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Εισαγωγικό σημείωμα του Δημάρχου
Η τρέχουσα Δημοτική Περίοδος ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2019 και είναι η
συνέχεια της δημοτικής περιόδου 2014-2019, με Δήμαρχο, για δεύτερη φορά, τον
Γεώργιο Δασταμάνη.
Ήδη έχουμε διανύσει ενάμισυ χρόνο, περίπου, της νέας δημοτικής περιόδου και η
προσπάθεια για ένα Δήμο σύγχρονο, με ποιότητα ζωής και με σεβασμό στον
πολίτη, συνεχίζεται, με συμμάχους πλέον τη διεύρυνση της γνώσης και τις
πολύτιμες εμπειρίες των προηγουμένων ετών.
Οι δεσμεύσεις μας:
-Για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
-Για βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου και
-Για ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών του τόπου μας, με βάση τις
ανάγκες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του,
εξακολουθούν να είναι οι βασικό μας στόχοι.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε να πορευόμαστε, παρ’ όλες τις
αντιξοότητες.
Πέρα από τα γνωστά προβλήματα υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης της
τοπικής αυτοδιοίκησης, η τελευταία χρονιά σημαδεύτηκε από τη μεγάλη
περιπέτεια της πανδημίας (covid 19) που εξακολουθούμε να βιώνουμε τις
συνέπειές της, σε κάθε τομέα της καθημερινότητάς μας.

 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Με την ολοκλήρωση του Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Γρεβενών θα προκύψουν
σημαντικά οφέλη –πλεονεκτήματα για τον Δήμο, όπως:
1. Η δημιουργία ενός πλήρους και ολοκληρωμένου τοπικού πλάνου δράσης με
επίκεντρο την κινητικότητα των κατοίκων, εργαζόμενων και επισκεπτών εντός
των ορίων του Δήμου και
2. Η σύσταση ενός εργαλείου πρόσβασης στη χρηματοδότηση έργων αστικής
κινητικότητας από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία της νέας (5ης)
προγραμματικής περιόδου τόσο όσον αφορά στο εθνικό σκέλος με το νέο ΕΣΠΑ
2014-2020, αλλά και όσον αφορά στα Ευρωπαϊκά προγράμματα εδαφικής
συνεργασίας.
Επίσης στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος θα μπορέσει να ενταχθεί σε ενεργά Δίκτυα
συνεργασίας των πόλεων για βιώσιμη κινητικότητα.
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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΣΣΒΑΑ)

Με βάση το εγκεκριμένο «Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) Γρεβενών» με τίτλο: ΓΡΕΒΕΝΑ 2020, ο Δήμος αξιοποιεί
τα διαθέσιμα σε περιφερειακό επίπεδο χρηματοδοτικά εργαλεία και εκτελεί
σημαντικά έργα.
Αξιοποιώντας σχετικές προσκλήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτάθηκαν, εντάχθηκαν και είναι
συμβασιοποιημένες, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις όλων σχεδόν των σχολικών
μονάδων του Δήμου, καθώς και άλλων δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων,
όπως το Κεντρικό Δημαρχείο και το παλαιό Δασαρχείο.
Στα πλαίσια του ΕΣΣΒΑΑ είναι στο στάδιο της επεξεργασίας και υπό υποβολή,
πρόταση για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 13ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΗΣ Δ.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
 LEADER

Στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (CLLD)- LEADER»,
έχουν ενταχθεί πέντε προτάσεις:
-Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Σαρακήνας
-Δασική αναψυχή στη θέση "ΛΑΤΝΑ" Ελεύθερου και ανάδειξη μονοπατιού
"ΠΑΛΑΙΟΚΝΙΔΗ - ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ" Κνίδης, Δήμου Γρεβενών
-Βελτίωση των υποδομών του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Γρεβενών
-Τουριστικός οδηγός Δήμου Γρεβενών
-Δημιουργία υποδομών στη θέση “Μοναστήρι” του Τ.Δ. Νησίου για την
εξυπηρέτηση ΑμΕΑ, για την ασφάλεια των επισκεπτών, για την προστασία του
περιβάλλοντος και την ανάδειξη του χώρου δασικής αναψυχής ως σημείου
ενδιαφέροντος
 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 εντάχθηκε η πρόταση:
-Βελτίωση αγροτικών δρόμων πρόσβασης προς κτηνοτροφικές μονάδες Τ.Κ.
Φελλίου
 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020

Στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020» εντάχθηκαν
δεκαπέντε (15) προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 4.075.000,00 €
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ εντάχθηκαν:
-Η πρόταση για «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών»
με προϋπ/σμό 1.500.000,00 €, για την οποία εξασφαλίστηκε συμπληρωματική
χρημ/ση 1.456.000,00 € από πιστώσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και
-Η πρόταση «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ» με προϋπ/σμό 346.375,40 €.
 Πράσινο Ταμείο

