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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΤΟΜΕΙΣ 

 

 

KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Στόχος η :  

• αναβάθµιση της αισθητικής και του περιβάλλοντος, του κέντρου της πόλης, 

• καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την αύξηση του βαθµού ικανοποίησης 

των αναγκών του από την Υπηρεσία, 

• πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων, 

• διαρκή βελτίωση της παραγωγικότητας, απόδοσης και αποτελεσµατικότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

 

ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ∆ΡΑΣΕΙΣ: 

 

1ον. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ 

Πρόκειται για ένα επιπλέον πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµµάτων από τους 

πεζόδροµους του κέντρου της πόλης που πραγµατοποιείται κατά την απογευµατινή 

βάρδια, προκειµένου αφενός το κέντρο και οι πεζόδροµοι της πόλης να διατηρούνται 

καθ όλη τη διάρκεια της ηµέρας σε όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο 

καθαριότητας, αφετέρου δε να βελτιώνεται η αποτελεσµατικότητα και η 

αποδοτικότητα των νυχτερινών προγραµµάτων αποκοµιδής του τοµέα αυτού. 

2ον. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ  

Πέραν των εφαρµοζόµενων πρωινών προγραµµάτων οδοκαθαρισµού στο κέντρο και 

τις συνοικίες της πόλης, καθιερώθηκε η επιπλέον απασχόληση δύο (2) 

οδοκαθαριστών κατά την απογευµατινή βάρδια µε κύρια και αποκλειστική ευθύνη 

τον καθαρισµό των καλαθιών και των δοχείων µικροαπορριµµάτων στο κέντρο της 
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πόλης (πλατείες, πεζόδροµοι) αλλά και των διάσπαρτων απορριπτόµενων 

απορριµµάτων από παρτέρια κλπ κοινόχρηστους χώρους, ιδίως τις ηµέρες που είναι 

ανοικτό τα εµπορικά καταστήµατα κατά τις απογευµατινές ώρες. 

3ον. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Πέραν των υφιστάµενων µόνιµων προγραµµάτων οδοκαθαρισµού των κεντρικών 

οδών – πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, η Υπηρεσία αξιοποιώντας την πρόσληψη 

εποχικού προσωπικού προχώρησε στην αναδιοργάνωση και επέκταση των 

προγραµµάτων οδοκαθαρισµού σε όλες τις συνοικίες της πόλης σε καθηµερινή βάση.  

 

4ον. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – 

ΜΠΑΖΩΝ & ΠΛΥΣΗΣ ΚΑ∆ΩΝ Με την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού 

εργατών και οδηγών η Υπηρεσία προχώρησε στην ενίσχυση των προγραµµάτων 

συλλογής απορριµµάτων καθώς και πλύσης κάδων. Ειδικότερα: 

• Ενισχύθηκε κατά ένα (1) επιπλέον πρόγραµµα η συλλογή των 

ανακυκλώσιµων υλικών (πρωινή βάρδια). 

• Ενισχύθηκε κατά δύο (2) επιπλέον προγράµµατα το εφαρµοζόµενο 

πρόγραµµα πλύσης κάδων. Έτσι η πρωινή βάρδια περιλαµβάνει 4 προγράµµατα 

(από 3 µέχρι πρότινος) και η βραδινή βάρδια περιλαµβάνει 3 προγράµµατα (από 

2 µέχρι πρότινος). 

• Ενισχύθηκε το πλύσιµο των οδών και των κοινόχρηστων χώρων µε ένα (1) 

επιπλέον πρόγραµµα υδροφόρας. 

• Ενισχύθηκε το πρόγραµµα συλλογής µπαζών και ογκωδών κατά τρία (3) 

επιπλέον προγράµµατα ( πρωί – απόγευµα – βράδυ).  

 

Επίσης δροµολογήθηκε η Σύσταση Συνεργείων καθαρισµού ∆ηµοτικών ενοτήτων και 

των εισόδων της πόλης καθώς και η σύσταση ειδικού συνεργεγίου καθαρισµού 

φρεατίων για τους πεζοδρόµους και τις εισόδους της πόλης.  
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• Εντονες εθελοντικές δράσεις και ανακοινώσεις σε συνεργασία µε φορείς και 

συλλογικότητες της πόλης.  

• Ενισχύθηκε ο στόλος της υπηρεσίας καθαριότητας και ο µηχανολογικός της 

εξοπλισµός.  

• Πρόκληση για το άµεσο µέλλον η υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου 

Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων  

 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Κατά την χρονική περίοδο 2014 – 2016 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

προµήθειες: 

Α/Α Τίτλος 

Προμήθειας 

Υποέργα Αντικείμενο Προϋπολογισμός Πηγή 

Χρηματ/σης 

Συμβατικό 

Ποσό 

Στάδιο -

Παρατηρήσεις 

1 «Προμήθεια 

Εξοπλισμού 

διαχείρισης 

Βιολογικών 

αποβλήτων και 

ανακυκλώσιμων 

υλικών Δήμου 

Λαρισαίων» 

Προμήθεια ενός (1) 

απορριμματοφόρου 

οχήματος μετά 

συμπιεστού 

απορριμμάτων 

ένα 

απορ/φόρο 

με πρέσα 

των 10,3 m3 

185.115 ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ  

184.500 € Θέση σε 

κυκλοφορία 

21-4-2015 

2  Απορριμματοφόρα 

οχήματα μετά 

συμπιεστού 

απορριμμάτων  

 Δύο 

απορ/φόρα 

των 16 m3 

320.000 € Ε.Α.Τ.  318.000 € Θέση σε 

κυκλοφορία 

11-4-2016 

3 Προμήθεια κάδων 

Μ.Α.Α. πλαστικών 

 355 κάδοι 

των 1.100 lt. 

73.000 € Ε.Α.Τ. 72.920,55 € Παραδόθηκαν 

15-09-2014 

4 Προμήθεια κάδων 

Μ.Α.Α. πλαστικών 

 270 κάδοι 

των 1.100 lt. 

73.000 € Ε.Α.Τ. 55.095,39 € Παραδόθηκαν 

31-12-2015 

5 Προμήθεια μικρού 

αναρροφητικού 

σαρώθρου 

   Ε.Α.Τ. 49.383 € Παραδόθηκε 

και αναμένεται 

να τεθεί σε 

κυκλοφορία 

6 Προμήθεια 7 

οικίσκων 

  15.000 € Ε.Α.Τ. 11.000 € Αναμένεται η 

παράδοσή τους 
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ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

2015 

� Συµπληρωµατικά υλικά οδοκαθαρισµού (σκούπες, σακούλες κ.ά.). 
� Συµπληρωµατικά µέσα ατοµικής προστασίας  (γιλέκα, µάσκες, γάντια, 
νιτσεράδες, στολές προστασίας από χηµικά κ.ά.). 
� Μεταλλικά εσωτερικά καλαθιών µικροαπορριµµάτων σχολείων & 
κοινόχρηστων χώρων. 
2016 

� Μεταλλικά καλαθάκια µικροαπορριµµάτων για λόφο Φρουρίου- 
Βενιζέλου. 
� Χηµικά Υλικά (απολυµαντικά σιντριβανιών). 
� Εµβόλια προσωπικού καθαριότητας (τετάνου-διφθερίτιδας). 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Α/Α Τίτλος  Υποέργα Αντικείμενο Προϋπολογισμός Πηγή 

Χρηματ/σης 

Συμβατικό 

Ποσό 

Στάδιο -

Παρατηρήσεις 

1 Απορριμματοφόρο 

όχημα μετά 

συμπιεστού 

απορριμμάτων 

 ένα 

απορ/φόρο 

των 16 m3 

δωρεά Ελληνική 

Εταιρία 

Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης 

 Θέση σε 

κυκλοφορία 

12-1-2015 

2  Μπλε πλαστικοί κάδοι 

ανακύκλωσης  

 60 κάδοι των 

1.100 lt. 

δωρεά Ελληνική 

Εταιρία 

Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης 

 Παραδόθηκαν 

29-12-2014 

3 Μπλε πλαστικοί κάδοι 

ανακύκλωσης 

 300 κάδοι των 

1.100 lt. 

δωρεά Ελληνική 

Εταιρία 

Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης 

 Παραδόθηκαν 

21-07-2016 
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ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο η υπόθεση της διαχείρισης 

των αποβλήτων βρίσκεται σε μεταβατικό επίπεδο καθώς η κυβερνητική αλλαγή φέρνει για 

πρώτη φορά στη χώρα μας ένα εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων – 

αποβλήτων. 

Η Υπηρεσία συνέταξε Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση των αστικών στερεών 

αποβλήτων που παράγονται στα όρια του Δήμου Λαρισαίων, το οποίο αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση σχετικών δράσεων αλλά και την έγκριση 

του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης θέτει συγκεκριμένους στόχους και δράσεις για τα επόμενα έτη 

(2015-2020) και βασίζεται σε ένα νέο, πιο αποκεντρωμένο μοντέλο διαχείρισης που δίνει 

έμφαση στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, και σε 

συνδυασμένες δράσεις του Δήμου και της Περιφέρειας. Το μοντέλο αυτό συνάδει με το 

εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και αποσκοπεί στην επίτευξη κοινωνιών που κάνουν 

αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, κοινωνιών «μηδενικών αποβλήτων». 

Κομβικό σημείο για την εκπόνηση του νέου σχεδιασμού αποτελούν οι υψηλοί και 

φιλόδοξοι στόχοι που θέτει το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, σχετικά με την 

ποσότητα και τον όγκο της ξεχωριστής συλλογής αποβλήτων (βιοαπόβλητα, απόβλητα 

συσκευασίας, ανακυκλώσιμα υλικά, βιοαποδομήσιμα υλικά). Βάσει του εθνικού 

σχεδιασμού, προσδιορίζονται και επιμερίζονται αντιστοίχως και οι ποσοτικοί στόχοι σε 

επίπεδο Δήμου Λαρισαίων, οι οποίοι είναι ρεαλιστικοί και προσαρμοσμένες στις ειδικές 

τοπικές ανάγκες.  

Γενικοί Στόχοι του Τοπικού Σχεδίου 

Οι γενικοί ποσοστιαίοι στόχοι του για τη διαχείριση των ΑΣΑ που παράγονται συνολικά στα 

όρια του Δήμου και ανέρχονται σε 65.356 τόνους/έτος με χρονικό ορίζοντα το 2020, έχουν 

ως ακολούθως: 

• Τουλάχιστον το 50% κατά βάρος κ.β. των ΑΣΑ θα υφίσταται προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση κατόπιν διαλογής στην πηγή (32.492 τόνοι). 

• Το 50% κ.β. των ΑΣΑ κατά μέγιστο θα οδηγείται σε σύμμεικτη μορφή για 

επεξεργασία (32.864 τόνοι), και από εκεί το 23,7% κ.β. θα ανακτάται.  

• Για υγειονομική ταφή – διάθεση θα οδηγείται κατά μέγιστον το 26,6% των ΑΣΑ. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Η παρέµβαση του ∆ήµου µέχρι το Σεπτέµβριο του 2014 

Τα προβλήµατα στον τοµέα της Κοινωνικής Πολιτικής µέχρι την ανάληψη των 

καθηκόντων µας είναι γνωστά σε όλους: ∆οµικά και σε επίπεδο παρέµβασης.  

Παραλάβαµε ένα µοντέλο λειτουργίας µε ανοµοιογένεια, αλληλοεπικαλύψεις 

Χρειαζόταν, λοιπόν, ένα είδος «στρατηγικής ολοκλήρωσης», µε µεθόδους και 

προσεγγίσεις που αποσκοπούν στον καλύτερο συντονισµό και στην µεγαλύτερη 

αποτελεσµατικότητα  της συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών για την 

επίτευξη κάποιου αποτελέσµατος. 

Με αυτά τα δεδοµένα, βασικοί στόχοι,  ήταν να υπάρξουν από την πρώτη στιγµή 

άµεσα µέτρα ανακούφισης των ευπαθών οµάδων της πόλης, σε συνδυασµό µε την 

ενοποίηση των κοινωνικών δοµών του ∆ήµου Λαρισαίων και τη διαµόρφωση -όσο 

ήταν δυνατόν- µιας ενιαίας αντίληψης για όλο το προσωπικό για την έννοια της 

κοινωνικής πολιτικής. Παράλληλα  σε συνεργασία µε επιστήµονες της πόλης 

διαµορφώθηκαν οι όροι για δικτύωση των κοινωνικών δοµών του ∆ήµου µε άλλες 

δοµές της τοπικής κοινωνίας για µια ολιστική αντιµετώπιση των προβληµάτων των 

συµπολιτών µας. Βασική επιδίωξη, που περιγράφεται και µέσα από το πρόγραµµα 

«Λάρισα –Πόλη που Μαθαίνει», είναι ακριβώς η διαµόρφωση ενός ευρύτατου 

δικτύου υπηρεσιών, φορέων και πολιτών µέσω ενός διαλόγου  που θα αγκαλιάζει όλη 

την πόλη και η εδραίωση µιας αίσθησης αλληλεγγύης ανάµεσα στους συµµετέχοντες 

πολίτες, όρος επιβίωσης σε ένα πραγµατικά δύσκολο κοινωνικό περιβάλλον.  

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΜΕ  

1. Κοινωνικό Τιµολόγιο για τα δηµοτικά τέλη και τη ∆ΕΥΑΛ. 

 

2. Συνολική αναµόρφωση του τρόπου λειτουργίας των δηµοτικών παιδικών 

σταθµών µε νέες δράσεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες των πολιτών και τη 

στήριξη του προσωπικού. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- Καθιέρωση λειτουργίας απογευµατινής ζώνης σε 3 παιδικούς σταθµούς για τη 

στήριξη των εργαζόµενων µητέρων 

- Λειτουργία 3 παιδικών σταθµών κατά τον µήνα Αύγουστο 



 7 

- Στήριξη και από το προσωπικό των Παιδικών Σταθµών του προγράµµατος 

«Κατασκήνωση στην Πόλη». 

- Νέος παιδικός σταθµός (Τερψιθέα) και αύξηση του αριθµού των θέσεων σε 

βρεφικά τµήµατα. 

- ∆ροµολογήθηκαν οι διαδικασίες για τη λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2017 

των νέων σύγχρονων µαγειρείων που θα εξυπηρετούν το σύνολο των παιδικών 

σταθµών και το Κοινωνικό Συσσίτιο του ∆ήµου µας. 

- Μοριοδότηση για την ένταξη των παιδιών στους παιδικούς σταθµούς για την 

ύπαρξη όρων διαφάνειας και αξιοπρέπειας για τους πολίτες από τον Σεπτέµβριο 

του 2015 

- ∆ιαφανείς διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού και αντιµετώπιση των 

σηµαντικών ελλείψεων. Πρόσληψη για πρώτη φορά 77 εργαζοµένων µέσω 

ΕΣΠΑ. 

- Μέγιστη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ (για παιδιά και προσωπικό). 

- Συνεργασία µε τον καθηγητή Λ. Κουρετζή και επιµόρφωση του προσωπικού για 

τον εκσυγχρονισµό του προγράµµατος και την εισαγωγή του open system στο 

πρόγραµµα των παιδικών σταθµών. 

- Συνεργασία µε παιδιάτρους και τον οδοντιατρικό σύλλογο για την εξέταση όλων 

των παιδιών και γενικά την οργάνωση προγραµµάτων προαγωγής υγείας. 

