να γίνει
πραγματικότητα είναι αυτό της κατασκευής του νέου Δημοτικού Μεγάρου στο χώρο του
παλιού Νοσοκομείου. Ήδη μετά από απόφαση του Δημοτ. Συμβουλίου υποβάλαμε αίτημα στο
υπουργείο Υγείας για την παραχώρηση της χρήσης του οικοπέδου, 6 περίπου στρεμμάτων,
ώστε άμεσα να ξεκινήσουμε τη μελέτη του νέου Δημαρχείου, με χρήματα που ήδη έχουμε
εξασφαλίσει από τον υφυπουργό εσωτερικών κο Νάκο.

Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως το έργο για την κατασκευή υπόγειων χώρων
στάθμευσης με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ, δυναμικότητας 500 περίπου θέσεων, προχωρά
ικανοποιητικά, έστω κι αν οι ρυθμοί με τους οποίους κινείται δεν είναι ιδιαίτερα ταχείς. Ήδη
η σχετική προμελέτη, αφού εγκρίθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, κατατέθηκε στην
Ειδική Γραμματεία των ΣΔΙΤ του υπουργείου Οικονομίας και αναμένεται σύντομα να πάρει
την έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής. Απ τη δική μας μεριά απομένει, μετά την
υπογραφή των συμβολαίων για την αγορά του οικοπέδου της Εθνικής Τράπεζας με το ποσό
των 2.000.000 ευρώ, να κλείσουμε ιδιοκτησιακά κι ένα άλλο μεγάλο κ ακανθώδες θέμα, αυτό
της ιδιοκτησίας 400 μ2 περίπου στο κέντρο της Πλ. Ελευθερίας, κάτι που δυστυχώς
δεκαετίες τώρα καμία Δημοτ. Αρχή δεν κατάφερε. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, εντάξαμε
την αγορά αυτού του οικοπέδου στο ΕΠΑΔΥΜ για το ποσό των 400.000 ευρώ κ περιμένουμε
την ολοκλήρωση κάποιων νομικών διαδικασιών που αφορούν τους οικοπεδούχους, ώστε να
προχωρήσουμε στη συνέχεια στην αγορά. Έχω την αίσθηση πως γύρω στον Οκτώβριο θα
έχουν ξεπεραστεί όλα τα διαδικαστικά αυτά ζητήματα, ώστε να προχωρήσουμε στην
κατασκευή του μεγάλου αυτού έργου, που τόσο έχει ανάγκη η πόλη μας.

Οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Πόλης προχωρούν σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα που πρόσφατα σε συνέντευξή μου είχα θέσει. Οι τελευταίες ενστάσεις
που κατατέθηκαν, αφού δέχτηκαν την επεξεργασία των μελετητών, βρίσκονται ήδη στη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ σε σύντομο πιστεύω χρόνο, ο Νομάρχης θα προχωρήσει στην
κύρωση και του υπολοίπου 50% περίπου. Από κει και πέρα απομένει μόνο η ολοκλήρωση
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της μελέτης για την ταυτοποίηση Μελέτης Πράξης Εφαρμογής και Κτηματολογίου και η
κατάθεσή της για την τελική έγκριση στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, κάτι που αναμένεται να
γίνει στο εξάμηνο που ακολουθεί. Φιλοδοξούμε και σ αυτό το τεράστιας σημασίας για τους
συμπολίτες μας έργο να είμαστε κ πάλι εμείς, αυτή η Δημοτική Αρχή, που θα
ολοκληρώσουμε κάτι που ταλάνισε πολλούς άλλους πριν από μας, αρκετές δεκαετίες πίσω.

Κυρίες και κύριοι,

Ξέρετε καλύτερα απ τον καθένα, πως αυτή η Δημοτική Αρχή έθεσε απ την αρχή
συγκεκριμένους στόχους. Πάλεψε, συγκρούστηκε πολλές φορές με ξεπερασμένες λογικές,
άντεξε όμως και συνέχισε το δημιουργικό της έργο.Δεν στάθηκε σε διαχειριστικές μόνο
λογικές, αλλά οραματίστηκε, σχεδίασε, μελέτησε και προσπάθησε να εφαρμόσει πολιτικές,
που θα αναδείκνυαν τα Γρεβενά σε τόπο ξεχωριστό, σε τόπο μοναδικό. Είμαστε στη μέση
αυτής της πορείας, που άρχισε ήδη να αποδίδει τους καρπούς της. Προχωράμε με σύνεση,
με συνέπεια κ σοβαρότητα.Στην πορεία αυτή είμαστε δυστυχώς πολλές φορές
αναγκασμένοι να παίρνουμε αποφάσεις, που πιθανώς δυσαρεστούν μερίδα συμπολιτών μας.
Δεν έχουμε τέτοια πρόθεση, όσο κι αν πολλές φορές ο ρόλος μας το επιβάλλει. Κύριο δικό
μας μέλημα είναι η πρόοδος του τόπου κ η βελτίωση της ζωής όλων των συμπολιτών μας.