Σε προσκλήσεις του Πράσινου Ταμείου υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν τέσσερις
(4) προτάσεις του Δήμου, συνολικού προϋπ/σμού 400.000,00 περίπου
 Ταμείο Αλληλεγγύης

Στο Ταμείο Αλληλεγγύης υποβλήθηκε και εντάχθηκε η πρόταση «Κατασκευή
παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Σαμαρίνας, Φιλιππαίων, Πολυνερίου και
Αλατόπετρας», προϋπ/σμού 100.000,00 €
 Interreg

Στο πρόγραμμα interreg -IPA-CBC Greece-Albania 2014-2020 υποβλήθηκαν και
εντάχθηκαν δύο (2) προτάσεις συνολικού προϋπ/σμού 405.000,00 € περίπου
 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ Έχουν ενταχθεί οκτώ
(8) πράξεις του Δήμου συνολικού προϋπ/σμού 1.800.000,00 € περίπου.
Μεταξύ αυτών η «Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Γρεβενών».

 Στον τομέα της καθαριότητας, παρ΄ όλες τις ελλείψεις, σε προσωπικό, ο
Δήμος μας βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο και στα πλαίσια του Τοπικού
Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της ανακύκλωσης.
 Η κοινωνική πολιτική, μια βασική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής, λόγω
της δυσμενούς συγκυρίας, ενισχύθηκε σημαντικά με τη λειτουργία του
«Κέντρου Κοινότητας», μιας νέας κοινωνικής δομής, συγχρηματοδοτούμενης
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από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που θα προστέθηκε στο δίκτυο
κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου.
 Μικρά έργα τοπικής σημασίας υλοποιήθηκαν σ’ όλες τις Τοπικές Κοινότητες,
με στόχο την διατήρηση των υποδομών σε κατάσταση αξιοπρεπούς
λειτουργίας.

Συνεχίζουμε με όραμά μας
Ένα Δήμο ελκυστικό, ψηφιακό, καινοτόμο και εξωστρεφή,
ικανό να διασφαλίσει την χωρική και κοινωνική συνοχή.
Ένα Δήμο πρότυπο αειφορικής διαχείρισης των φυσικών,
πολιτιστικών και τουριστικών του πόρων

Λειτουργία των υπηρεσιών
Στη συνέχεια περιγράφεται σε γενικές γραμμές το παραχθέν έργο, καθεμιάς εκ
των οργανικών μονάδων (Δ/νσεων – Τμημάτων – Γραφείων) του Δήμου, με βάση
τις αρμοδιότητες, όπως αυτές προκύπτουν από τον Οργανισμό Εσωτερικών
Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων,
για την τριετία 2018-2020.
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Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

Το Γραφείο Δημάρχου τη συγκεκριμένη περίοδο, είχε:

Τη μέριμνα οργάνωσης και ρύθμισης των συναντήσεων του Δημάρχου,
διεκπεραίωσης της προσωπικής αλληλογραφίας του, της τήρησης αρχείου των κάθε
είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου, καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.
 Επίσης οργάνωσε και διεκπεραίωσε Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις
- δράσεις, όπως:
ΕΤΟΣ 2018
 Εκδήλωση εορτασμού της επετείου της μάχης του Σνιχόβου στις 11 Φεβρουαρίου
2018.
 Αποκριάτικες εκδηλώσεις με παραδοσιακούς και σύγχρονους ήχους, παραδοσιακά
εδέσματα και δράσεις για τα παιδιά από 8 έως 19 Φεβρουαρίου 2018
 Διοργάνωση Εκδήλωσης «Μύθοι και αλήθειες για τα αντιβιοτικά και τα εμβόλια»,
στις 15 Μαρτίου 2018
 Εθελοντική Εκστρατεία Καθαρισμού Let’s do it Greece, Let’s do it Grevena στις 29
Απριλίου 2018.
 Διοργάνωση εκδήλωσης « Γιατί θα πρέπει να εμβολιαζόμαστε έναντι της γρίπης
και του πνευμονόκοκκου» στις 5 Μαΐου 2018.
 Εκδηλώσεις εορτασμού Πολιούχου Γρεβενών Αγίου Αχιλλείου από 14 έως 15
Μαΐου 2018.
 Εκδήλωση Τμήματος παραδοσιακών χορών Δήμου Γρεβενών «Πως πιάνεται η
αγάπη», Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Γρεβενών στις 18 Ιουνίου 2018.
 Εκδηλώσεις για την μάχη του Σπηλαίου και τον οπλαρχηγό Θ.Ζιάκα στις 10
Ιουνίου 2018.
 Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στους εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς στο
Κοσμάτι , Κηπουρειό, Μικρολίβαδο Γρεβενών, στις 8 Ιουλίου 2018.
 Εκδήλωση απόδοσης τιμής στους Γρεβενιώτες πολεμιστές της ΕΛΔΥΚ 1974 στις
20 Ιουλίου 2018:
 Διοργάνωση Β΄ Συνεδρίου Απανταχού Γρεβενιωτών, 16-19 Αυγούστου 2018
 Εγκαίνια μουσειακής συλλογής ‘Μικρές Λαογραφικές Συλλογές» στην αίθουσα
Δημ. Αγοράστη στο Κέντρο Πολιτισμού, 16 Αυγούστου 2018.
 Εκδήλωση εορτασμού Μεγάλης Παναγιάς στην Σαμαρίνα στις 16 Αυγούστου 2018.
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 Εκδήλωση μνήμης και τιμής στου πεσόντες του Ελληνοϊταλικού Πολέμου (19401941) στο ύψωμα «Αννίτσα» στις 19 Αυγούστου 2018
 Εκδηλώσεις εορτασμού Αγ. Κοσμά του Αιτωλού στις 23-24 Αυγούστου 2018.
 Διοργάνωση εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας 2018 (1622 Σεπτεμβρίου).
 Βράβευση Δήμου Γρεβενών από το Quality net Foundation , βραβείο BRAVO
MARKET, για την 14η Πανελλήνια Μανιταρογιορτή, Οκτώβριος 2018
 Εκδηλώσεις τιμής της επετείου απελευθέρωσης των Γρεβενών από τον τουρκικό
ζυγό στις 13 Οκτωβρίου 2018.
 Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα: ΄΄Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης (master plan)
αξιοποίησης Ιαματικού Φυσικού Πόρου Κιβωτού΄΄ στις 6 Δεκεμβρίου 2018.
 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους από 6 έως 28
Δεκεμβρίου 2018
ΕΤΟΣ 2019
 Εκδήλωση εορτασμού της επετείου της μάχης του Σνιχόβου στις 10 Φεβρουαρίου
2019.
 Αποκριάτικες εκδηλώσεις με παραδοσιακούς και σύγχρονους ήχους, παραδοσιακά
εδέσματα και δράσεις για τα παιδιά από 28 Φεβρουαρίου έως 13 Μαρτίου 2019.
 Εκδήλωση με θέμα, «Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση καρκίνου», 18 Μαρτίου
2019.
 Εθελοντική Εκστρατεία Καθαρισμού Let’s do it Greece, Let’s do it Grevena στις 7
Απριλίου 2019.
 Εκδηλώσεις εορτασμού Πολιούχου Γρεβενών Αγίου Αχιλλείου από 14 έως 15
Μαΐου 2019.
 Εκδηλώσεις για την μάχη του Σπηλαίου και τον οπλαρχηγό Θ.Ζιάκα στις 23
Ιουνίου 2019.
 Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στους εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς στο
Κοσμάτι , Κηπουρειό, Μικρολίβαδο Γρεβενών, στις 14 Ιουλίου 2019.
 Εκδήλωση απόδοσης τιμής στους Γρεβενιώτες πολεμιστές της ΕΛΔΥΚ 1974 στις
20 Ιουλίου 2019:
 Εκδήλωση εορτασμού Μεγάλης Παναγιάς στην Σαμαρίνα στις 16 Αυγούστου 2019.
 Εκδήλωση μνήμης και τιμής στου πεσόντες του Ελληνοϊταλικού Πολέμου (19401941) στο ύψωμα «Αννίτσα» στις 18 Αυγούστου 2019.
 Εκδηλώσεις εορτασμού Αγ. Κοσμά του Αιτωλού στις 23-24 Αυγούστου 2019.
 Διοργάνωση εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας 2019 (1622 Σεπτεμβρίου).
 Βράβευση Δήμου Γρεβενών από το Quality net Foundation , βραβείο BRAVO
MARKET για το RIVER PARTY ΔΟΤΣΙΚΟΥ, Οκτώβριος 2019
 Εκδηλώσεις τιμής της επετείου απελευθέρωσης των Γρεβενών από τον τουρκικό
ζυγό στις 13 Οκτωβρίου 2019.
 Διοργάνωση ημερίδας με θέμα: ΄΄Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών κτηρίων, το
παράδειγμα των Γρεβενών΄΄ στις11 Δεκεμβρίου 2019.
 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους από 6 έως 30
Δεκεμβρίου 2019
ΕΤΟΣ 2020

8

 Εκδήλωση εορτασμού της επετείου της μάχης του Σνιχόβου στις 9 Φεβρουαρίου
2020.
 Αποκριάτικες εκδηλώσεις με παραδοσιακούς και σύγχρονους ήχους, παραδοσιακά
εδέσματα και δράσεις για τα παιδιά από 20 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2020.
 Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στους εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς στο
Κοσμάτι , Κηπουρειό, Μικρολίβαδο Γρεβενών, στις 12 Ιουλίου 2020.
 Εκδήλωση απόδοσης τιμής στους Γρεβενιώτες πολεμιστές της ΕΛΔΥΚ 1974 στις
20 Ιουλίου 2020.
 Διοργάνωση εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας 2020 (1622 Σεπτεμβρίου).
 Εκδηλώσεις τιμής της επετείου απελευθέρωσης των Γρεβενών από τον τουρκικό
ζυγό στις 13 Οκτωβρίου 2020.
Λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοίου δεν
πραγματοποιήθηκαν άλλες εκδηλώσεις, και οι παραπάνω πραγματοποιήθηκαν
με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με τις εγκυκλίους του υπουργείου.