 

3. ∆ηµιουργική Απασχόληση Παιδιών (6-12 ετών)  

• ∆ίκτυο Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης (Κ∆ΑΠ) της ∆ΗΚΕΛ: Μέσα σε 

δύο χρόνια από ένα Κ∆ΑΠ (30 θέσεων), δηµιουργήθηκαν, αδειοδοτήθηκαν 

και είναι έτοιµα να λειτουργήσουν  10 Κ∆ΑΠ (500 θέσεων) σε όλες τις 

συνοικίες της πόλης. Τα δύο απ’ αυτά είναι Κ∆ΑΠ ΑΜΕα 

• «Κατασκήνωση στην πόλη» Ένα εµπλουτισµένο πρόγραµµα για το οποίο 

συνεργάζεται το προσωπικό από όλες τις κοινωνικές δοµές του ∆ήµου 

(∆ΗΚΕΛ, παιδικοί σταθµοί, συµβουλευτικός σταθµός κλπ) και πάνω από 20 

φορείς της πόλης ειδικά σχεδιασµένο για παιδιά 6-12 ετών προκειµένου να 

περάσουν το καλοκαίρι σε ένα φιλικό προς τα παιδιά περιβάλλον µέσα από 

δηµιουργικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην πόλη. Τα παιδιά είχαν 

την ευκαιρία να µάθουν για την τοπική ιστορία και κουλτούρα µέσα από τις 
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επισκέψεις τους σε µουσεία και µνηµεία, δηµόσιες βιβλιοθήκες, 

αστεροσκοπείο κ.λ.π. 

 

4. Κοινωνικές ∆οµές 

• ∆ηµιουργία και λειτουργία  του Συµβουλευτικού Σταθµού του ∆ήµου µας που 

αποτελεί την «καρδιά» των υπηρεσιών της πόλης, τις συντονίζει και 

λειτουργεί ως υπηρεσία µιας στάσης για την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη 

διευκόλυνση της πρόσβασής τους στις κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου µας, 

αλλά και στις υπόλοιπες δοµές της πόλης. Πάνω από 10.000 συµπολίτες µας 

εξυπηρετήθηκαν τον 1,5 περίπου χρόνο λειτουργίας του. Στους επόµενους 

µήνες θα λειτουργήσει στα πλαίσιά του και το νέο Κέντρο Κοινότητας που θα 

συµπληρώσει τη λειτουργία του. 

• Κοινωνικό Παντοπωλείο και Συσσίτιο. Επανακαθορισµός του πλαισίου 

λειτουργίας των ∆οµών για την αντιµετώπιση της Φτώχειας και δικτύωσή 

τους µε τις άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου-  Πρόγραµµα ΤΕΒΑ 

o Ο ∆ήµος Λαρισαίων ως leader στο Επισιτιστικό Πρόγραµµα (ΤΕΒΑ) 

συνεργάζεται µε τους φορείς της πόλης και συντονίζει και τους άλλους 

δήµους στο νοµό, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα ισχυρό δίκτυο που 

θα παρέχει ολιστική βοήθεια στις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες. 5.000 

οικογένειες επωφελούνται από το πρόγραµµα αυτό στο νοµό. 

o Υπερ- διπλασιασµός των ωφελούµενων από τις υπηρεσίες του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Συσσιτίου (700 οικογένειες 

δικαιούχοι του συσσιτίου και 150 άτοµα σιτίζονται από το Κοινωνικό 

Συσσίτιο) 

• ∆ηµιουργία και σταδιακή λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Αστέγων από 

τον Ιανουάριο του 2016  ως υπνωτήριο και Κέντρο Ηµέρας  

• Σταδιακή αναβάθµιση της λειτουργίας του Ξενώνα Κακοποιηµένων 

Γυναικών   

• ∆ηµιουργία και Λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. ∆ράση σε 

συνεργασία µε όλους τους συλλόγους φροντιστών, το Γαλλικό Ινστιτούτο 

και τους Ενεργούς Πολίτες για την προσφορά 150 υποτροφιών για παιδιά 

αδύναµων οικονοµικά οικογενειών. 
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Υλοποιήθηκαν σηµαντικά Προγράµµατα αγωγής Υγείας, ενώ στο νέο ∆ηµοτικό 

Πολυιατρείο θα λειτουργεί από τη νέα χρονιά και οδοντιατρείο. 

 

5. ∆οµές και δράσεις στήριξης ΑΜΕΑ 

Σε συνεργασία µε το αναπηρικό κίνηµα της πόλης διερευνήθηκαν λύσεις πέρα από 

την ένταξή τους στο Κοινωνικό Τιµολόγιο για ζητήµατα µετακίνησης, εκπαίδευσης 

και απασχόλησης των αναπήρων, µε τη συµµετοχή πολλών οργανισµών της πόλης 

(Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Σύλλογοι αναπήρων κλπ.). Αποτέλεσµα αυτής της 

συνεργασίας ο ∆ήµος προχώρησε στις εξής δράσεις: 

• ∆ηµιουργία και λειτουργία δυο Κ∆ΑΠ για παιδιά µε αναπηρία από το 

Σεπτέµβριο του 2016 στις περιοχές της Νεάπολης και Ν. Σµύρνης. 

• Λειτουργία του Λευκού Ταξί από τον Ιούνιο του 2015 που εξασφαλίζει τη 

δωρεάν µετακίνηση για όλους τους συµπολίτες µας ανάπηρους. Στους 

επόµενους µήνες θα είναι δυνατή η λειτουργία του και στις απογευµατινές 

ώρες, στηρίζοντας τη λειτουργία των 2 Κ∆ΑΠ Αµέα.  

• ∆ηµιουργία και λειτουργία µέχρι τέλος του χρόνου  στούντιο παραγωγής 

βιβλίων για τυφλούς, το µόνο στην περιφέρεια. 

• ∆ηµιουργία και λειτουργία τµήµατος ένταξης σε παιδικό σταθµό για νήπια µε 

αναπηρία από το Σεπτέµβριο του 2016 

• Υποβολή πρότασης για τη λειτουργία Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας και 

Στέγης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης. 

• Ενέργειες για την ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ προγράµµατος διευκόλυνσης της 

προσβασιµότητας  

 

6. Αναµόρφωση του τρόπου λειτουργίας των ΚΑΠΗ 

• Απογευµατινή λειτουργία των ΚΑΠΗ,  

• ∆ραστηριότητες, εκµάθηση Η/Υ σε συνεργασία µε το Κέντρο ∆ια Βίου 

Μάθησης 

• Εκδροµές.  

• Ικανοποίηση των αναγκών για ιατρικές υπηρεσίες µε την πρόσληψη δύο 

γιατρών παθολόγων και µε τηλεφωνικά ραντεβού 

• ∆ροµολογείται η δηµιουργία ενός νέου µεγάλου ΚΑΠΗ για τις συνοικίες 

Ανθούπολη και Χαραυγή  
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7. ∆ράσεις στους ΡΟΜ 

 

-  «Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ».  

- Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός δυναµικού 

κοινωνικού δικτύου µέσα από τη συνεργασία µε τον τοµέα της κοινωνικής 

πολιτικής του ∆ήµου Λαρισαίων και άλλους φορείς της τοπικής κοινωνίας 

(πάνω από 30) που υποστηρίζουν τις κοινωνικά ευπαθείς οµάδες στη βάση της 

∆ιά Βίου Μάθησης. Μέσα σε 2 χρόνια η Λάρισα ως πόλη που µαθαίνει 

οργάνωσε 2 συνέδρια µε διεθνείς συµµετοχές, προσκλήθηκε και πήρε µέρος 

σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, συναντήσεις και εργαστήρια σχετικά µε τη δια 

βίου µάθηση. Τον Ιανουάριο του 2016 η Λάρισα έγινε η πρώτη Ελληνική 

πόλη µέλος του αντίστοιχου παγκόσµιου δικτύου της UNESCO. 

 

 

ΠΑΙ∆ΕΙΑ – ΝΕΟΛΑΙΑ 

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
1. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ : 
1. Λειτούργησαν τα Πολιτιστικά Κέντρα  του Αγίου Κωνσταντίνου και 
του του Αγίου Γεωργίου που παραδόθηκαν από την προηγούµενη  
∆ηµοτική Αρχή .Σ' αυτά δραστηριοποιούνται πάνω από 1800 συµπολίτες 
µας. 
 
2. Νοικιάστηκαν νέοι, µεγαλύτεροι χώροι για τις Λέσχες  Πολιτισµού 
των συνοικιών Νεάπολης , Λιβαδακίου και Νέας Σµύρνης. 
∆ηµιουργήθηκε νέα  Λέσχη στη  Νεράιδα   και ετοιµάζεται στον Άγιο 
Αθανάσιος. 
 
3. Αξιοποιούνται ως χώροι πολιτισµού από τους  τοπικούς φορείς οι χώροι 
των σχολείων  - που δεν λειτουργούν - Μάνδρας  και Ραχούλας  και 
ετοιµάζεται της Αµυγδαλέας . 
 
4. Αναζητείται προς ενοικίαση χώρος πάνω από 400 τ .µ. για να 
διαµορφωθεί σε ΜΑΘΗΤΙΚΟ  ΣΤΕΚΙ .Στόχος  µας είναι  να αξιοποιηθεί 
δηµιουργικά  ο ελεύθερος χρόνος  των µαθητών  της Β/θµιας  εκπαίδευσης. 
 
5. ∆ηµιουργήσαµε δέκα ( 10 ) βιβλιοθήκες στα τέσσερα ( 4 ) Πολιτιστι- 
κά Κέντρα  και σε έξι ( 6 ) Λέσχες   Πολιτισµού .Στις βιβλιοθήκες  αυτές 
δηµιουργήσαµε  900 νέους αναγνώστες .Ενώ πάνω από 600 νέοι αναγνώστες 
προστέθηκαν στην ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη στο Χατζηγιάννειο Πνευµατικό 
Κέντρο . 
 
2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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1. Πάνω από 6000 συµπολίτες µας - µικροί  και µεγάλοι - 
απασχολούνται ∆ηµιουργικά µε το χορό , τη µουσική  , τη ζωγραφική  
, το θεατρικό παιχνίδι, το κόσµηµα , τις κατασκευές κ. λ .π  
συµµετέχοντας σε προγράµµατα του ∆ήµου ή Συλλόγων  που 
φιλοξενούνται στις ∆οµές  του ∆ήµου  ∆ΩΡΕΑΝ . 
 
Στα προγράµµατα αυτά εργάζονται πάνω από 80 συµπολίτες µας 
εκπαιδευτικοί διαφόρων  ειδικοτήτων 
 
2. Εκατοντάδες εκδηλώσεις πραγµατοποιήθηκαν στο Χατζηγιάννειο 
Πνευµατικό Κέντρο ,στις Λέσχες  Πολιτισµού και σε υπαίθριους 
χώρους ( συναυλίες , εκθέσεις ,παρουσιάσεις συγγραφέων και βιβλίων 
,γιορτές.  κ . λ . π ). Τις εκδηλώσεις αυτές παρακολούθησαν χιλιάδες 
συµπολίτες µας . 
 
3.. ∆εκάδες εκδηλώσεις πραγµατοποιήθηκαν σ' όλες  τις ∆οµές  του 
∆ήµου για να καλλιεργήσουµε την αγάπη στο διάβασµα , στο βιβλίο. 
 
4. Άρχισαν τα προγράµµατα Έντεχνης Λαϊκής Μουσικής (Θ εοδωράκης, 
Ξαρχάκος, Μαρκόπουλος κλπ )στις Λέσχες  Πολιτισµού και στις πλατείες 
της πόλης . Θα πραγµατοποιηθούν συνολικά 5 0 συναυλίες 
 
 
3. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 1. Λύθηκε  το πρόβληµα της στέγης του 10ου και 48ου Νηπιαγωγείων   
στη συνοικία των Λαχανοκήπων ξοδεύοντας πάνω από 100. 000 € από ίδιους 
πόρους 
 
2. Εξασφαλίστηκε στέγη για τα παιδιά του ∆ηµοτικού και του 
Νηπιαγωγείου του  ∆. Α. ∆ ( παιδιά µε ∆ιάχυτες Αναπτυξιακές  ∆ιαταραχές 
) στο πρώην Αθλητικό Γυµνάσιο. Θα διατεθούν πάνω από 270000 € από 
ίδιους πόρους. 
 
3. Σε συνεργασία µε τους  ∆ιευθυντές των σχολείων  όλων των βαθµίδων της 
Εκπαίδευσης   και τους  Συλλόγους Γονέων  και Κηδεµόνων αντι- 
µετωπίστηκαν λειτουργικά προβλήµατα των εκπαιδευτηρίων  
 
4.Βρισκόµαστε σε διαρκή  επικοινωνία µε την Περιφερειακή ∆ /νση,τις 
∆/νσεις της Εκπ / σης και των Σχολείων.  Έτσι παρεµβαίνουµε άµεσα και 
αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα που ανακύπτουν . 
 
5.Σε πολλά Σχολεία  της  Α/θµιας και Β/ θµιας  Εκπ/σης  - αξιοποιώντας 
εθελοντές -  οργανώσαµε ∆ανειστικές Βιβλιοθήκες . Αυτές λει - 
τουργούν µε εκπαιδευτικούς των σχολείων  που εργάζονται εθελο- 
ντικά. Τους ευχαριστούµε . 
 
6..Σε συνεργασία µε τα Γραφεία Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων της 
Εκπαίδευσης οργανώσαµε ή ενισχύσαµε δεκάδες εκδηλώσεις για 
µαθητές , γονείς και εκπαιδευτικούς, 
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7. Ιδιαίτερη βαρύτητα δώσαµε σε προγράµµατα φιλαναγνωσίας των 
µαθητών  , σε θέµατα παιδαγωγικής και ψυχολογίας για τους γονείς. 
 
Γενικά µε τις παρεµβάσεις µας επιδιώκουµε τα παιδιά µας να πάρουν την 
καλύτερη δυνατή παιδεία, να προετοιµαστούν κατάλληλα για 
τη ζωή. 
 
4. ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
 
Επειδή η πόλη µας -και η χώρα µας -έχει  υψηλό ποσοστό  λειτουργικού 
Αναλφαβητισµού δώσαµε ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέµατα επιστήµης 
,λογοτεχνίας και γλώσσας. 
 
 
2. Με βάση το πρόγραµµα του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ. λειτούργησαν. 65 προγράµµατα µε 
1063 εκπαιδευόµενους  και 40 θεµατικά αντικείµενα. 
 
3 Οργανώσαµε  δεκάδες διαλέξεις - συζητήσεις µε θέµατα φυσικών και 
κοινωνικών επιστηµών  ,λογοτεχνίας και γλώσσας,εκπαίδευσης ,τοπι- κής 
ιστορίας και πολιτισµού . 
 
Στόχος  µας είναι  να ανεβάσουµε το µορφωτικό επίπεδο των συµπολιτών 
µας .Έτσι θα µπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις υψηλές απαιτήσεις 
της ζωής. 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ  

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Α. ΠΡΑΣΙΝΟ: 

 

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΙΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2014 ΕΩΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
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Το διάστηµα από τον Σεπτέµβριο του 2014 έως τον Αύγουστο του 2016 από την 

Υπηρεσία Πρασίνου του ∆ήµου Λαρισαίων έγιναν τα κάτωθι έργα 

 

-Βιοκλιµατική ανάπλαση τµήµατος ιστορικού κέντρου Λάρισας: 1400 τ.µ. 

χλοοτάπητα, 270   δένδρα   και 1230 θάµνοι 

-Νησίδα και κόµβος Σανδράκη: 400 τ.µ. χλοοτάπητα, 260 δένδρα και 1070 θάµνοι 

-Νησίδα και κόµβος Καράγιωργα: βραχόκηπος, 1200 τ.µ. χλοοτάπητα, 205 δένδρα 

και   1470 θάµνοι 

- Εργασίες πρασίνου έγιναν επίσης στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου  Αγίου 

Κωνσταντίνου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Γεωργίου, στην Εκκλησία της 

Κοιλάδας µε  235 τ.µ. χλοοτάπητα, δένδρα και θάµνοι κ.α. 