Σ αυτή μας την προσπάθεια σας θέλουμε όλους μαζί μας. Επιζητούμε την καλοπροαίρετη
κριτική, αλλά ταυτόχρονα έχουμε ανάγκη τη θετική σας στάση. Κανείς ποτέ από μόνος του
δεν μπορεί να καταφέρει πολλά. Αντίθετα, μπορούμε πολλοί με λίγη προσπάθεια ο καθένας
να καταφέρουμε να αλλάξουμε την πορεία του τόπυ αυτού. Εμείς σαν απευθύνουμε μια
πρόσκληση ανοιχτή. Με πόρτες ανοιχτές , με διάθεση για προσφορά, ακούμε τους
προβληματισμούς σας, νιώθουμε τις αγωνίες σας, κατανοούμε τις ανάγκες σας, παίρνουμε
τα μηνύματα σας κ αναπροσαρμόζουμε όταν αυτό είναι αναγκαίο τις πολιτικές μας.

Γνωρίζουμε πως δεν είναι όλα τέλεια. Πως υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα που πρέπει
να ξεπεραστούν. Πως δίνουμε αυτό τον αγώνα κάτω από δύσκολες κ αντίξοες οικονομικές
και αντικειμενικές συνθήκες. Σκεφτείτε μόνο, πως όλο αυτό το τεράστιο έργο που ήδη είναι
εμφανές, υλοποιείται σε μια συγκυρία που σαν Δημοτική Αρχή, ούτε ΘΗΣΕΑ, ούτε 3 ο ΠΕΠ,
ούτε ακόμα τουλάχιστον ΕΣΠΑ ή άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, έχουμε για να
αξιοποιήσουμε. Παρ όλα αυτά αγωνιζόμαστε και νιώθουμε πραγματικά ευτυχείς που
βλέπουμε πως ο αγώνας μας αυτός αποδίδει καρπούς, πως η προσπάθεια μας αυτή
αναγνωρίζεται απ όλους όσοι βρίσκεστε σήμερα στη αίθουσα αυτή κ απ όσους μας
παρακολουθούν την ώρα αυτή από τις τηλεοράσεις τους. Εμείς μια υπόσχεση δίνουμε. Πως
θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος κ την ίδια ένταση στην υλοποίηση των στόχων που
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έχουμε θέσει. Ευαγγέλιο στην πορεία μας αποτελεί το προεκλογικό μας φυλλάδιο και οι
δεσμεύσεις που αναλάβαμε σ αυτό. Το γεγονός πως, παρά τις δυσκολίες που παραπάνω
ανέφερα, έχουμε μέχρι την ώρα αυτή που μιλάμε, υλοποιήσει κοντά στο 75% των
υποσχέσεών μας, μας κάνει να αισιοδοξούμε πως με το τέλος της θητείας μας θα έχουμε
αγγίξει το απόλυτο.

Φτάνοντας στο τέλος της εισήγησής μου, θα έλεγα, πως, τα πράγματα κινούνται προς
θετική κατεύθυνση αν και ειλικρινά με στενοχωρεί το γεγονός ότι οι ρυθμοί, με τους
οποίους κινούμαστε, μέσα στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, είναι δυστυχώς απελπιστικά
αργοί. Έχουμε τη διάθεση, τη γνώση και την εμπειρία να κάνουμε άλματα και κάνουμε τα
πάντα για να το καταφέρουμε. Κριτής των προσπαθειών μας ο πολίτης, του οποίου την
κρίση και επιζούμε και εμπιστευόμαστε.

Θέλω κλείνοντας, να ευχαριστήσω όλους εκείνους που καλοπροαίρετα στηρίζουν την
προσπάθειά μας. Που κατανοούν τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και
αναγνωρίζουν την προσπάθεια που καταβάλλουμε. Εμείς δίνουμε μια υπόσχεση. Πως θα
συνεχίσουμε το ίδιο δυνατά και παθιασμένα να παλεύουμε για το κοινό καλό, για το καλό
του τόπου, για το καλό των πολλών. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς υστερόβουλες και κρυφές
σκέψεις. Με φωνή ξεκάθαρη, με απόψεις κατασταλαγμένες και κυρίως με συνέπεια λόγων
και έργων.
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