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
Το Γραφείο Προγραμματισμού κατά την προαναφερθείσα περίοδο:
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1.Επιμελήθηκε και παρείχε στήριξη στα αρμόδια Συλλογικά Όργανα του Δήμου
(Εκτελεστική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο) για την κατάρτιση του σχετικών ετήσιων
Τεχνικών Προγραμμάτων Εκτελεστέων Έργων για τα έτη 2018, 2019 και 2020.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα κάθε έτους, καταρτίσθηκε μετά τη συλλογή προτάσεων των δημοτικών
κοινοτήτων, αιτημάτων πολιτών και σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 περιελάμβανε 137 έργα, εκ των οποίων 27 νέα και
110 συνεχιζόμενα.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 περιελάμβανε 132 έργα, εκ των οποίων 20 νέα και
112 συνεχιζόμενα και
Το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020 περιελάμβανε 130 έργα, εκ των οποίων 18 νέα και
112 συνεχιζόμενα και
Οι χρηματοδοτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονταν από πιστώσεις ΣΑΤΑ, ΣΑΤΑ σχολικών
κτιρίων, ΣΑΤΑ πυροπροστασίας, ΕΠΑΔΥΜ, ΘΗΣΕΑΣ, leader, ΕΣΠΑ, ΣΑΕΠ 541 ΣΑΕ 041, ΣΑΕΠ
341, ΣΑΕΠ 052, ΣΑΕ 571, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, Έσοδα ΑΠΕ.

2.Επιμελήθηκε της κατανομής των διαθέσιμων πιστώσεων για έργα στους ετήσιους
προϋπολογισμούς του Δήμου για τα έτη 2018, 2019 και 2020.
Μετά από σχετικούς ελέγχους των πραγματοποιηθεισών πληρωμών κάθε οικ. έτους,
κατανεμήθηκαν οι διαθέσιμες πιστώσεις από όλες τις πηγές χρημ/σης, σύμφωνα με τις ανάγκες
των έργων, σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Προϋπολογισμού της
Δ/νσης Οικονομικών και τη Διοίκηση του Δήμου.
3.Επιμελήθηκε της υποβολής προτάσεων για ένταξη:
-Των πράξεων «IT CULTURE, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, GRAL 2014-20» προϋπ/σμού ένταξης
303.700,00 € και «LESS WASTE II, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, GRAL2014-20» προϋπ/σμού ένταξης
111.945,00, στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGIPACBC Ελλάδα –
Αλβανία 2014 – 2020»
-Των πράξεων «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Σαρακήνας», «Δασική αναψυχή
στη θέση "ΛΑΤΝΑ" Ελεύθερου και ανάδειξη μονοπατιού "ΠΑΛΑΙΟΚΝΙΔΗ - ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ" Κνίδης,
Δήμου Γρεβενών», «Τουριστικός οδηγός Δήμου Γρεβενών», «Βελτίωση των υποδομών του
Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Γρεβενών», προϋπ/σμού ένταξης συνολικά 254.728,96 €, στο
«Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων - LEADER»
-Της πράξης «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Πρόσβασης προς Κτηνοτροφικές Μονάδες Τ.Κ .
Φελλίου» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, η οποία συμβασιοποιήθηκε
με ποσό 81.600,00 €
-Δεκατριών (13) πράξεων, που αφορούν στην Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικών μονάδων του
Δήμου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 - 2020”, οι οποίες
συμβασιοποιήθηκαν με συνολικό ποσό 1.750.650,39 €.
-Των πράξεων «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
προϋπ/σμού ένταξης 165.000,00 € και «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ» προϋπ/σμού ένταξης 900.000,00 € , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική
Μακεδονία 2014 - 2020”.
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-Της πράξης «Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένωνΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ» προταθείς προϋπ/σμός 688.200,00 €, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική
Μακεδονία 2014 - 2020” (αναμένεται η ένταξή της)
-Της πράξης «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» στο
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», με χρηματοδότηση 178.560,00 , συνολικού προϋπ/σμού 223.200,00 €
-Της πράξης «Προμήθεια οργάνων για την αναβάθμιση και πιστοποίηση παιδικών χαρών», στο
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»
για το έτος 2018, με χρηματοδότηση 130.640,00 €
-Της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20142020», προϋπ/σμού ένταξης 365.554,35
-Της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20142020», προϋπ/σμού ένταξης 1.500.000,00, το οποίο χρηματοδοτείται και από ΣΑΕ 041 με το
ποσό των 1.456.000,00 €
-Της πράξης «Δημιουργία υποδομών στη θέση «Μοναστήρι» του Τ. Δ. Νησίου για την
εξυπηρέτηση ΑμΕΑ, για την ασφάλεια των επισκεπτών, για την προστασία του περιβάλλοντος και
την ανάδειξη του χώρου δασικής αναψυχής ως σημείου ενδιαφέροντος», στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020», προϋπ/σμού ένταξης 170.000,00 €
-Της πράξης «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου
Γρεβενών»,
στο
Χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα
του
Πράσινου
Ταμείου
«ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» προϋπ/σμού ένταξης 39.680,00
-Του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α’ ΦΑΣΗ (ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», στο Εθνικό
Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), προϋπ/σμού 1.500.000,00
-Του έργου με τίτλο «Κατασκευή Παιδικών Χαρών στις ΤΚ Σαμαρίνας, Φιλιππαίων, Πολυνερίου
και Αλατόπετρας» για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του άρθρου 196 ν. 4662/2020,
προϋπ/σμού 100.000,00
-Της πράξης με τίτλο «Σύνταξη μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε
σχολικές μονάδες του Δήμου Γρεβενών» συνολικού προϋπολογισμού 161.053,69 € στο
πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»
4. Επιμελήθηκε των απαιτουμένων διαδικασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος (ΟΠΣ) τόσο για πράξη με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας» (ως υπεύθυνος της
πράξης), όσο και των λοιπών ενταγμένων πράξεων:
-Δελτία Δήλωσης Δαπανών
-Δελτία Ελέγχου Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων
-Αιτήματα Κατανομής Πιστώσεων
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-Δελτία Επίτευξης Δεικτών
5.Εισηγήσεις προς τα συλλογικά όργανα του Δήμου
Καταρτίσθηκαν:
Το έτος 2018.
-Δέκα (10) εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο
-Είκοσι δύο (22) εισηγήσεις προς την Οικονομική Επιτροπή
Το έτος 2019.
-Τριάντα (30) εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο
-Είκοσι οκτώ (28) εισηγήσεις προς την Οικονομική Επιτροπή
Το έτος 2020.
-Δέκα (10) εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο
-Είκοσι δύο (22) εισηγήσεις προς την Οικονομική Επιτροπή
7.Αιτήματα
Συγκέντρωση αιτημάτων πολιτών, φορέων και Δημοτικών Κοινοτήτων σχετικών με προβλήματα
και ανάγκες εκτέλεσης εργασιών – έργων.