 

Από το τµήµα Αστικού Πρασίνου, πέραν της συντήρησης των χώρων, έγιναν 

αναµορφώσεις και µικροεπεµβάσεις σε διάφορους χώρους και φυτεύτηκαν 708 

δένδρα και 10252 θάµνοι, σε όλη την πόλη και στους πρώην ∆ήµους Κοιλάδας και 

Γιάννουλης.  

 

Την διετία 2014-2016 φυτεύτηκαν επίσης 51.600 εποχικά ανθόφυτα. 

 

Το δηµοτικό φυτώριο παρήγαγε πάνω από 60.000 δένδρα και 100.000 θάµνους 

Από το τµήµα ∆ενδροστοιχιών επαναφυτεύτηκαν περίπου 100 δένδρα σε διάφορους 

δρόµους της πόλης, σε αντικατάσταση σπασµένων ή ξερών δένδρων ή σε κενές 

δενδροδόχους. 

Το 2016 βρίσκονται σε εξέλιξη τα κάτωθι έργα: 

- Αναδιαµόρφωση παρτεριού αύλειου χώρου Αγίου Νικολάου 

- Γήπεδο Ελευθεραί: Εγκατάσταση αυτόµατου συστήµατος άρδευσης. 

- Άγιος Βησσαρίωνας Ελευθεραί: εγκατάσταση χλοοτάπητα και αυτόµατο 

σύστηµα άρδευσης 
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- Ιερός Ναός Θεοτόκου Κοιλάδας: κηποτεχνική και αρδευτική εγκατάσταση. 

- Φαλάνη: επανεγκατάσταση αυτόµατου συστήµατος άρδευσης στην κεντρική 

πλατεία της Φαλάνης 

ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ – Α∆ΕΣΠΟΤΑ 

 

Για πρώτη ο ∆ήµος Λαρισαίων συντάσει µητρώο δεσποζόµενων ζώων, 

ικανοποιώντας έτσι βασική παράµετρο της κείµενης νοµοθεσίας.  

Πολυτιµοι και χρήσιµοι συµπαραστάτες είναι τα φιλοζωικά σωµατεία  

ΕΡΓΟ: 

- Εξετάστηκαν, σηµάνθηκαν ηλεκτρονικά και εµβολιάστηκαν κατά της λύσσας: 

860 αδέσποτοι σκύλοι  

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: 

- Τοποθέτηση ταϊστρων και ποτίστρων σε διάφορα σηµεία της πόλης 

- Τοποθέτηση κολλάρων στα αδέσποτα που επανατοποθετούνται 

- Τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων σε πάρκα και πλατείες 

- ∆ηµιουργία ειδικού χώρου για µικρά ζώα (κουτάβια) 

 

Το επόµενο διάστηκα καταθέτουµε πρόταση Χρηµατοδότησης του Κυνοκοµείου για 

δράσεις και προµήθειες που έχουν ήδη γίνει  

 

∆ηµοτικός Λαχανόκηπος: 

 

Τον ∆εκέµβριο του 2014 επαναπροκηρύχθηκαν τα κηπάρια (240), για 2 χρόνια. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
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Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασµός για την δηµοτική αρχή µας αποτελεί «πραγµατικό 

εργαλείο» και όχι απλά µια υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόµο. 

 

Τι κάναµε µέχρι τώρα 

• Καταρτίσαµε ένα επιχειρησιακό σχέδιο πενταετίας, το οποίο είναι ρεαλιστικό 

και υλοποιήσιµο. Για το Επιχειρησιακό έγινε εκτεταµένη διαβούλευση πριν ψηφιστεί 

από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Παρακολουθείται δυναµικά, ενηµερώνεται και 

επικαιροποιείται  µηχανογραφικά. 

 

• Μέσω της ∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασµού παρακολουθούµε τα 

εθνικά προγράµµατα χρηµατοδοτήσεων και συντονίζουµε τις υπηρεσίες για την 

υποβολή προτάσεων και την υλοποίησή τους. Με τον τρόπο αυτό είχαµε µια πολύ 

επιτυχηµένη διοργάνωση στο επισιτιστικό πρόγραµµα του ΤΕΒΑ , και το ίδιο καλά 

πήγε η εργασία για την υποβολή της πρότασης για το ΒΑΑ (ΕΣΠΑ) αλλά και η 

συνεργασία για την πρωτοβουλία «Η πόλη που µαθαίνει» 

 

Τα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράµµατα 

• Πέρα από τα Εθνικά προγράµµατα (ΕΣΠΑ),  στα Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά 

προγράµµατα που υποβάλλονται απευθείας στους ευρωπαϊκούς θεσµούς, ο ∆ήµος δεν 

είχε αναπτύξει ιδιαίτερες πρωτοβουλίες. 

 

Από την προηγούµενη δηµοτική αρχή βρισκόταν σε εξέλιξη το URBACT 

(διακρατικό), ένα πρόγραµµα του Υπουργείου Πολιτισµού µε την Περιφερειακή 

∆/νση Εκπαίδευσης, καθώς και η συµµετοχή του ∆ήµου σε δύο  συµπράξεις ΤΟΠΣΑ 

και ΤΟΠΕΚΟ. Φροντίσαµε η υλοποίησή τους να µην επηρεαστεί από την αλλαγή της 

δηµοτικής αρχής και κλείσανε µε τον καλύτερο τρόπο. Ειδικά για το ανταγωνιστικό 

πρόγραµµα URBACT δεχτήκαµε και έλεγχο από την αρµόδια διαχειριστική αρχή και 

διεθνή εταιρία ορκωτών λογιστών, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν χωρίς παρατηρήσεις.  
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• Κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων δηµιουργήσαµε έναν εσωτερικό πυρήνα 

υπαλλήλων, µια άτυπη οµάδα µέσα στη ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, που 

ασχολείται και µε την αναζήτηση και τον συντονισµό  ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων και τη συµµετοχή του ∆ήµου σε εταιρικά σχήµατα. ∆ιοργανώσαµε 

ηµερίδα ενηµέρωσης για τα ευρωπαϊκά προγράµµατα µε εισηγήσεις εκπροσώπων από 

διαχειριστικές αρχές, γραφεία και ειδικούς αλλά και φορείς υλοποίησης ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων στην Ελλάδα (ΕΣΠΑ, URBACT, INTERREG, CREATIVE 

EUROPE, LEADER, RIS3 κτλ) καθώς και ένα δίκτυο εξωτερικών συνεργατών που 

περιλαµβάνουν επιστηµονικούς και ερευνητικούς φορείς όπως Πανεπιστήµια ΤΕΙ,  

Επιµελητήρια κτ.λ.  

 

• Η συνεργασία αυτή είχε ως αποτέλεσµα την υποβολή 63 προτάσεων (αριθµός 

ρεκόρ) σε ανταγωνιστικά προγράµµατα και πρωτοβουλίες µε εταίρους από Ελλάδα 

και Ευρώπη. Σήµερα έχουµε πάρει έγκριση για την υλοποίηση 2 ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων (ERASMUS) τα οποία θα τρέξουν το αµέσως επόµενο διάστηµα. 

Παράλληλα είµαστε σε αναµονή αποτελεσµάτων αξιολόγησης αλλά και 

παρακολούθησης ανοιχτών προσκλήσεων.  

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Το θέµα της πληροφορικής και της µηχανοργάνωσης είναι πολύ σηµαντικό για την 

εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών. Είναι γεγονός ότι και στην µηχανοργάνωση 

υπάρχουν αρκετά προβλήµατα τα οποία έχουν να κάνουν µε την επικοινωνία µεταξύ 

των ∆/νσεων.  

Τι έγινε µέχρι τώρα 

• Προχωρούµε σε αναβάθµιση των ιστοσελίδων  του δήµου έτσι ώστε να 

παρέχουν σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. ∆ηµιουργούνται νέες 
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ιστοσελίδες προσανατολισµένες στον πολιτισµό, στον τουρισµό και όλες αυτές θα 

διασυνδεθούν. 

• Ολοκληρώνεται η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός του τηλεφωνικού 

δικτύου αλλά και του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και µέσα στο 2016 θα αναβαθµιστεί ο εξοπλισµός 

πληροφορικής στους παιδικούς σταθµούς µε προτεραιότητα αυτούς που δεν διέθεταν 

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές  

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

Θεωρούµε πάρα πολύ σηµαντικό να δώσουµε µια άµεση εικόνα ότι κάτι αλλάζει στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη.  

Τι έγινε µέχρι σήµερα 

• ∆ροµολογούµε χωροταξικές αλλαγές που θα βελτιώσουν σηµαντικά την 

εξυπηρέτηση του πολίτη. Ήδη ολοκληρώθηκε η ενοικίαση του κτιρίου 

ΚΑΡΑΝΙΚΑ ενώ θα προχωρήσουµε στην ανακατασκευή του ισογείου του 

∆ηµαρχείου ώστε να υπάρξει διαχωρισµός του Ληξιαρχείου και του 

∆ηµοτολογίου. Επίσης στο ισόγειο θα λειτουργήσουν: Γραφείο πληροφοριών και 

εξυπηρέτησης του πολίτη για τις υπηρεσίες του δήµου αλλά και γραφείο 

πληροφόρησης ανέργων. 

 

• Είµαστε σε ανοικτή γραµµή για την αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ στο τοµέα τα 

Ψηφιακής Πολιτικής.  

 

 

 

 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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Η χρηµατοοικονοµική  θέση του ∆ήµου είναι σήµερα ιδιαίτερα ισχυρή, γιατί έχει την 

ικανότητα να ικανοποιεί απρόσκοπτα τους βραχυπρόθεσµους πιστωτές του και 

διατηρεί συνθήκες οι οποίες εξασφαλίζουν την ευνοϊκή πιστοληπτική  του 

κατάσταση,, στοιχείο  ιδιαίτερα σηµαντικό στην µελλοντική αναπτυξιακή  του 

διαδικασία. 

ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ  

Η λειτουργία της οικονοµικής υπηρεσίας έπρεπε να οργανωθεί σε νέες βάσεις , τόσο 

σε πρόσωπα όσο και σε διαδικασίες , µε στόχο τον έλεγχο , την διαφάνεια, το 

δηµόσιο συµφέρον , την αποτελεσµατικότητα και την άµεση και έγκαιρη ενηµέρωση 

του πολίτη . 

Αµέσως µετά από τον Οκτώβριο 2014 εφαρµόσαµε την διαφάνεια στην εκτέλεση του 

προυπολογισµού , αναρτώντας την εκτέλεση αυτού κάθε µήνα και εντός του 

επόµενου 10ηµέρου στην ιστοσελίδα του ∆ήµου . 

 

 

Το 2015  η δηµοτική αρχή συνέταξε τον πρώτο ρεαλιστικό προυπολογισµό για το 

2015 που στόχευε : 

- Στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης , µέσα από  τις πολιτικές  

ανακούφισης των ευπαθών κοινωνικών οµάδων . 

- Στην  απρόσκοπτη  λειτουργία όλων των δοµών του ∆ήµου , έστω και αν για κάποια  

προγράµµατα  που χρηµατοδοτούνταν   από το ΕΣΠΑ ή και άλλες πηγές   , 

διακόπτονταν  η χρηµατοδότησή τους. 

 

-  Στην  εξοικονόµηση πόρων  και  την  δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας µέσω νέου 

σχεδιασµού  των λειτουργικών   δαπανών και την    διάθεση των κονδυλίων που   θα  

εξοικονοµήσουµε, ιδιαίτερα  σε απαραίτητα   έργα  συντήρησης των  υποδοµών   της 

πόλης. 

Αµέσως µετά από τον Οκτώβριο 2014 εφαρµόσαµε την διαφάνεια στην εκτέλεση του 

προυπολογισµού , αναρτώντας την εκτέλεση αυτού κάθε µήνα και εντός του 

επόµενου 10ηµέρου στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
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Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία ο προυπολογισµός του 2016 σε ότι αφορά στα 

έσοδα έχει ήδη καλυφθεί. 

 

Κατανοµή 20.000 ευρώ, ετησίως,  σε κάθε δηµοτική κοινότητα και τοπικό συµβούλιο 

για την διοργάνωση εκδηλώσεων και την εκτέλεση µικρών εργών συντηρήσης.  

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΙΑΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ - ∆ΙΕΤΙΑΣ 2014-2016. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

Α.     ∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

 

Α.1.  ∆εσµευµένοι Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς Χώροι – Άρσεις 
Απαλλοτριώσεων. 

Το µέγεθος της επιφάνειας των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της πόλης, που 
είναι δεσµευµένοι και όχι απαλλοτριωµένοι, αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα για την 
εφαρµογή του Σχεδίου Πόλης. 

Για τον σκοπό αυτό, καταγράφηκε το σύνολο των δεσµευµένων χώρων, 
απαλλοτριωµένων και µη, σε ηλεκτρονική βάση, ώστε να υπάρχει πλήρης εποπτεία 
του θέµατος, καθώς και να αποτυπωθεί ο βαθµός υλοποίησης του Σχεδίου Πόλης, 
ανά συνοικία και πολεοδοµική ενότητα. 

Η έκταση των δεσµευµένων χώρων που δεν έχουν απαλλοτριωθεί, µη 
συµπεριλαµβανοµένων των ρυµοτοµήσεων για διανοίξεις και διαπλατύνσεις οδών, 
ανέρχεται στα 380 στρ. περίπου. Τα ποσοστά υλοποίησης του Σχεδίου Πόλης 
κυµαίνονται µεταξύ του 34% και του 95%. 

Η καταγραφή αυτή αποτελεί προαπαιτούµενη ενέργεια για να διερευνηθεί το επίσης 
σηµαντικό θέµα των άρσεων απαλλοτριώσεων δεσµευµένων χώρων του Σχεδίου 
Πόλης. 

Οι άρσεις που επιβάλλουν διαδικασίες τροποποίησης ή επανεπιβολής της ρυµοτοµίας, 
σε συµµόρφωση δικαστικών αποφάσεων, ανέρχονται πλέον σε 120 περίπου 
περιπτώσεις. Γι’ αυτές, έχει ήδη ολοκληρωθεί διαδικασία αρχικής αξιολόγησης, ως 
προς την βαρύτητά τους στο Σχέδιο Πόλης, ώστε να εξεταστεί αναλόγως ο 
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αποχαρακτηρισµός ή η απόκτησή τους από την πόλη. Για τον λόγο αυτό, έχει 
δηµιουργηθεί ψηφιακό µητρώο, που αφορά τις περιπτώσεις αυτές, ώστε να είναι 
δυνατή η συνοπτική παρουσίαση κάθε µιας περίπτωσης. 

Εντός του Σεπτεµβρίου 2016, ολοκληρώνεται διαδικασία συνολικής πλέον 
αξιολόγησης όλων των δεσµευµένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, που 
προβλέπονται από το σχέδιο πόλης. 

Από την καταγραφή και αξιολόγηση αυτή προκύπτουν σηµαντικά συµπεράσµατα, 
σχετικά µε την εφαρµογή του σχεδίου πόλης. Η εργασία αυτή θα παρουσιαστεί, εντός 
του Σεπτεµβρίου 2016, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ώστε να ενηµερωθεί για την 
πολεοδοµική κατάσταση της πόλης. 

Τέλος, εκτιµάται πως το πρόβληµα των δεσµευµένων κοινόχρηστων και κοινωφελών 
χώρων θα διογκώνεται προοδευτικά, λόγω του νέου θεσµικού πλαισίου, που δεν 
απαιτεί πλέον την ύπαρξη δικαστικής απόφασης άρσης απαλλοτρίωσης, για τον 
αποχαρακτηρισµό ενός χώρου, αλλά προβλέπει και διαδικασία διοικητικής άρσης, 
υπό προϋποθέσεις. 

Με βάση τα παραπάνω, απαιτείται ο άµεσος προγραµµατισµός ενεργειών του ∆ήµου, 
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Αυτό θα επιφέρει αλλαγή στην κατανοµή 
του προϋπολογισµού, γεγονός που αποτελεί µείζον πολιτικό ζήτηµα.  

Α.2.  ∆ιαχείριση Τράπεζας Γης. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας ∆ηµοτικής Αρχής, τον Σεπτέµβριο του 
2014, εντοπίστηκε πρόβληµα διαχείρισης και εγγραφής δικαιωµάτων της Τράπεζας 
Γης των επεκτάσεων στο Κτηµατολόγιο. 

Το Κτηµατολόγιο δεν ενέγραφε τα δικαιώµατα της Τράπεζας Γης στην µερίδα του 
∆ήµου, µε αποτέλεσµα την αδυναµία διαχείρισής της, για την ολοκλήρωση των 
πράξεων εφαρµογής των επεκτάσεων. 

Με παρέµβαση στην «Κτηµατολόγιο Α.Ε.», λύθηκε το πρόβληµα και ξεκίνησαν οι 
εγγραφές δικαιωµάτων της Τράπεζας Γης στη µερίδα του ∆ήµου. Εκτιµάται πως 
τµηµατικά θα αποδοθούν για διαχείριση, οικοπεδική έκταση άνω των 60 στρεµµάτων, 
κυρίως στην περιοχή Αβέρωφ και Αγ. Γεώργιος. 

Η εξέλιξη αυτή προσδίδει στην πόλη ένα σηµαντικό χρηµατοδοτικό εργαλείο για την 
απόκτηση δεσµευµένων, επί δεκαετίες, κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, καθώς 
και για διανοίξεις ή διαπλατύνσεις οδών.  

 

Α.3.  Τροποποίηση Γ.Π.Σ. – Αναθεώρηση Σχεδίου Πόλης. 

Το Τµήµα Σχεδίου Πόλης επιβλέπει την µελέτη τροποποίησης του αναθεωρηµένου 
Γ.Π.Σ. του 2009. Η µελέτη αυτή τη στιγµή βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, αφού 
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προηγήθηκαν παρατηρήσεις και προτάσεις, ώστε να εκφράζει και να υποστηρίζει 
θεσµικά, κατά το δυνατόν, τις πολιτικές - στρατηγικές στοχεύσεις της δηµοτικής 
αρχής, στον σχεδιασµό και εκτέλεσης έργων, που κυρίως αφορούν την νέα 
προγραµµατική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 

Η τροποποίηση επιλύει ζητήµατα κυρίως αρτιότητας και χρήσεων, που παρουσίασαν 
αστοχία στο υφιστάµενο Γ.Π.Σ. Με τις ρυθµίσεις που προτείνονται, οµαλοποιείται η 
κατάσταση στην περιοχή της Τερψιθέας, της Αµφιθέας και του βορείου τµήµατος της 
πόλης, της ζώνης προστασίας του Πηνειού και της πολεοδοµικής ενότητας 19 στα 
νότια της πόλης. Χωροθετεί ζώνες ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στην εκτός σχεδίου 
περιοχή και διορθώνει ζητήµατα χρήσεων γης στην εντός σχεδίου περιοχή. 

Η κατάργηση του Β’ µέρους του Ν. 4269/2014 (Ιούνιος 2016), αλλά και η µη 
εφαρµογή του για µήνες πριν, δηµιούργησε προβλήµατα στην διαδικασία τόσο της 
τροποποίησης του Γ.Π.Σ., όσο και στη διαδικασία εναρµόνισης των χρήσεων. 
Γενικότερα δηµιουργείται τεράστιο πρόβληµα στις διαδικασίες θεσµοθέτησης, κάθε 
είδους σχεδιασµού, µε τις συνεχείς αλλαγές στα νοµοθετικά πλαίσια. Αυτή τη στιγµή 
εξετάζεται ο τρόπος ανάθεσης µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που είναι 
αναγκαία για την έγκριση του Γ.Π.Σ.  

 

 

 

Α.4.  ∆ιορθωτικές Πράξεις. 

Το σηµαντικότατο αυτό πρόβληµα καρκινοβατούσε επί µακρόν, µη θέλοντας η 
προηγούµενη δηµοτική αρχή να αναλάβει το πολιτικό κόστος που αποφέρει. 
Ιδιαίτερα πιεστικό είναι το πρόβληµα για την περιοχή της επέκτασης της Γιάννουλης. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, µετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις, αποφασίστηκε η 
επιτάχυνση της διαδικασίας. ́ Ηδη έχει ξεκινήσει η αποστολή σηµειωµάτων προς τους 
εµπλεκοµένους σε διορθωτικές πράξεις ή επανακυρώσεις πράξεων. 

Θα πρέπει να σηµειώσουµε, πως σε σχετικό ερώτηµα προς το τότε ΥΠΕΚΑ, για 
προσπάθεια νοµοθετικής ρύθµισης σχετικά, υπήρξε αρνητική απάντηση. 

Στη βάση της απάντησης του Υπουργείου, εξακολουθεί να παραµένει άλυτο το 
πρόβληµα, κυρίως για την περιοχή του πρώην ∆ήµου Γιάννουλης, όπου µεγάλο µέρος 
των ιδιοκτησιών µετείχε στην πράξη εφαρµογής της επέκτασης χωρίς κύριους 
τίτλους, αλλά µε προσύµφωνα. 

Μετά από νέα προσφυγή στο Υπουργείο, αναµένουµε νέα εξέταση του θέµατος, 
χωρίς όµως εκτίµηση αποτελέσµατος. Εκτιµάται, πως µε το υφιστάµενο νοµοθετικό 
πλαίσιο είναι αδύνατη η λύση του προβλήµατος γεγονός που ως παράταξη είχαµε 
εντοπίσει ήδη από το 2010. 
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Α.5.  Μελέτη Επέκτασης Αγ. Θωµά. 

Αφού επιλύθηκε, σε συνεργασία µε το τότε ΥΠΕΚΑ, ένα σηµαντικότατο πρόβληµα 
αναφορικά µε το όριο της περιοχής επέκτασης (ζήτηµα απαλλοτριώσεων), η µελέτη 
προχωρά πλέον κανονικά.  

Η µελέτη είχε σηµαντικές καθυστερήσεις, εξαιτίας του παραπάνω αναφερόµενου 
προβλήµατος, αλλά και εξαιτίας της αδυναµίας λήψης αποφάσεων αναφορικά µε το 
διαµορφούµενο ισοζύγιο της Τράπεζας Γης. 

Η έγκριση έχει δοθεί πλέον και µετά την γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, η µελέτη έχει παραληφθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

 

Α.6.  Ψηφιοποίηση Αρχείων – Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. 

Για τον σκοπό αυτό, που αποτελεί και βασικό στόχο της Αντιδηµαρχίας, έχουν 
πραγµατοποιηθεί δύο επαφές – συσκέψεις. 

Η πρώτη πρόταση - επιλογή, που έγινε εντός του 2014, εγκαταλείφτηκε, ως επιλογή, 
εξαιτίας του υψηλού κόστους. Η πρόταση περιελάµβανε πλήρη ψηφιοποίηση των 
αρχείων της πολεοδοµίας (49,000 φάκελοι), µε εργασία που θα παραδίδονταν εντός 
τριών µηνών. Κοστολογήθηκε στην τιµή των 300,000 ευρώ, γεγονός που την 
κατέταξε σε µη ρεαλιστική βάση για τα δεδοµένα οικονοµικά του ∆ήµου. 

Η δεύτερη πρόταση – επιλογή, σε συνδυασµό µε σύστηµα ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, µε αποδεκτό κόστος, βρίσκεται σε φάση διερεύνησης 
χρηµατοδοτικών πηγών ή εναλλακτικά, επιλογής µιας εκ των ενόντων λύσης. Σε αυτή 
την περίπτωση δεν θα ξεπεράσει το κόστος των 100,000 ευρώ, που κρίνεται 
ικανοποιητικό. 

Πρόσφατα, στα πλαίσια της πρότασης του ∆ήµου για την ΒΑΑ, έχει προταθεί ως 
έργο η ψηφιοποίηση των αρχείων της πολεοδοµίας (αρχείο οικοδοµικών αδειών), 
γεγονός που θα προσδώσει νέες δυνατότητες ηλεκτρονικής επικοινωνίας µε τον 
πολίτη. 

Τέλος, εκτιµάται πως θα µειωθεί η ισχύουσα γραφειοκρατία, για τις εγκρίσεις και 
άδειες δόµησης, εξαιτίας στοχευµένων ρυθµίσεων που επιβάλλει το υπό τροποποίηση 
ΓΠΣ, αλλά και εξαιτίας της ψηφιοποίησης των αρχείων της πολεοδοµίας. 

 

Α.7.  Κατεδαφίσεις Αυθαιρέτων Κατασκευών – ∆ιαχείριση Κοινοχρήστων Χώρων. 

Τον Χειµώνα του 2014 ξεκίνησε µια προσπάθεια να καθιερωθεί εύρυθµη λειτουργία, 
κυρίως στους παραχωρηµένους κατά χρήση σε καταστήµατα υγειονοµικού 
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ενδιαφέροντος, κοινόχρηστους χώρους. Η προσπάθεια αυτή δεν απέφερε τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα εξαιτίας τεσσάρων αιτίων : 

• Ύπαρξη ανεπαρκούς και αναποτελεσµατικού θεσµικού πλαισίου. 
• ∆υσλειτουργία και έλλειψη συντονισµού τριών υπεύθυνων τµηµάτων, που 

ανήκουν σε δύο διαφορετικές αντιδηµαρχίες. 
• Έλλειψη σταθερής πολιτικής θέσης απέναντι στο πρόβληµα. 
• Έλλειψη ικανού προσωπικού ελέγχου. 

Παρόλα αυτά, εκτελέστηκαν περίπου πενήντα πράξεις κατεδάφισης αυθαίρετων 
κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους από το τµήµα ελέγχου κατασκευών και το 
τµήµα συντήρησης. Σε αυτές θα πρέπει να προστεθούν και αρκετές εθελούσιες 
κατεδαφίσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, να 
διορθωθεί σε σηµαντικό βαθµό η εικόνα των κοινοχρήστων χώρων, αναφορικά µε τις 
αυθαίρετες κατασκευές. 

Επίσης, καταγράφηκαν νέες αυθαίρετες κατασκευές και συντάχθηκαν νέες εκθέσεις 
αυτοψίας γι’ αυτές. 

Αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της πρώτης προσπάθειας, για το πρώτο απ’ αυτά που 
είχε εντοπιστεί εξ’ αρχής, υπήρξε µια πρόταση σηµειακών και αποσπασµατικών 
τροποποιήσεων της κανονιστικής του ∆ήµου, µε σκοπό να την καταστήσει 
αποτελεσµατική στις περιπτώσεις επέµβασης του ∆ήµου και επιβολής κυρώσεων 
στους παρανοµούντες. Τελικά συντάχθηκε εξ αρχής κανονισµός, που ψηφίστηκε, 
µετά από διαβούλευση εµπλεκοµένων φορέων, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στο 
τέλος του 2015. 

Από την αρχή του 2016 ισχύει ο νέος κανονισµός διαχείρισης και λειτουργίας των 
κοινοχρήστων χώρων. Ο κανονισµός αυτός βασίζεται σε νέα φιλοσοφία εφαρµογής, 
µε κύριο στόχο την αποτελεσµατικότητα. Οι άξονες του νέου κανονισµού είναι οι 
ακόλουθοι δύο : 

• Η απεµπλοκή των απρόσφορων πολεοδοµικών διατάξεων σε επίπεδο 
κυρώσεων. 

• Η αυστηριοποίηση των προβλεπόµενων κυρώσεων στους παρανοµούντες. 
Θα πρέπει να σηµειωθεί πως πρόσφατη πρόταση νοµοθετικής ρύθµισης σχετικά, 
προβλέπεται κύρωση αφαίρεσης της άδειας παραχώρησης, σε περίπτωση παρανοµίας, 
ρύθµιση που ήδη προβλέπεται από τον κανονισµό του ∆ήµου (η εν λόγω 
προτεινόµενη ρύθµιση είναι περισσότερο αυστηρή, καθώς προβλέπει και την µη 
παραχώρηση άδειας για την επόµενη χρονιά). 

Εφόσον ο κανονισµός εφαρµοστεί, θεωρούµε πως θα επιφέρει σηµαντικά 
αποτελέσµατα. Θα πρέπει να σηµειώσουµε πως υπήρξαν δυσκολίες προσαρµογής στο 
νέο καθεστώς, µε συνέπεια τα πενιχρά έως τώρα αποτελέσµατα. 

Επίσης, δεν κατέστει δυνατό η νέα κανονιστική να συµπεριλάβει και ρυθµίσεις 
σχετικές µε την διαχείριση των απορριµµάτων. Εκτιµούµε πως η δυναµική του νέου 
κανονισµού θα κριθεί στο αµέσως επόµενο διάστηµα. 
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Το γενικότερο θέµα της διαχείρισης των κοινοχρήστων χώρων θα πρέπει να επιλυθεί 
στη βάση µιας εντελώς διαφορετικής αντίληψης του ∆ήµου, που θα περιλαµβάνει και 
θέµατα καθαριότητας και διαχείρισης απορριµµάτων και συνεπώς θα απαιτεί την 
συνέργεια όλων των εµπλεκοµένων διευθύνσεων του ∆ήµου. 

 

Α.8.  Λοιπές Πολεοδοµικές Μελέτες. 

Προγραµµατίζονται δύο πολεοδοµικές µελέτες. Η πολεοδοµική µελέτη της Τερψιθέας 
και η πολεοδοµική µελέτη της Φαλάννης. Η αναγκαιότητα, ιδιαίτερα για τον οικισµό 
της Τερψιθέας, είναι µεγάλη, καθώς θα επιλύσει προβλήµατα τόσο οικιστικής 
ανάπτυξης (κυρωµένα δίκτυα κλπ.), όσο και υποδοµών. Έχει προβλεφθεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου για το 2016 και έχει γίνει η πρώτη διερεύνηση για το 
κόστος των µελετών και δροµολογείται η προκήρυξή τους στις αρχές του 2017. Η 
µέθοδος που θα ακολουθηθεί θα είναι αυτή της τµηµατικής πολεοδόµησης, εξαιτίας 
του ελεγχόµενου κόστους. Σηµειώνεται καθυστέρηση στην πορεία της διαδικασίας, 
καθώς µεταβάλλεται το θεσµικό πλαίσιο συνεχώς. 

Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί, κατόπιν δωρεάς, η πολεοδοµική µελέτη για τµήµα 
της επέκτασης της Γιάννουλης, επιλύοντας ένα πάγιο πρόβληµα µερίδας πολιτών. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί η αδυναµία εκπόνησης µελετών, γεγονός καταρχήν λογικό, 
εφόσον πρόκειται για πολεοδοµικές µελέτες. Όµως, παρουσιάζεται η ίδια αδυναµία 
για σύνταξη πράξεων (διορθωτικών και αναλογισµού). Κρίνεται, πως τουλάχιστον 
απλές διορθωτικές πράξεις και πράξεις αναλογισµού, θα πρέπει να συντάσσονται 
αποκλειστικά από την υπηρεσία του ∆ήµου, κάτι που έως τώρα γίνεται σε λίγες 
περιπτώσεις.  

 

Α.9.  Απαλλοτρίωση ΚΧ 867Γ. 

Τον Νοέµβριο του 2015, µετά από συνεννόηση µε το Πράσινο Ταµείο, κατατέθηκε 
από το αρµόδιο τµήµα της πολεοδοµίας αίτηµα χρηµατοδότησης της απαλλοτρίωσης 
του ΚΧ 867Γ, που βρίσκεται απέναντι από Α Αρχαίο Θέατρο της πόλης. Το Πράσινο 
Ταµείο, ανταποκρινόµενο στο αίτηµα, ενέκρινε χρηµατοδότηση, ύψους 6,8 εκ. ευρώ 
περίπου, τον ∆εκέµβριο του 2015, για την ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης. Με 
υπουργική απόφαση, επικυρώθηκε η έγκριση της χρηµατοδότησης.  