Σημαντικές πράξεις – δράσεις – ενέργειες
-Η ένταξη τριάντα δύο (32) πράξεων για χρηματοδότηση από διάφορα
Επιχειρησιακά Προγράμματα, προϋπολογισμού περίπου 10.000.000,00 €, οι
οποίες θα συμβάλλουν σημαντικά στην αποκατάσταση του οικονομικού ιστού και
στην ανάπτυξη της περιοχής.
-Οι Ενεργειακές Αναβαθμίσεις που θα συντελεσθούν, μέσα από τις
ενταγμένες πράξεις, τόσο στο σύνολο σχεδόν των σχολικών μονάδων του Δήμου,
όσο και σε άλλα δημοτικές κτιριακές μονάδες, θα συμβάλλουν σημαντικά τόσο
στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, όσο και στη γενικότερη βελτίωση των
κτιριακών υποδομών του Δήμου.

Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Το Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του, από 1-1-2018 μέχρι τον Ιούνιο του 2020, που κενώθηκε η θέση
του Υπευθύνου Πληροφορικής, επιμελήθηκε των παρακάτω ενεργειών και
διαδικασιών:
Ενημέρωση της Ιστοσελίδας του Δήμου
- Ενημέρωση της ιστοσελίδας του δήμου Γρεβενών με τα στοιχεία του οργανογράμματος και τα
στοιχεία επικοινωνίας των υπαλλήλων κατόπιν μεταβολών
- Παραλαβή αιτημάτων που καταχωρήθηκαν μέσω της ιστοσελίδας και προώθησης τους στο
τμήμα του Πρωτοκόλλου
-Ανάρτηση δελτίων τύπου του γραφείου Δημάρχου στην ιστοσελίδα του δήμου
-Ανάρτηση συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου με την πλήρη λίστα των θεμάτων και
των προσκλήσεων αυτών
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-Ανάρτηση αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου με μεταφόρτωση του αρχείου κειμένου της
κάθε απόφασης και προσθήκη υπερσυνδέσμου με τον ΑΔΑ της απόφασης για ώστε να μπορεί
κάποιος να την δει στο Διαύγεια
-Ανάρτηση συνεδριάσεων της οικονομικής επιτροπής με την πλήρη λίστα των θεμάτων και
των προσκλήσεων αυτών
-Ανάρτηση αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής με μεταφόρτωση του αρχείου κειμένου
της κάθε απόφασης και προσθήκη υπερσυνδέσμου με τον ΑΔΑ της απόφασης ώστε να μπορεί
κάποιος να την δει στο Διαύγεια
-Ανάρτηση συνεδριάσεων της επιτροπής ποιότητας ζωής με την πλήρη λίστα των θεμάτων
και των προσκλήσεων αυτών
* Ανάρτηση αποφάσεων της επιτροπής ποιότητας ζωής με μεταφόρτωση του αρχείου
κειμένου της κάθε απόφασης και προσθήκη υπερσυνδέσμου με τον ΑΔΑ της απόφασης ώστε να
μπορεί κάποιος να την δει στο Διαύγεια
* Ανάρτηση διαγωνισμών στην ιστοσελίδα του δήμου με την πλήρη λίστα αρχείων αυτών
* Μηνιαία ανάρτηση εκτέλεσης προϋπολογισμού στην ιστοσελίδα του δήμου
Διαύγεια-Μητρώο Συμβάσεων
* Δημιουργία λογαριασμών για όλους τους υπαλλήλους του δήμου Γρεβενών και διαγραφή
λογαριασμών υπαλλήλων που έφυγαν από τον δήμο Γρεβενών
* Εκπαίδευση υπαλλήλων στην χρήση του Διαύγεια στον δήμο Γρεβενών και στα νομικά
πρόσωπα του δήμου Γρεβενών
* Διαγραφή αποφάσεων και ανάρτηση ορθών επαναλήψεων αποφάσεων
* Δημιουργία λογαριασμών για τους χρήστες του Μητρώου Συμβάσεων
* Παροχή υποστήριξης στις ΟΔΕ διαύγειας των εποπτευομένων φορέων του δήμου Γρεβενών.
(Επικαιροποίηση στοιχείων, δημιουργία λογαριασμών και εκπαίδευση χρηστών)
Εσωτερική Λειτουργία
* Εγκατάσταση προγραμμάτων οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών, αναβαθμίσεις αυτών και
υποστήριξη λειτουργίας αυτών καθ' υπέρβαση της σύμβασης υποστήριξης λόγω ελλιπής και
ανύπαρκτης υποστήριξης από την εταιρία προμήθειας και υποστήριξης αυτών
* Μεταβολές δικτύου και προγραμμάτων για όλες τις μετακινήσεις υπαλλήλων σε άλλα γραφεία
και κτίρια
* Αναβάθμιση των Windows, AntiVirus και λοιπών προγραμμάτων των υπολογιστών του δήμου
ώστε να είναι ενημερωμένοι σε θέματα ασφαλείας από ιούς και κυβερνοεπιθέσεις
* Καθημερινή αξιολόγηση και διαχείριση αιτημάτων πληροφορικής και εκπαίδευση προσωπικού
σε θέματα πληροφορικής
* Καθημερινή επίβλεψη λειτουργίας μηχανογραφικού κέντρου στο Δημαρχείο Γρεβενών
* Καθημερινή επίβλεψη λειτουργίας εσωτερικού δικτύου υπολογιστών των διοικητικών και
οικονομικών υπηρεσιών στο δημαρχείο Γρεβενών
* Καθημερινή επίβλεψη λειτουργίας απομακρυσμένης πρόσβασης στα προγράμματα διοικητικών
και οικονομικών υπηρεσιών των αποκεντρωμένων υπηρεσιών
* Καθημερινή λήψη αντιγράφων ασφαλείας των βάσεων δεδομένων των διοικητικών και
οικονομικών υπηρεσιών
* Καθημερινή λήψη αντιγράφων ασφαλείας των αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής
επιτροπής και λοιπών επιτροπών του δήμου
* Τήρηση αρχείου υλικού και λογισμικού πληροφορικής
* Αρχειοθέτηση συνεδριάσεων και αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής
και λοιπών επιτροπών του δήμου σε διαδικτυακή εφαρμογή για την εύκολη πρόσβαση και
αναζήτηση στο αρχείο από τα αντίστοιχα γραφεία και το υπόλοιπο προσωπικό του δήμου
* Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης αποφάσεων δημάρχου για χρήση από τα γραφεία που
συντάσσουν αποφάσεις δημάρχου.
* Επίβλεψη τεχνικών εργασιών πληροφορικής από εξωτερικούς συνεργάτες πληροφορικής
* Υποστήριξη στο πρόγραμμα λογιστικής του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για το οποίο έχει στηθεί ξεχωριστός υπολογιστής Server στο Δημαρχείο
Γρεβενών
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* Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών υλικού πληροφορικής και παραλαβή αυτού
* Επικοινωνία με την υποστήριξη του δικτύου Syzefxis για την καταχώρηση αιτημάτων
δυσλειτουργίας του τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου ιντερνετ του δήμου και επίβλεψη
υλοποίησης από τα συνεργεία του ΟΤΕ
* Διαχείριση και υποστήριξη λογαριασμών email των υπαλλήλων και της διοίκησης του δήμου
* Ενεργοποίηση και καταχώρηση των λογαριασμών χρηστών του δήμου Γρεβενών στην
ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕ και ανάληψη καθηκόντων διαχειριστή των λογαριασμών.