Η εγγραφή του ποσού της χρηµατοδότησης, στον προβλεπόµενο ειδικό λογαριασµό, 
έδωσε την δυνατότητα στον ∆ήµο να επανεπιβάλλει την ρυµοτοµία στον εν λόγω 
ΚΧ, µε υποβολή τροποποίησης σχεδίου. Η τροποποίηση έχει ήδη την σύµφωνη 
γνώµη του τοπικού ΣΥΠΟΘΑ. Σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες από το 
ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, έχουν κληθεί όλοι οι εµπλεκόµενοι, για τον εξωδικαστικό 
συµβιβασµό επί της τιµής µονάδος αποζηµίωσης. Οι εµπλεκόµενοι θα προσέρχονται 
σταδιακά από την 26 – 09 – 2016, για την διερεύνηση επίτευξης εξωδικαστικής 
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συµφωνίας. Έχει ήδη εκπονηθεί πράξη αναλογισµού, που προβλέπεται να κυρωθεί 
µετά την έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου. 

Παρά τις δυσκολίες του εγχειρήµατος, καθώς εφαρµόζεται για πρώτη φορά το 
σχετικό θεσµικό πλαίσιο, εκτιµάται πως οι διαδικασίες προχωρούν εντός των 
προβλεπόµενων χρόνων.  

 

Α.10.  Παραχώρηση εκτάσεων ΕΘΙΑΓΕ. 

Τόσο η ∆/νση Πολεοδοµίας, όσο και η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, βοήθησαν στην 
επιτυχή κατάληξη της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση 217 στρεµµάτων, από το 
ΥΠΑΑ προς τον ∆ήµο, στη βάση µιας υποβληθείσας πρότασης (τοπογραφικές 
αποτυπώσεις, σύνταξη πρότασης αξιοποίησης και τεχνοοικονοµικής µελέτης). 

Αυτή την περίοδο εξελίσσεται διαδικασία αποτύπωσης και καταγραφής των 
εκτάσεων και εγκαταστάσεων της Αβερωφείου Σχολής. Έχουν γίνει ήδη οι έλεγχοι 
της νοµικής κατάστασης του κληροδοτήµατος. 

Σηµειώνεται πως δεν υπάρχει πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση της ιδιοκτησίας, 
ούτε αποτύπωση των κτηρίων. 

 

Β.     ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Β.1.  Στρατηγικά Σχέδια. 

Ήδη, από την προηγούµενη δηµοτική αρχή εξελίσσονταν δύο στρατηγικά σχέδια 
ανάπτυξης, επιβλεπόµενα από την δ/νση τεχνικών υπηρεσιών. Το Σχέδιο «City 
Management» και το «Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας». Για τα δύο αυτά 
σχέδια, µετά από συσκέψεις και επαφές µε τους µελετητές, δόθηκαν κατευθύνσεις, 
προσαρµοσµένες στην πολιτική θέση της νέας δηµοτικής αρχής. 

Στη συνέχεια, µε βάση τον πολιτικό σχεδιασµό της δηµοτικής αρχής, προχωρήσαµε 
στη σύναψη δύο προγραµµατικών συµβάσεων, µε το τµήµα ερευνών του ΑΠΘ και µε 
το αντίστοιχο τµήµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, µε στόχο : 

• Την πολεοδοµική ανασυγκρότηση σε επίπεδο αστικού σχεδιασµού. 
• Την σύνταξη ΣΟΑΠ για την διευκόλυνση ανεύρεσης χρηµατοδοτικών πηγών, 

σε επίπεδο ολοκληρωµένης αστικής παρέµβασης, από το ΣΕΣ και τα τοµεακά 
προγράµµατα των Υπουργείων. 

 

Η ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ, µε τρόπο ώστε να υποστηρίζει την πολιτική της νέας 
∆ηµοτικής Αρχής και η παραλαβή της από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έδωσε στην πόλη 
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ένα ισχυρό εργαλείο, για τον σχεδιασµό της µελλοντικής της πορείας. Αποτελεί έναν 
από τους δύο κύριους άξονες της πρότασης του ∆ήµου για τα έργα που θα 
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ 2014 – 2020. 

Ήδη εκπονούνται απαραίτητες υποστηρικτικές µελέτες και εκτελούνται έργα 
(αποτυπώσεων και κανονιστικών ρυθµίσεων), ενώ η µελέτη εφαρµογής βρίσκεται 
στο στάδιο της αξιολόγησης του προκηρυχθέντος διαγωνισµού. 

Παράλληλα, έχει επέλθει συµφωνία µε τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων σχετικά µε την 
προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισµού για επεµβάσεις στην περιοχή του Αρχαίου 
Θεάτρου. Η προκήρυξη θα γίνει εντός του Οκτωβρίου 2016. Θα πρέπει να 
σηµειώσουµε και την διενέργεια δύο Πανελλήνιων Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών, 
εντός της διετίας.  

Καθώς δεν έχει θεσµοθετηθεί το ρυθµιστικό σχέδιο της πόλης, προτείνεται η 
εκπόνηση ενός masterplan µεταφορών, ώστε να ολοκληρώθεί ο στρατηγικός 
σχεδιασµός για την πόλη των επόµενων δεκαετιών. 

Προτείνεται επίσης η δηµιουργία ενός ψηφιακού κέντρου διαχείρισης των δικτύων 
της πόλης πάνω σε µια αρχιτεκτονική δοµηµένου λογισµικού, που θα ολοκληρωθεί 
σταδιακά. Ήδη έχουν γίνει σχετικές επαφές, ώστε να προκύψουν τεύχη 
δηµοπράτησης έργων και προµηθειών.  

 

 

Β.2.  Πρόγραµµα Έργων. 

Σε εκτέλεση των αναγγελιών της δηµοτικής αρχής και του προϋπολογισµού του 
τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου, για το 2015 και το 2016, η δ/νση τεχνικών 
υπηρεσιών προχώρησε σε σειρά δηµοπρατήσεων και εκτέλεσης έργων 
ασφαλτοστρώσεων, κατασκευής κρασπεδόρειθρων, πεζοδροµίων, οδοφωτισµού, 
συντήρησης πεζοδρόµων και τσιµεντοστρώσεων, σε προµήθεια οικοδοµικών και 
χωµατουργικών υλικών. 

Επίσης, δηµοπρατήθηκαν τα έργα συντήρησης των σχολικών κτηρίων, µε αυξηµένη 
την ΚΑΠ σχολικών κτηρίων, καθώς υπήρξε ποσό χρηµατοδότησης προηγούµενων 
ετών, που δεν είχε απορροφηθεί. 

Ακόµη, για την επίλυση άµεσων προβληµάτων, δηµοπρατήθηκαν και εκτελέστηκαν 
έργα που αφορούν : 

• Την µετεγκατάσταση του ∆Α∆ (έχει εγκατασταθεί εργολάβος). 
• Την µετεγκατάσταση του 10ου νηπιαγωγείου και του 48ου νηπιαγωγείου 

(κατασκευάστηκε). 
• Την συντήρηση του Αισθητικού Άλσους της πόλης (εκτελέστηκε). 
• Την ολοκλήρωση του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου (εκτελέστηκε). 
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• Τις διαµορφώσεις στο 11ο και 34ο νηπιαγωγείου (εκτελέστηκε). 
• Τις διαµορφώσεις στο νηπιαγωγείο Τερψιθέας (εκτελέστηκε). 
• Την διαµόρφωση της πλατείας «Αλησµόνητων Πατρίδων» (εκτελέστηκε). 
• Τις εργασίες µόνωσης της λίµνης του πάρκου «Αλκαζάρ» (εκτελέστηκε). 
• Τον ηλεκτροφωτισµό όλων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων (εκτελέστηκε όλο το 

πρόγραµµα του 2015 και βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραµµα του 2016). 
• Τον ηλεκτροφωτισµό κοινοχρήστων χώρων (εκτελέστηκε). 
• Ασφαλτοστρώσεις 2015 (εκτελέστηκε). 
• Ασφαλτοστρώσεις 2016 (συµβασιοποιήθηκε). 
• Τσιµεντοστρώσεις 2015 – 2016 (εκτελούνται). 
• Κρασπεδόρειθρα και Υποδοµή 3ης και 4ης ∆ηµοτικής Κοινότητας 

(εκτελέστηκε). 
• ∆ιαµόρφωση Πεζοδροµίων Τοπικής Κοινότητας Μάνδρας (σε εξέλιξη). 
• ∆ιαµόρφωση Πεζοδροµίων οδού Ηπείρου (εκτελέστηκε). 
• Πλακοστρώσεις Πλατείας Τοπικής Κοινότητας Κουτσόχερου (σε εξέλιξη). 
• Κατασκευή Κρασπεδόρειθρων στην Τοπική Κοινότητα Λουτρού (σε 

εξέλιξη). 
• Μικρά Έργα – Οδοί – Οδοστρώµατα (εκτελέστηκε). 
• Έργο Συντήρησης Πεζοδρόµων (εκτελέστηκε). 
• ∆ιαµορφώσεις Κ∆ΑΠ (εκτελέστηκε). 
• Εργασίες Συντήρησης Παιδικών Σταθµών (εκτελέστηκε). 
• Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολείων Α’ φάση (εκτελέστηκε). 
• Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολείων Β’ φάση (εκτελείται). 
• Την διαµόρφωση της πλατείας Αγ. Γεωργίου (δηµοπρατήθηκε). 
• Παροχή Υπηρεσιών Καταγραφής Στοιχείων οδών (συµβασιοποιήθηκε). 

 

 

Ο συνολικός εκτελούµενος προϋπολογισµός για τα έργα, µελέτες και προµήθειες, που 
χρηµατοδοτούνται από ίδιους πόρους και ΕΑΤ, ξεπερνά σε ύψος τα 14.500.000 ευρώ 
(όπως αποτυπώνεται από τον προϋπολογισµό του Τεχνικού Προγράµµατος των ετών 
2015 – 2016). Τα συµβασιοποιηµένα, έως σήµερα, έργα, µελέτες και προµήθειες της 
ίδιας κατηγορίας, είναι ύψους 6.000.000 ευρώ περίπου. Σηµειώνεται πως τα 
δηµοπρατηµένα έργα κατοχυρώθηκαν µε µέσο ποσοστό έκπτωσης πάνω από 50%. 
Αναµένεται, ως το τέλος του έτους 2016 να δηµοπρατηθούν και να 
συµβασιοποιηθούν έργα προϋπολογισµού περίπου 1.500.000 ακόµη. Με αυτά τα 
δεδοµένα, εκτιµάται πως η εκτέλεση του προϋπολογισµού των δύο ετών θα ξεπεράσει 
το 51%.  

Παράλληλα, υπό την επίβλεψη της δ/νσης, εκτελέστηκαν έργα χρηµατοδοτούµενα 
από το ΕΣΠΑ της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, µε µέγιστη 
απορροφητικότητα. Παρά τις δυσκολίες, δεν υπάρχουν υπόλοιπα από αυτά τα έργα 
που θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του ∆ήµου. 

Τα έργα, µε χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ, που αποπερατώθηκαν και εκτελέστηκαν, εντός 
της διετίας 2015 – 2016 είναι τα παρακάτω : 
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• Βιοκλιµατική Ανάπλαση Τµήµατος του Ιστορικού Κέντρου. 
• Μύλος – Οπτικοακουστικό Υλικό. 
• Μύλος – Συγκρότηση και Σχεδιασµός Εποπτικού Υλικού. 
• Μύλος – Έντυπο Υλικό Εκθεσιακής Υποστήριξης του Μουσείου. 
• Μύλος – Μουσειολογικές Κατασκευές – Συντήρηση και Τοποθέτηση 

Μηχανηµάτων. 
• Κατασκευή Κτιρίου «ΧΑΡΑ Ι». 
• Ενεργειακή Αναβάθµιση Πέντε ∆ηµοτικών Κτιρίων. 
• Νηπιαγωγείο Τερψιθέας. 
• ∆ιαµόρφωση Αιθουσών Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών 

∆ραστηριοτήτων και Κοινωνικής Προστασίας Κοιλάδας. 
• ∆ιαµόρφωση Αιθουσών Πολιτιστικού Κέντρου Φαλάννης. 
• Κέντρο Υγείας Αγ. Γεωργίου. 

Β.3.  Μελέτες Έργων. 

Εκτός της εκτέλεσης των έργων, κάθε τµήµα της δ/νσης εκπονεί ή αναθέτει σειρά 
µελετών. Για νέα κτηριακά έργα βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης ή έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί : Η µελέτη για την ανέγερση του διδακτηρίου του 24ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου και της πλατείας, στη συνοικία του Αγ. Γεωργίου, η µελέτη του δεύτερου 
τµήµατος της διαµόρφωσης της τάφρου Χατζηχαλάρ, η µελέτη για την διαµόρφωση 
του ∆Α∆ , η µελέτη για το 10ο και το 48ο νηπιαγωγείο, οι µελέτες έργων οδοποιίας, οι 
µελέτες οδοφωτισµού και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων δηµοτικών 
κτηρίων. 

Στα πλαίσια ρύθµισης του νοµικού καθεστώτος για πληθώρα δηµοτικών κτηρίων, 
εκπονούνται ή έχουν ήδη εκπονηθεί και κατατεθεί περίπου ογδόντα µελέτες. 
Αφορούν κυρίως εκδόσεις οικοδοµικών αδειών, νοµιµοποιήσεις, ρυθµίσεις του ν. 
4178/2013, πυροπροστασίες και πιστοποιήσεις. 

Εξετάζεται ακόµη η εκπόνηση πρότυπης αρχιτεκτονικής µελέτης για την διαχείριση 
και εξοπλισµό των κοινοχρήστων χώρων, κατά τον ν. 4178/2013. 

Στα πλαίσια της νέας Προγραµµατικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, σε 
συνεργασία µε την ∆/νση Προγραµµατισµού και τον ειδικό σύµβουλο, διαµορφώθηκε 
η πρόταση του ∆ήµου για το πρόγραµµα «Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης», που 
κατατέθηκε στις 20 Σεπτεµβρίου 2016 στην ∆ιαχειριστική Αρχή. Οι δυσκολίες που 
παρουσιάστηκαν στο πόνηµα αυτό, εκπορεύονται από κυρίως τρεις αιτίες : 

• Η έλλειψη του προηγούµενου σχεδιασµού για την νέα Προγραµµατική 
Περίοδο και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του (αυστηριοποίηση των διαδικασιών, 
αιρεσιµότητες κλπ.). 

• Η υποστήριξη του υφιστάµενου σχεδιασµού στον νέο σχεδιασµό του ∆ήµου 
και η θεσµική προσαρµογή του. 

• Η απουσία του ∆ήµου από το στάδιο της διαµόρφωσης του ΠΕΠ Θεσσαλίας. 
Εκτιµάται, πως οι πρώτες εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ θα γίνουν, από τις αρχές του 
2017 έως και την άνοιξη του ιδίου έτους και µε τις πρώτες απορροφήσεις 
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χρηµατοδότησης να ξεκινούν στις αρχές καλοκαιριού του 2017 και να κορυφώνονται 
ως το τέλος του 2017. 

Τέλος, προµήθειες και έργα για τα οποία υπάρχουν µελέτες και θεωρούνται ώριµα για 
εκτέλεση είναι τα ακόλουθα : 

1. Επισκευές – Συντηρήσεις Ιερού Ναού Κοιµητηρίου (237.002,12 
ευρώ). 

2. Επισκευές Κτιρίου ∆ηµοτικών Υπηρεσιών – Κτίριο Καρανίκα 
(600.000,00 ευρώ - δηµοπρατήθηκε). 

3. Συντήρηση – Επισκευή Χώρων ∆ηµαρχείου (91.924,61 ευρώ). 
4. Περιφράξεις Γηπέδων (13.000,00 ευρώ). 
5. Κατασκευή Ράµπας Αµαξοστασίου (12.600,00 ευρώ). 
6. ∆ιαµόρφωση Χώρου Κεντρικού Μαγειρείου (75.955,90 ευρώ – 

δηµοπρατήθηκε). 
7. Επισκευές – Συντηρήσεις στο Κοιµητήριο (140.000,00 ευρώ). 
8. Συντήρηση – Επισκευή Χώρων Χατζηγιάννειου (110.000,00 ευρώ). 
9. Συντήρηση Όψεων – Στέγης Πινακοθήκης (75.428,66 ευρώ). 
10. Συντήρηση – Επισκευή Χώρων Κληροδοτήµατος Γρηγοριάδη 

(50.000,00 ευρώ). 
11. Ηλεκτροφωτισµός Γηπέδων (582.589,15 ευρώ). 
12. Επισκευή Φωτιστικών Σωµάτων (24.600,00 ευρώ – προς 

δηµοπράτηση). 
13. Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου ∆ηµοτικών Κτιρίων 

(10.000,00 ευρώ – αναµόρφωση προϋπολογισµού). 
14. Συντήρηση Υ/Σ Λαογραφικού Μουσείου (5.000,00 ευρώ - 

αναµόρφωση προϋπολογισµού). 
15. Συντήρηση Εγκαταστάσεων Πυροπροστασίας ∆ηµοτικού Ωδείου 

(24.800,00 ευρώ - αναµόρφωση προϋπολογισµού). 
16. Προµήθεια Αυτοκινήτων Τροφοδοσίας Παιδικών Σταθµών (74.400,00 

– δηµοπρατήθηκε). 
17. Προµήθεια και Εγκατάσταση Αντλίας Θερµότητας στον 7ο Παιδικό 

Σταθµό (15.000,00 – αρχή σύµβασης). 
18. Προµήθεια Φωτιστικών Εξοικονόµησης Ενέργειας για την Υπόγεια 

∆ιάβαση Φαρσάλων (55.000,00 ευρώ – επικαιροποίηση µελέτης). 
19. Προµήθεια Εορταστικού Φωτισµού (100.000,00 ευρώ – αναµόρφωση 

προϋπολογισµού). 
20. Προµήθεια Συστήµατος Τηλεπιτήρησης Φωτεινών Σηµατοδοτών 

(15.000,00 ευρώ – αλλαγή θεσµικού πλαισίου). 
21. Προµήθεια Καλωδίων για Υπόγεια ∆ίκτυα (7.000,00 ευρώ - αλλαγή 

θεσµικού πλαισίου). 
22. Συντήρηση – Βαφή Ιστών (10.000,00 ευρώ - αλλαγή θεσµικού 

πλαισίου). 
23. Εργασίες ∆ιερεύνησης Εφαρµογής Γεωθερµικού Συστήµατος στο 

∆ηµοτικό Κολυµβητήριο (18.000,00 ευρώ - αλλαγή θεσµικού 
πλαισίου). 

24. Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών στο Μύλο Παπά (15.000,00 ευρώ - 
αλλαγή θεσµικού πλαισίου). 

25. Καταγραφή και Ψηφιοποίηση ∆ικτύου ∆ηµοτικού Φωτισµού 
(24.800,00 ευρώ – προς υπογραφή σύµβασης). 
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26. Αγροτική Οδοποιία (100.000,00 ευρώ – δηµοπρατήθηκε). 
27. Προµήθεια και Εγκατάσταση box wc – λεβητοστασίου Σκεπαστής 

Αγοράς Νεάπολης (70.000,00 ευρώ – προς δηµοπράτηση). 
28. ∆ιαµορφώσεις Σκεπαστής Αγοράς Νεάπολης (400.000,00 ευρώ – προς 

δηµοπράτηση). 
29. Προµήθεια Υλικών Οδοποιίας (59.516,25 ευρώ – σε εξέλιξη 

διαγωνισµού). 
30. Μεταφορά Υλικών Οδοποιίας (70.000,00 ευρώ - σε εξέλιξη 

διαγωνισµού). 
31. Τσιµεντοστρώσεις Τοπικών Κοινοτήτων (10.000,00 ευρώ - σε εξέλιξη 

διαγωνισµού). 
32. Τσιµεντοστρώσεις 1ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (105.000,00 ευρώ -  σε 

εξέλιξη διαγωνισµού). 
33. Τσιµεντοστρώσεις 3ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (245.000,00 ευρώ - σε 

εξέλιξη διαγωνισµού). 
34. Τσιµεντοστρώσεις 4ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (179.704,67 ευρώ - σε 

εξέλιξη διαγωνισµού). 
35. Τσιµεντοστρώσεις 2ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (105.000,00 ευρώ - σε 

εξέλιξη διαγωνισµού). 
36. Κρασπεδόρειθρα και Υποδοµή Τοπικών Κοινοτήτων (10.000,00 ευρώ 

- σε εξέλιξη διαγωνισµού). 
37. Κρασπεδόρειθρα και Υποδοµή 3ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (124.083,55 

ευρώ - σε εξέλιξη διαγωνισµού). 
38. Κρασπεδόρειθρα και Υποδοµή 4ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (141.810,20 

ευρώ - σε εξέλιξη διαγωνισµού). 
39. Επισκευή Τσιµεντόστρωσης οδού Αλκιβιάδου (12.600,00 ευρώ  - σε 

εξέλιξη διαγωνισµού). 
40. Επισκευή Πεζοδροµίων οδών Επισκοπής και Λάρνακος (12.600,00 

ευρώ - σε εξέλιξη διαγωνισµού). 
41. Επισκευές Πεζοδροµίων (150.000,00 ευρώ - σε εξέλιξη διαγωνισµού). 
42. Εργασίες Επισκευής Πεζοδροµίων στην Τοπική Κοινότητα Ραχούλας 

(5.000,00 ευρώ - σε εξέλιξη διαγωνισµού). 
43. Εργασίες ∆ιαµόρφωσης Νησίδας Γεφυροπλάστιγγας Τοπικής 

Κοινότητας Αµυγδαλέας (5.000,00 ευρώ - σε εξέλιξη διαγωνισµού). 
 

Τα παραπάνω έργα και προµήθειες είναι συνολικού προϋπολογισµού περίπου 
4.135.000 ευρώ. Τα εκτιµώµενα συµβατικά ποσά, που αφορούν τα παραπάνω έργα 
και προµήθειες, θα ξεπεράσουν τα 2.000.000,00 ευρώ. 

 

Αποκαταστάθηκε τέλος ορθή επικοινωνία µε τις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες µε 
τακτικές επισκέψεις και συσκέψεις (κάθε πρώτη Παρασκευή του εκάστου µηνός), 
ώστε να καταγραφεί η πλειονότητα των προβληµάτων τους. 

 

Β.4.  Έργα Αυτεπιστασίας. 
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Τα έργα αυτά αφορούν κυρίως συντηρήσεις κοινόχρηστων δικτύων και υποδοµών, 
δηµοτικών κτηρίων, καθαρισµού και διαµόρφωσης ευρείας κλίµακας χώρων 
πρασίνου και αστικής και αγροτικής οδοποιίας. Παρά τις δυσκολίες, εξαιτίας της 
έλλειψης χειριστών και τεχνητών, εντός του 2015, εκτελέστηκε έργο 50% επιπλέον 
από αυτό του 2014 (στοιχεία των πινάκων 1 και 2). Ιδιαίτερα στο θέµα της 
ανταπόκρισης σε προβλήµατα παιδικών χαρών, το αρµόδιο τµήµα επιλαµβάνεται του 
προβλήµατος εντός δύο το πολύ ηµερών. Στο θέµα όµως των πιστοποιήσεων 
παρουσιάζεται σηµαντική καθυστέρηση. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί, πως η εικόνα των έργων αυτεπιστασίας θα ήταν σηµαντικά 
καλύτερη, εάν η αποτελεσµατικότητα των αρµοδίων τµηµάτων δεν προσέκρουε σε 
θέµατα διοικητικής διάρθρωσης, θεσµοθετηµένων καθηκοντολογίων και ελλείψεων. 
Οι τοµείς, οι οποίοι εµφανίζουν βελτίωση, αναφορικά µε τις συντηρήσεις είναι : 

• Συντήρηση οδοφωτισµού. 
• Συντήρηση παιδικών χαρών. 
• Συντήρηση οριζόντιας οδοσήµανσης (τελευταίο εξάµηνο). 
• Συντηρήσεις σχολείων. 

Οι τοµείς, οι οποίοι πρέπει να βελτιωθούν, είναι : 

• Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας. 
• Μικρές συντηρήσεις οδοστρωµάτων. 
• Μικρές συντηρήσεις πεζοδροµίων. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί, πως οι περίοδοι βελτίωσης συµπίπτουν µε τις περιόδους που 
υπάρχει σχετική επάρκεια προσωπικού και λειτουργικής ικανότητας µηχανηµάτων. 

Τέλος, στα πλαίσια της προσπάθειας αναδιοργάνωσης των αρµόδιων τµηµάτων, 
δηµιουργείται, για πρώτη φορά, ηλεκτρονική βάση δεδοµένων για τις συντηρήσεις, 
µε διαµορφούµενα δελτία συντήρησης ανά κτήριο κατ’ αρχήν, µε προοπτική την 
επέκταση της βάσης και για κοινόχρηστους χώρους. 

Όµως, ο επιζητούµενος έλεγχος για δυσλειτουργίες στην πορεία των έργων 
συντήρησης, θα ήταν εύκολο να γίνει, εάν αναπτύσσονταν κατάλληλο λογισµικό, 
ώστε να είναι δυνατόν, σε πραγµατικό σχεδόν χρόνο να υπάρχει αναφορά, κυρίως 
συγκεντρωτική, όπου να αποτυπώνεται το σύνολο των εκτελούµενων εργασιών στον 
∆ήµο. 

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε προσπάθεια προσέγγισης του προβλήµατος, ώστε η 
ψηφιοποίηση που αναφέρεται παραπάνω (παρ. Α.6.) να περιλαµβάνει και ανάπτυξη 
ανάλογου λογισµικού. Το λογισµικό αυτό θα καλύπτει και την ηλεκτρονική 
επικοινωνία µε τον πολίτη, αλλά και µε άλλες υπηρεσίες, επεκτεινόµενο στο σύνολο 
του ∆ήµου. Αποµένει η λήψη απόφασης για την υλοποίηση µιας τέτοιας πρακτικής 

 

Β.5.  Συµπεράσµατα  
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Η ανάλυση της πορείας των έργων, αλλά και των µελετών γενικότερα, ώστε να 
µπορούν να προκύψουν χρήσιµα συµπεράσµατα, είναι ιδιαίτερα κρίσιµο ζήτηµα. Για 
τον λόγο αυτό, καθιερώθηκαν τακτικές συσκέψεις µε τους δ/ντες και τους 
προϊσταµένους των τµηµάτων.  

Παρόλα αυτά, κατά γενική κρίση, προβλήµατα εντοπίζονται, και για τις δύο 
διευθύνσεις, στα ακόλουθα πεδία : 

• Έλλειµµα στην προσπάθεια αντιµετώπισης προβληµάτων καθηµερινότητας. 
• Γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες. 
• Μερικό έλλειµµα συντονισµού. 
• Έλλειψη προσωπικού. 
• Συντήρηση µηχανηµάτων και εξοπλισµού. 
• Αδυναµία εκπόνησης µελετών. 

 

Τα προβλήµατα αυτά θα πρέπει άµεσα να αντιµετωπιστούν, στο µέτρο των 
δυνατοτήτων και της οικονοµικής κατάστασης. Γι’ αυτό προτείνονται οι ακόλουθες 
ρυθµίσεις : 

• Αναδιάρθρωση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την καλύτερη 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού. 

• Προγραµµατισµός συντηρήσεων όχι µόνο στην βάση των αιτηµάτων των 
πολιτών, αλλά κυρίως στη βάση ολοκληρωµένης επέµβασης. 

• ∆ηµιουργία ψηφιακού µητρώου συντηρήσεων. 
• Ενοποίηση και προγραµµατισµός των προµηθειών. 
• Ανάπτυξη της δυνατότητας εκπόνησης µελετών. 
• Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήµατος ελέγχου, σε πραγµατικό χρόνο, της 

πορείας των έργων και των µελετών. 
• Ανάπτυξη της ικανότητας σύνταξης οίκοθεν πράξεων (απλών διορθωτικών 

πράξεων, που αφορούν τον ∆ήµο, πράξεων αναλογισµού). 
• Απλοποίηση διαδικασιών (θεσµικά και πρακτικά). 

 

Αποτέλεσµα των παραπάνω ρυθµίσεων προβλέπεται πως θα είναι : α) η µεγαλύτερη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, β) η βελτιστοποίηση του παραγόµενου 
έργου, γ) η σύντµηση του απαιτούµενου χρόνου απόκρισης στον προγραµµατισµό. 
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∆ΕΥΑΛ - Απολογισµός 2014-2016 

 

Γενικά. 

Η ∆ΕΥΑΛ µε την ανάληψη της διοίκησης από τη νέα ∆ηµοτική Αρχή έβαλε 

ρεαλιστικούς στόχους που έπρεπε να υλοποιηθούν άµεσα µέσα στη θητεία της.   

1. Έπρεπε πρώτα απ’ όλα να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο µε δεδοµένη την 

οικονοµική κρίση που έφερε µεγάλο µέρος της ελληνικής κοινωνίας σε εξαθλίωση. 

Για αυτό εφαρµόσαµε άµεσα το κοινωνικό τιµολόγιο στο οποίο εντάσσεται ένα 

µεγάλο µέρος των συµπολιτών µας που έχουν ανάγκη όπως ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι και 

µονογονεϊκές τρίτεκνες οικογένειες, µακροχρόνια άνεργοι, χαµηλοσυνταξιούχοι, νέοι 

επαγγελµατίες και άποροι. Μέχρι σήµερα έχουν  ενταχθεί στο κοινωνικό τιµολόγιο 

της ∆ΕΥΑΛ περισσότεροι από 3.500 συµπολίτες µας. Παράλληλα έχουµε χορηγήσει 

στο ∆ήµο Λαρισαίων περί τις 900.0000  ευρώ, προκειµένου να χρηµατοδοτήσει 

κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις.   

2. Κάναµε διάφορες οργανωτικές παρεµβάσεις  προκειµένου να ενισχύσουµε τη 

διαφάνεια. Έτσι εφαρµόσαµε το ανοιχτό σύστηµα προσλήψεων µέσω της ιστοσελίδας 

της ∆ΕΥΑΛ για τις καθηµερινές µικρές προµήθειες. Προχωρούµε στην αδειοδότηση 

του πρατηρίου υγρών καυσίµων και την εφαρµογή του συστήµατος εισροών – 

εκροών καθώς και την οργάνωση γραφείου κίνησης των οχηµάτων µας. 

3. Προχωρήσαµε στη ρύθµιση του δανείου µας µε ευνοϊκό για τη ∆ΕΥΑΛ τρόπο (30 

άτοκες εξαµηνιαίες δόσεις). Αποπληρώθηκε επίσης το δάνειο που κληρονοµήσαµε 

από τη ∆ΕΥΑ Γιάννουλης Φαλάνης. 

Επενδύσεις. 

Το επενδυτικό πρόγραµµα της ∆ΕΥΑΛ τα δύο χρόνια που πέρασαν ήταν από τα 

υψηλότερα των τελευταίων 20 ετών. Στη διετία 9/2014-9/2016 προγραµµατίσαµε 

έργα συνολικού προϋπολογισµού 14.100.000 ευρώ µε ίδιου πόρους. Μέχρι στιγµής 

έχουµε υπογράψει συµβάσεις προϋπολογισµού 7.700.000 µε συνολικό ποσό 

συµβάσεων 4.200.000 ευρώ. 