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης.

Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
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Από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων για την
τριετία 2018-2019-2020:
-Εκδόθηκαν 95
Ενδιαφέροντος

(26+34+35)

άδειες

λειτουργίας

Καταστημάτων

Υγειονομικού

-Εκδόθηκαν 9 (4+3+2) άδειες χρήσης μουσικών οργάνων σε Καταστήματα Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος και 2 άδειες παράτασης ωραρίου
-Εκδόθηκαν 2 άδειες άσκησης επαγγέλματος τροφίμων και ποτών
-Εκδόθηκαν 12 (6+2+4) νέες άδειες πωλητών λαϊκών αγορών
-Εκδόθηκαν 126 (40+42+44) ανανεώσεις – θεωρήσεις αδειών πωλητών λαϊκών
αγορών
-Εκδόθηκαν (έως τις 3-5-2019) 1.740 (1.277+463) διπλότυπα είσπραξης τελών λαϊκής
αγοράς (κάθε Παρασκευή)
Εισπράχθηκαν ή βεβαιώθηκαν: 56.000,00 € (38.700,00 + 17.300,00)
-Εκδόθηκαν 177 (60+61+56) άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων στη Δ.Κ. Γρεβενών και 64 (22+22+20) στις ορεινές κοινότητες
Προϋπολογισθέντα έσοδα: 38.000,00 € ανά οικ. έτος
-Εκδόθηκαν 91 (45+34+12) λοιπές άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων, σε συλλόγους
και ιδιώτες
-Εκδόθηκαν 3 (2+1+0) άδειες χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τις
Απόκρεων 2018 και 2019

περιόδους των

Επίσης το Γραφείο:
-Ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις της
διοργάνωσης των
εμποροπανηγύρεων 2018 και 2019. Το 2020 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω
Πανδημίας.
Εισπράχθηκαν ή βεβαιώθηκαν: 257.400,00 € (122.500,00 + 135.000,00+ 0,00)

-Ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της εύρυθμης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς
κάθε Παρασκευή (Διαγραμμίσεις χώρων – έλεγχοι για αυθαίρετες μετακινήσεις –
έλεγχοι παραγωγών και επαγγελματιών)
-Έχοντας
την ευθύνη για τη λειτουργία των περιπτέρων, από χρήση
κοινόχρηστων χώρων
Εισπράχθηκαν ή βεβαιώθηκαν: 4.250,00
-Εκδόθηκαν 54 άδειες διέλευσης – στάθμευσης οχημάτων
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Σημειώνεται ότι μια ολοκληρωμένη καταγραφή των θέσεων στάθμευσης στα
οδοστρώματα της πόλης των Γρεβενών που μένουν κενές λόγω των εισόδων σε
πυλωτές οικοδομών θα αποτελούσε σημαντική πηγή εισοδήματος για τον Δήμο.

Σημαντικές πράξεις – δράσεις – ενέργειες
1.- Στα πλαίσια των διατάξεων του Ν.4497/2017 ( Φ.Ε.Κ.171 τ.Α΄/13-11-2017 )
“ Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων” δρομολογήθηκαν :
α)Η ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου
β) Η σύνταξη και ψήφιση νέου κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς λόγω της
πανδημίας.
γ) Η ανακατανομή θέσεων λαϊκής αγοράς.
2.- Τέλος είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του , το Τμήμα Οικονομικής
Ανάπτυξης του Δήμου να συγκεντρωθεί σε έναν χώρο ( ΚΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ή
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - 3 ΓΡΑΦΕΙΑ ) και να μην είναι διάσπαρτο όπως είναι σήμερα ,κάτι
που δυσχεραίνει τόσο την μεταξύ των υπαλλήλων συνεργασία όσο και την άμεση
και ουσιαστική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής
Το Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής επιμελήθηκε των κάτωθι διαδικασιών:
 Γνωμοδοτήσεις επί των μελετών έργων της Δ/νσης Υδάτων Δυτ. Μακεδονίας και
έλεγχος φακέλων και αποστολή εισηγήσεων για άδειες χρήσης νερού ή εκτέλεσης
έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων
84 φάκελοι (54+12+18)
 Επιτόπιοι έλεγχοι παραγωγών στα χωράφια 35 (20+15+0)
 Περιπτώσεις αδέσποτων 1
 Εισηγήσεις περιορισμού βοσκής καθώς και επιλέξιμων ή μη βοσκοτόπων
(ΔΑΟΚ_ΟΠΕΚΕΠΕ) 10 (8+1+1)
 Απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών 3
 Υποβολή αιτήματος επιχορήγησης για περίθαλψη αδέσποτων ζώων.
16

 Χορήγηση

βεβαιώσεων βοσκοτόπων 4 (3+1+0)

 Καταγραφή χοιρινών - γουνοφόρων μινκ
 Διάφορα εγγραφα

149 (3+1+145)

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού.