1. Ύδρευση. Μεγάλο µέρος του επενδυτικού µας προγράµµατος αφορά την 

αντικατάσταση του παλιού δικτύου ύδρευσης µε παράλληλη πλήρη αποκατάσταση ( 

ασφαλτόστρωση) όλου του πλάτους των δρόµων όπου εκτελείται τοι έργο αυτό. Έχει 
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σχεδόν ολοκληρωθεί και παραδίδεται µέχρι τέλους του έτους το αργότερο στις 

συνοικίες των Αγίων Σαράντα (Α’ φάση) και Χαραυγής (Α’ φάση) καθώς και του 

συνοικισµού του Κουλουρίου συνολικού προϋπολογισµού 3.700.000 ευρώ περίπου. 

Έχουµε υπογράψει συµβάσεις για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην οδό 

Βόλου προϋπολογισµού 700.000 ευρώ και άµεσα µπαίνει εργολάβος. Έγιναν οι 

διαγωνισµοί και βρίσκονται σε προσυµβατικό έλεγχο η αντικατάσταση του δικτύου  

ύδρευσης στις συνοικίες του Σιδηροδροµικού Σταθµού, των Αµπελοκήπων και 

Ιπποκράτη καθώς και στην οδό Φαρσάλων προϋπολογισµού 3.700.000 ευρώ. Οι 

εργασίες προβλέπεται να αρχίσουν αρχές του 2017. Ολοκληρώθηκε η µελέτη για την 

αντικατάσταση του δικτύου στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου προϋπολογισµού 

3.000.000 ευρώ και στο υπόλοιπο των συνοικιών (β΄φάση) Αγίων Σαράντα και 

Χαραυγής. Προβλέπεται ότι το έργο θα δηµοπρατηθεί και να αρχίσει µέσα στο 2017. 

Βέβαια το έργο αυτό θα συνεχιστεί και µε τις άλλες συνοικίες όπου υπάρχει ανάγκη. 

Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των αγωγών µεταφοράς νερού στις τοπικές 

κοινότητες Ελευθερών, Κοιλάδας και Ραχούλας κα λύθηκαν τα προβλήµατα 

υδροδότησης των κοινοτήτων αυτών. Παράλληλα η ∆ΕΥΑΛ συνδράµει στην 

υλοποίηση των µεγάλων έργων όπως ολοκλήρωση του δακτυλίου της πόλης µε την 

αντικατάσταση των δικτύων της όπου απαιτείται. 

2. Όµβρια.  Προχωρήσαµε σε επέκταση του δικτύου οµβρίων και την κατασκευή 

αντλιοστασίου στη δηµοτική κοινότητα Γιάννουλης µε έργο προϋπολογισµού 

1.500.000 ευρώ µε το οποίο λύθηκαν τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετώπιζε η 

κοινότητα µε τα όµβρια. Υλοποιείται αυτή τη στιγµή µελέτη για να αντιµετωπίσουµε 

τα προβλήµατα των όµβριων της Φαλάνης και των χωριών του πρώην ∆ήµου 

Κοιλάδας όπου είχαµε κάποια προβλήµατα µε τις πρόσφατες βροχές. Σε κάθε 

περίπτωση αντιµετωπίζουµε άµεσα όποιο πρόβληµα επισηµαίνεται.  

3. Ακάθαρτα. Μετά την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου αποχέτευσης 

ακαθάρτων στη Γιάννουλη και Φαλάνη στοχεύουµε στην ολοκληρωµένη διαχείριση 

των αστικών λυµάτων και για τους υπόλοιπους οικισµούς της αρµοδιότητάς του 

∆ήµου Λαρισαίων µε τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. 

 

Έχει υποβληθεί πρόταση για χρηµατοδότηση των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και 

κατασκευής εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων για τις Τ.Κ.  Μάνδρας και 
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Κουτσόχερου. Ακολουθεί η κατασκευή αντίστοιχων έργων στις Τ.Κ. Κοιλάδας, 

Ραχούλας, Ελευθερών, Λουτρού, Αµυγδαλέας. Ο συνολικός προϋπολογισµός των 

έργων είναι 12.500.000 ευρώ 

 

Αναµένεται επίσης η χρηµατοδότηση για την κατασκευή του αγωγού µεταφοράς των 

λυµάτων της Φαλάνης στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) της 

Γιάννουλης καθώς και η επέκταση της ΕΕΛ Γιάννουλης. 

 

4. Άρδευση. Επαναπροσδιορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας και διαχείρισης της 

άρδευσης µε την συντήρηση των εγκαταστάσεων, την τοποθέτηση µετρητών 

παροχής, την αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων ισχύος, την τοποθέτηση 

συστήµατος ελέγχου πρόσβασης – ωροµέτρησης και την τοποθέτηση συστήµατος 

ασφάλειας γεωτρήσεων Έτσι επιτύχοµε την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα µε 

την ορθολογική χρήση του νερού καθώς και µείωση  της κατανάλωσης ενέργειας.  

 

5. Λοιπά Έργα. 

 1. Καθαρίσαµε την κοίτη του Πηνειού από τη γέφυρα της ∆ΕΥΑΛ µέχρι τη γέφυρα 

της Νέας Σµύρνης καθώς και την  τάφρο Ι 8 στον Άγιο Γεώργιο. Συνεργαστήκαµε µε 

το ∆ήµο και καθαρίσαµε πολλά ρέµατα στα χωριά του ∆ήµου µας. 

2 Συντηρήσαµε και επισκευάσαµε όλους τους υδατόπυργους των τοπικών κοινοτήτων 

του ∆ήµου Λαρισαίων. Επίσης  

3. Ξεκινήσαµε στην υλοποίηση της εφαρµογής συστηµάτων νέων τεχνολογιών λήψης 

αποφάσεων (GIS, υδραυλικό µοντέλο. Επέκταση σταθµών τηλεµετρίας) µε στόχο τον 

περιορισµό του λειτουργικού κόστους για την ορθολογική διαχείριση των δικτύων. 

Στην κατεύθυνση αυτή έχουµε αναπτύξει συνεργασίες µε επιστηµονικούς φορείς 

όπως το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και το  ΤΕΙ Λάρισας ώστε να έχουµε ως 

αποτέλεσµα την βελτίωση των υποδοµών µας τον περιορισµό του κόστους και την 

βελτίωση ακόµα περισσότερο της ποιότητας του νερού προς όφελος των 

καταναλωτών. 
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4. Προµήθεια, εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία συστήµατος ελέγχου της 

ποιότητας του πόσιµου νερού των ∆.Ε. Γιάννουλης & Κοιλάδας, προϋπολογισµού 

60.000 €, ποσό σύµβασης 52.500 €.  

Επαναξιολόγηση του συστήµατος ποιότητας των εργαστηρίων κατά ISO 17025:2005 

και ISO 9001:2008  

Οικονοµικά στοιχεία.  

1. Τα έσοδα το 2014 ανήλθαν σε 16.562.589 ευρώ και στο 2015 σε 16.396.560. 

2. Τα έξοδα µαζί µε τις αποσβέσεις ανήλθαν σε 16.323.806 το 2014 και 16.148.820 

το 2015. 

2. Το πλεόνασµα ήταν 238.783 το 2014 και 247.740 το 2015. 

3. Τα χρηµατικά διαθέσιµα το 2015 ήταν 25.557.5747 ευρώ. Σήµερα το ποσό αυτό 

ανέρχεται στο ποσό των 26.670.634 ευρώ µε µέσο ανεξόφλητο υπόλοιπο προς 

τρίτους περί τα 1.200.000 ευρώ. 

4. Το ανεξόφλητο ποσό στις 19/9/2016 ανέρχεται σε 3.500.000 περίπου. 

5. Προσωπικό. Αυτή τη στιγµή απασχολούνται συνολικά 197 άτοµα µε συµβάσεις 

και 55 ασκούµενοι σπουδαστές. Το κόστος µισθοδοσίας µειώθηκε κατά 10% περίπου 

τα τελευταία δύο χρόνια. Υποβάλαµε αίτηµα για πρόσληψη µόνιµου προσωπικού και 

περιµένουµε την έγκριση του αιτήµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – Αλµα  

Η πόλη βιώνει συνθήκες πολιτιστικής άνοιξης. 

Αυτά τα δύο  περίπου  χρόνια  από  τότε που αναλάβαµε,  προσπαθήσαµε  να

  χτίσουµε την κατάσταση στο χώρο  του πολιτισµού  στο δήµο  µας,  σχεδόν  

από  την  αρχή.   

Θα µπορούσα να µιλάω για ώρες για τη σπουδαία δουλειά που έχει γίνει, 

απαριθµώντας και µόνο τις χιλιάδες εκδηλώσεις.  

 Μετατρέψαµε   το   Μύλο   του   Παππά,    ένα σηµείο ιστορικής αναφοράς  για την 

πόλη, σε ένα πρότυπο κέντρο πολιτισµού, µέσω της αξιοποίησης  των  βιοµηχανικών  

χώρων   και των υποδοµών, βάσει ανάλογων  ευρωπαϊκών µοντέλων. 

 

Επίσης, σ΄ αυτά τα δυο χρόνια, η ∆ηµοτική Πινακοθήκη – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, 

εξελίχθηκε σε ζωντανό κύτταρο  πολιτισµού στην πόλη. Και αυτό κυρίως εξαιτίας της 

µεγάλης συµµετοχής σας στις εκθέσεις, τις εκδηλώσεις και τις δράσεις της.     

Η επισκεψιµότητα των µαθητών που έχει διπλασιαστεί τη διετία σε σχέση µε την 

περίοδο 2014 -2016  Συνολικά 21.000 µαθητές επισκέφθηκαν την Πινακοθήκη τους 

24 αυτούς µήνες καθώς και 10.000 ενήλικες.  

Οι συνεργασίες που ανέπτυξε αυτά τα δυο χρόνια της θυσίας µας όπως µε το 

Μουσείο Μπενάκη, το Τελλόγλειο Ιδρυµα Τεχνών του ΑΠΘ, το Κρατικό Μουσείο 

Σύγχρονής Τέχνης κ.α.   καθιστούν τη ∆ηµοτική Πινακοθήκη – Μουσείο Γ. Ι. 

Κατσίγρα ως µουσείο πανελλαδικής εµβέλειας. Οραµα και στόχος µας είναι να 

ανεβάσουµε τον πήχυ ακόµα περισσότερο.  

 

Κυρίες και κύριοι στον τοµέα του πολιτισµού  

Εργαστήκαµε  µε  βάση  τις  αρχές  της συνέργειας, της αλληλεγγύης, της προσφοράς, 

της     ανταποδοτικότητας,      δώσαµε     βήµα κι ευκαιρίες για δηµιουργία  στο 

ντόπιο καλλιτεχνικό δυναµικό  το οποίο είναι πολύ αξιόλογο, κάναµε τον πολίτη 

πρωταγωνιστή ως ενεργό  συµµέτοχο  στα δρώµενα,  ενισχύσαµε ή εξελίξαµε παλιούς  
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θεσµούς  (Φεστιβάλ Πηνειού,   Χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις κ.ά.), 

δηµιουργήσαµε καινούριους  (Μουσικές στο δρόµο, Μύλος Παραστατικών Τεχνών, 

Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου, ο Μύλος χορεύει, Αναβίωση Μπουλουκιών, Sleeprover- 

∆ιανυκτέρευση     σε    µουσειακούς     χώρους και βιβλιοθήκες, Πανόραµα 

Ελληνικού Κινηµατογράφου «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» κ.ά.), ενώ οι µετακλήσεις 

καλλιτεχνών  ή καλλιτεχνικών  σχηµάτων  από τη χώρα και το εξωτερικό 

διακρίνονται  από  υψηλή  ποιότητα και καινοτοµία. 

Η κυψέλη Πολιτισµού, ο Μύλος µε τη ∆ηµοτική Σχολή Μπαλέτου - Ανώτερη Σχολή 

Χορού, τον ∆ηµοτικό Κουκλοθίασος ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ & το Μουσείο Κούκλας, τον 

∆ηµοτικό Κινηµατογράφος και το Θεσσαλικό Θέατρο, καθώς επίσης  το ∆ηµοτικό 

Ωδείο, το Θεάτρο ΟΥΗΛ, και το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο συνθέτουν την 

εικόνα της µέρους της πολιτικής µας στον Πολιτισµό  

Όλα  τα παραπάνω  είναι  ένα  µέρος  όσων καταφέραµε αυτό το διάστηµα. 

Στόχος   µας   δεν   ήταν   να   αναφερθεί   η πληθώρα   των  εκδηλώσεων,  

συνεργασιών, θεσµών  κλπ αλλά να αναδειχθεί    η ουσία τους, δηλαδή  η φιλοσοφία  

από  την  οποία διαπνέονται και το όραµά µας. 

Πορευτήκαµε και πορευόµαστε  µε  γνώµονα  την  υψηλή αισθητική,  

την  ποιότητα,  την  εκπαίδευση, την καινοτοµία αλλά και την αλληλεγγύη. 

Επιδιώξαµε  την  ενεργή  συµµετοχή των  πολιτών,     την   

κοινωνική  συνοχή ενθαρρύναµε  τη δηµιουργία, την έκφραση. Γιατί  πιστεύουµε  

πως  ο  πολιτισµός  είναι δικαίωµα και υποχρέωση  του καθένα. 

Κι  έτσι  θα  συνεχίσουµε  να πορευόµαστε, για µια Λάρισα, πόλη  του 

Πολιτισµού. 

 

Κορυφαίο γεγονός ήταν η διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 

για το 2012 που άφησε σηµαντικά οφέλη που έχουν να κάνουν µε  

• τη χάραξη πολιτιστικής στρατηγικής  

• την καταγραφή όλων των πολιτιστικών συλλόγων και το συντονισµό τους και  

• την απόδοση αποθηκών και εκτάσεων του ΕΘΙΑΓΕ 

∆ηµοτική Πινακοθήκη Λάρισας  -Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα  
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Η ∆ηµοτική Πινακοθήκη Λάρισας -Μουσείο Κατσίγρα στα 2 χρόνια  της δικής µας 

∆ιοίκησης µέσα από την µεγάλη συµµετοχή των συµπολιτών µας στις εκθέσεις , 

εκδηλώσεις ,  δράσεις της, αποτελεί πλέον ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισµού της 

πόλης µας .   

Η ροή του προγράµµατός  µας και η   ποιότητα των εκθέσεων που φιλοξενήσαµε  

ανέδειξε την ∆.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ . σε µουσείο πανελλαδικής εµβέλειας . 

Συνεργαστήκαµε µε τα µεγαλύτερα  µουσεία της χώρας , =  Μουσείο Μπενάκη , 

Τελλόγλειο Α.Π.Θ. ,Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσ/κης ,Μουσείο 

Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας ,Μουσείο παιδικής τέχνης Αθήνας  

Μουσείο Αβέρωφ , ∆ηµοτική πινακοθήκη Αθήνας ,αίθουσα τέχνης Ιανός. 

Φιλοξενήσαµε 2 ∆ιεθνείς  εκθέσεις και συνεργασία µε το Μuseum Saxon του 

Εδιµβούργου ,και το γραφείο  Calatrava  της Νέας Υόρκης  

επίσης σηµαντική είναι και η συµµετοχή µας στην 15η Biennale της Βενετίας . 

Στα πλαίσια της δικτύωσης και ανάδειξης του εικαστικού υλικού της Θεσσαλίας µε 

πρωτοβουλία της ∆.Π.Λ . διοργανώσαµε εκθέσεις 

µε την ∆ηµοτική Πινακοθήκη Βόλου , Τρικάλων , ακολουθεί και Καρδίτσας ( έκθεση 

Γιολδάση 

∆ιοργανώσαµε εκδηλώσεις συνεργασίας και διασύνδεσης  των µουσείων της πόλης 

µας  µε ∆ιαχρονικό , Λαογραφικό , Μουσείο Εθνικής Αντίστασης . 

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας συνεργαστήκαµε µε φορείς της πόλης καθώς επίσης 

και τις  Αντιδηµαρχίες του ∆ήµου Λαρισαίων . 

   Eίναι σηµαντικό να αναφέρουµε πως ο πανελλαδικός ηµερήσιος τύπος αναφέρθηκε 

και δηµοσίευσε κατ’ επανάληψη εκθέσεις µας όπως το  

Εθνος , Τα Νέα , Αυγή , Καθηµερινή ,  Τηλεόραση και ραδιόφωνο της ΕΡΤ , τοπικά 

κανάλια  και  ραδιόφωνικοί σταθµού  

 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 
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Η συµµετοχή µας στην 15η Βiennale της Βενετίας µε επιχορήγηση από ΥΠΠΟ 

Η συµµετοχή µας σε πρόσκληση ηµερίδας από ΥΠΠΟ για την πιστοποίηση -

αναγνώριση Μουσείων . 

Η ∆ΠΛ είναι  µέλος του Ελληνικού τµήµατος του ∆ιεθνούς οργανισµού Μουσείων 

ICOM  

∆ιασύνδεση - συνεργασίες µε τα µεγαλύτερα Μουσεία της χώρας !! 

Φιλοξενήσαµε ∆ιεθνείς εκθέσεις και συνεργασίες µε µουσεία του εξωτερικού !! 

∆ίκτυο Πινακοθηκών  Θεσσαλίας . 

Υιοθετήσαµε ''την συνάντηση τεχνών '' σε κάθε µας έκθεση .(µουσική , peformance, 

θεατρικά  δρώµενα ) 

 

       

Εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν στα 2 έτη . 

  

. Αναδιοργάνωση του πωλητηρίου - καταγραφή  όλου του υλικού ηλεκτρονικά  -  

σύστηµα αποδείξεων, που οδήγησε σε εξαπλασιασµό των εσόδων.  

. Επανακαταµέτρηση - ταυτοποίηση των έργων όλων του συλλογών ( συλλογή 

Κατσίγρα , έργα ∆ήµου Λαρισαίων , ∆ωρεές-  αγορές ,  

 έργα του Εικαστικού κέντρου σύγχρονης τέχνης Λάρισας )  

 . Εγκατάσταση κλιµατιστικών . 

 . Ανακαίνιση της σκηνής του αµφιθεάτρου . 

 Σχεδόν διπλασιασµός εσόδων . 

 . Ταξινόµηση των 3000 καταλόγων του Εικαστικού - 700 κατάλογοι ηδη έχουν δοθεί 

για τις βιβλιοθήκες της πόλης µας . 

 . Η βιβλιοθήκη έχει εµπλουτιστεί από µεγάλο αριθµό βιβλίων τέχνης -δωρεές -  

 .  Λόγω της µεγάλης ζήτησης δηµιουργήσαµε καινούργια τµήµατα στο Ελεύθερο  

Εργαστήρι . 
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  . Kαλωπισµός εισόδου , µπάνερ ,αποκατάσταση γραµµατοσειράς και φωτισµού 

εξωτερικού χώρου  , βάψιµο όλων των χώρων εσωτερικά . 

 . Είναι έτοιµη η µελέτη καµερών και αντικλεπτικού συστήµατος  

 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ  

   Συνολικά από τον Σεπτέµβρη  του 2014 -16 µε το νέο ∆.Σ. πραγµατοποιήσαµε   15 

µεγάλες  εκθέσεις  έναντι 4  την περίοδο 2012-2014  . 

  Παιδικές εκθέσεις 8 έναντι 4 .  

Συνολικά 23 εκθέσεις από την δική µας ∆ηµοτική ∆ιοίκηση ,  έναντι 8 εκθέσεων της 

προηγούµενης διοίκησης . 

  Επισκεψιµότητα µαθητών που έχει καταγραφεί 2014 -2016  21.000 µαθητές, έναντι 

των 10.500  του 2012 - 2014 . 

 Επισκεψιµότητα ενηλίκων 2014 - 2016 κατα προσέγγιση  10.000 ,για τα 2 

προηγούµενα δεν υπάρχουν στοιχεία καταγραφής . 

Πρέπει επίσης να επισηµάνουµε πως η  ∆.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ ειχε πολύ  µεγάλη 

επισκεψιµότητα από τµήµατα φοιτητών από όλη την Ελλάδα !!! 

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Κορυφαίο γεγονός:  

• η σύνταξη του Κανονισµού λειτουργίας των αθλητικών χώρων στο ∆ήµο 

Λαρισαίων 

Επίσης  

• Τις επόµενες εβδοµάδες τίθεται σε δοκιµαστική λειτουργία, µε τη συνεργασία 

αθλητικων συλλόγων, η πισίνα του Κολυµβητηρίου της Νέας Πολιτείας. 

• ∆ηµιουργία διαπαραταξιακής επιτροπής  

 

• Η δροµολόγηση της ανακατασκευής 4 δηµοτικών γηπέδων. Ειδικότερα θα 

ανακατασκευαστούν το Αθλητικό Κέντρο Μητσιµπόνα, το Α’ πυρήνα της 

Νεάπολης, το Κουκουλίτσιος – Μουσιάρης και το Θεσσαλικό.   
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•  

• Μείωση τιµών για τους συλλόγους για τη χρήση των γυµναστηρίων των 

σχολείων κατά 30% 

 

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 

 

     Το χρονικό διάστηµα από τον 6ο    του 2014 έως και σήµερα το Αµαξοστάσιο 
ανταποκρίνεται στο κύριο αντικείµενο την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων – 
µηχανηµάτων του ∆ήµου,  παρόλο που  το προσωπικό µειώνεται συνεχώς. 

 

Πιο συγκεκριµένα από 1/6/2014 έως 20/5/2015 : 1543 οχήµατα – µηχανήµατα  
εισήχθησαν και επισκευάσθηκαν – συντηρήθηκαν. Το αντίστοιχο προηγούµενο 
διάστηµα, δηλαδή από 1/6/2013 έως 30/5/2014 τα οχήµατα – µηχανήµατα  ήταν 
1773. 

Το δε προσωπικό αντίστοιχα ήταν : Μάιος 2015 : 51 άτοµα  και Μάιος 2014 : 59 
άτοµα (µείωση κατά 8 άτοµα). 

Το δε διάστηµα από 21/5/2015 έως 31/5/2016 : 3042 Οχήµατα – µηχανήµατα 
εισήχθηκαν στο συνεργείο. Υπάρχει δηλαδή διπλασιασµός στις εισαγωγές και στην 
καταγραφή βλαβών. Οι λόγοι είναι η παλαιότητα του εξοπλισµού αφ’  ενός  αλλά 
κυρίως η βασικότερη  αιτία είναι το άπειρο προσωπικό (οδηγοί – χειριστές)  της 
περιόδου αυτής δηλαδή 8µηνα και ιδίως τα 5µηνα µέσω ΟΑΕ∆. 

   Το προσωπικό την περίοδο αυτή έχει µια αύξηση 13 άτοµα – 64 άτοµα, γιατί 
προστέθηκαν από πρόσληψη 8µηνα και παιδιά του ΟΑΕ∆ που κάνουν πρακτική.  

   Υποστηρίχθηκαν και υποστηρίζονται οι δοµές της Κοινωνικής Πολιτικής του 
∆ήµου  µε µεταφορικά µέσα:  

- Κοινωνικό παντοπωλείο  

- ∆ιανοµή συσσιτίου σε άπορους συµπολίτες  

- Μεταφορά κοινωνικής Λειτουργού σε όλους σχεδόν τους ∆ήµους του Νοµού 
µετά από εισαγγελική παραγγελία για κοινωνική έρευνα σε οικογένειες. 

- το θεσµό του Λευκού ΤΑΞΙ  

- Υπήρξε ανταπόκριση  στο κοµµάτι που αναλογεί στο Αµαξοστάσιο για την 
υποστήριξη των προσφύγων από την πρώτη στιγµή, µε µεταφορικά µέσα για 
ανθρώπους και πράγµατα. 
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Υποστηρίχθηκαν οι ανάγκες που δηµιουργούνται σε µεταφορές προσώπων και 
πραγµάτων, γενικά, στις δράσεις του ∆ήµου (Φιλαρµονική, εξέδρες, ξύλινα σπιτάκια 
κλπ) 

-Το συνεργείο των ξυλουργών ανταποκρίθηκε σε δηµοτικά κτήρια, σε σχολεία, 
παιδικούς σταθµούς κλπ για διάφορες κατασκευές και συντηρήσεις. 

-Στο συνεργείο επισκευής κάδων γίνεται πλέον και βαφή κάδων. 

-Το διάστηµα αυτό τοποθετήθηκε το σύστηµα εισροών – εκροών στο πρατήριο υγρών    
καυσίµων , κόστους µε ΦΠΑ 26.568,00 ευρώ. Το σύστηµα  βοήθησε περισσότερο 
στον έλεγχο της διακίνησης των καυσίµων (κυρίως στη παραλαβή). 

-Έγινε αγορά µηχανισµού για την υποστήριξη µε φρέον των κλιµατιστικών των 
οχηµάτων. 

-∆ιευρύνθηκε η βάση των προµηθευτών καθώς και άλλων εξωτερικών συνεργατών 
µε όφελος τη µείωση του κόστους των ανταλλακτικών και των επισκευών-
κατασκευών. 

-Ανακατασκευάστηκαν πλήρως και χρησιµοποιούνται από τους εργαζόµενους οι 
χώροι των αποδυτηρίων και των χώρων υγιεινής. 

-Εξωραϊστηκε η είσοδος-έξοδος του Αµαξοστασίου. Επίσης έγινε βαφή του 
φυλακίου. 

-Ολοκληρώθηκε το έργο της περίφραξης που αφορά την ασφαλή φύλαξη των 
εγκαταλελλειµένων οχηµάτων. 

-Τοποθετήθηκε αυτόµατος πωλητής ροφηµάτων στο χώρο του κυλικείου  

-Επίκειται σύντοµα η λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση της αίθουσας    
συγκέντρωσης (κυλικείο) των εργαζοµένων και άλλες εργασίες εξωραισµού του 
χώρου.  

-Επίσης προγραµµατίζεται:  

• Η ενεργοποίηση του συστήµατος GPS στα οχήµατα-µηχανήµατα του ∆ήµου. 

• Η ηλεκτρονική φύλαξη του περιβάλλοντα χώρου του Αµαξοστασίου. 

O προγραµµατισµός για νέες επενδύσεις και παρεµβάσεις στις εγκαταστάσεις του 
Αµαξοστασίου αφορά:  

 Την κατασκευή υπερυψωµένης ράµπας πλύσης οχηµάτων 
προϋπολογισµού : 10.000 ευρώ και την προµήθεια διαγνωστικού βλαβών οχηµάτων 
(παλµογράφο) Προϋπολογισµού: 7000 ευρώ.  

Στους µελλοντικούς στόχους του Αµαξοστασίου συγκαταλέγονται επίσης: 



 44

• Η αποπεράτωση των ηµιτελών µεταλλικών στεγάστρων  

• Η διαµόρφωση κατάλληλου υπαίθριου χώρου (όρχου) στον οποίο θα 
ταξινοµηθούν και θα τοποθετηθούν υλικά και εργαλεία από διαφορετικές ∆ιευθύνσεις 
του ∆ήµου 

• Η διασύνδεση του Αµαξοστασίου µε την οδό Λάρισα-Συκούριο (παρακείµενη 
οδός στο πρώην εργοστάσιο ζάχαρης) 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

-Συγκεντρώθηκε- ταξινοµήθηκε το υλικό που αφορά την Πολιτική Προστασία. 

-Επικαιροποιήθηκαν τα σχέδια εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, πληµµύρες, 
καύσωνας, χιονοπτώσεις, σεισµοί) 

-Συνεδρίασε υπό τη νέα του σύνθεση το Τοπικό Συντονιστικό (ΣΤΟ), στην αίθουσα 
του ∆ηµ. Συµβουλίου., 

-Επικαιροποιήθηκαν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σεισµών όλων των 
Εκπαιδευτικών Μονάδων, Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

-Αποκτήθηκαν σχέσεις συνεργασίας µε φορείς, ιδρύµατα, άλλες ∆ηµ. Υπηρεσίες, 
εθελοντικές οµάδες διάσωσης (ΕΠΟΜΕΑ, Ερυθρός Σταυρός κλπ) 

-Σε όλες τις θεµατικές συνεδριάσεις που προκλήθηκαν από το Περιφερειακό 
Συντονιστικό, η Πολιτική Προστασία ήταν παρούσα. 

-Υπήρξε εκπροσώπηση και συµµετοχή σε ασκήσεις ετοιµότητας που οργανώθηκαν 
από την 5η ΥΠΕ, την Πυροσβεστική Υπηρεσία., 

-Η Υποστήριξη µε µηχανήµατα έργου του ∆ήµου βοήθησε  την Πυροσβεστική στην 
κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε στις επιχειρήσεις: Βιοτροχός, Βιοκεραλ, Σαϊτης 
κ.α 

-Έγινε εξακρίβωση –καταγραφή των διαθέσιµων µέσων και υλικών που µπορούν να 
διατεθούν για την Πολιτική Προστασία. 

-Κατά τη διάρκεια χιονόπτωσης συνεργάστηκαν το Πράσινο, η Οδοποιία, η ∆ΕΥΑΛ, 
η Καθαριότητα, το Αµαξοστάσιο για την αντιµετώπιση των συνεπειών λόγω παγετού. 

- Στο ∆ηµοτικό Ωδείο οργανώθηκε Ηµερίδα µε θέµα: ΄΄Ετοιµότητα Πόλης –Πολιτών 
σε περίπτωση σεισµού΄΄. 
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Συνδιοργανωτές της παραπάνω Ηµερίδας:  Ελληνική Αστυνοµία, Πυροσβεστική, 5η 
ΥΠΕ, Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, Φυσικό Αέριο, ∆ΕΥΑΛ, Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας, Εθνικός Οργανισµός Αντιµετώπισης Σεισµικών 
Καταστροφών. 

-Στο στήσιµο και τη ∆ιαχείριση της προσφυγικής ∆ΟΜΗΣ στη ROCA συνέδραµε τα 
µέγιστα και η Πολιτική Προστασία. 

-Για την αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων έγινε καθαρισµός αποστραγγιστικών 
τάφρων και ρεµάτων (Φαλάνη, Λουτρό, Ελευθεραί ….) 

-∆ηµιουργήθηκαν αντιπυρικές ζώνες στις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες. 

-Καθαρίστηκαν ∆ηµοτικές και ∆ηµόσιες εκτάσεις από τα αγριόχορτα και την 
αυτοφυή βλάστηση. 

-Συστηµατοποιήθηκε η αλληλογραφία που αφορά τους κατόχους οικοπέδων και 
ιδιωτικών εκτάσεων που χρήζουν καθαριότητας. 

(Στάλθηκαν 2500 προσκλήσεις – Ανταποκρίθηκαν 1800 ιδιοκτήτες οικοπέδων) 

-Έγιναν ενέργειες για τον εξωραϊσµό- καθαριότητα εγκαταλελλειµένων κτισµάτων 
στην πόλη. 

-Η συνεργασία µε τα ΚΑΠΗ του ∆ήµου υπήρξε καταλυτική για τη χρήση 
κλιµατιζόµενων αιθουσών κατά τη διάρκεια του θέρους. 

-Αποµακρύνθηκαν πρόχειρες µικρές χωµατερές  κατά µήκος των όχθεων του 
Πηνειού, σε χάνδακες, στην Περιφέρεια της πόλης και των οικισµών. 

 

 

  