Διοικητικές Υπηρεσίες τουΤμήματος
το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και το Κέντρο
Κοινότητας του Δήμου Γρεβενών επιτέλεσαν κατά την περίοδο από 01-01-2018 έως 3112-2020 τα παρακάτω:
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Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1-1-2018 ΈΩΣ 31-12-2018
1.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1Α - Επιδοτήσεις ΑΜΕΑ.
Πιο συγκεκριμένα:
Επιδοτούνται δέκα (10) διαφορετικές κατηγορίες ΑΜΕΑ από αντίστοιχα προγράμματα και
καλύπτουν όλο το Νομό Γρεβενών (Δήμος Γρεβενών και Δήμος Δεσκάτης).
Τα ποσά και ο αριθμός των επιδοτούμενων αλλάζουν ανά δίμηνο.
Ο μέσος όρος των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων είναι 325 άτομα ανά δίμηνο.
Τηρούνται φάκελοι καθώς και μητρώο για τον καθένα ξεχωριστά και κάθε έτος ζητούνται
εκ νέου τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να γίνει ο κατά το νόμο έλεγχος για πιθανές
μεταβολές.
1Β – Βιβλιάρια ανασφαλίστων πολιτών
Στα πλαίσια εφαρμογής της υπ’ αριθ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/04-04-2016 ΚΥΑ «Ρυθμίσιες
για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφαλίστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας»
χορηγήθηκαν 64 αποφάσεις παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης σε
ανασφάλιστους. Το πρόγραμμα καλύπτει όλο το Νομό Γρεβενών (Δήμος Γρεβενών και
Δήμος Δεσκάτης).
1 Γ – Λοιπές διοικητικές εργασίες
1Γα -Συμμετοχή στις διανομές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από το Κοινωνικό
Παντοπωλείο και το πρόγραμμα ΤΕΒΑ.
1Γβ- Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ) έχουν υποβληθεί συνολικά 1450 αιτήσεις.
1Γγ- Στα πλαίσια της λειτουργίας της Επιτροπής για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού
ρεύματος βάσει της ΚΥΑ ΥΠΕΝ /ΥΠΡΓ/7408/1228/08-02-2018 (ΦΕΚ 474/τΒ΄/2018)σε
πολίτες με χαμηλά εισοδήματα υποβλήθηκαν 28 αιτήσεις.

1Δ – Κέντρο Κοινότητας
Το Κέντρο Κοινότητας Γρεβενών στεγάζεται στη Μαθητική Εστία (τέρμα Κ. Ταλιαδούρη).
Είναι ενταγμένο στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και μαζί με το Κοινωνικό
Παντοπωλείο προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη σε ανθρώπους που έχουν πραγματική
ανάγκη. Ακολουθώντας τους σκοπούς της δομής το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γρεβενών
δέχτηκε 498 επισκέψεις
Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του είναι 124 νέοι ωφελούμενοι .
Ωφελούμενοι του ΚΕΑ (άρα και του ΤΕΒΑ) : 1082 αιτήσεις.
Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου : 121 αιτήσεις.
Έχουν γίνει παραπομπές σε άλλες υπηρεσίες και φορείς και συνεδρίες Συμβουλευτικής.
Στα πλαίσια λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου συμμετείχαν 32 μαθητές.
2.

ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Εκτελείται από δύο κοινωνικούς λειτουργούς που υπηρετούν στην υπηρεσία μας και
ασχολούνται:
2Α - Με την κοινωνική εργασία σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (άτομα-οικογένειεςκοινότητα-Μητρόπολη) .Πραγματοποιούνται συναντήσεις στο γραφείο ή κατ΄οίκον.
Αιτήσεις για κοινωνική εργασία: 35 περιπτώσεις (ΚΕΑ και ΚΕΜΟ)
Εξυπηρετήσεις περιπτώσεων καθημερινά στο γραφείο: 4 με 5 .
2Β - Με δικαστικές συμπαραστάσεις και εισαγγελικές εντολές.
2Βα- Δικαστικές συμπαραστάσεις : 13
2Βγ- Εισαγγελικές εντολές: 6.
2Γ – Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία (συνεργασία δια αλληλογραφίας με τη Διεθνή
Κοινωνική Υπηρεσία ) και άλλα ιδρύματα
2Δ Με εισαγωγή σε ιδρύματα ορφανών και απροστάτευτων παιδιών. Δεν
πραγματοποιήθηκαν εισαγωγές σε ίδρυμα.
2Ε - Πραγματοποιήθηκαν 6 εκθέσεις κοινωνικής έρευνας για πληγέντες από φυσικές
καταστροφές-πυρκαγιά-ένδεια.
2ΣΤ - Οι δύο κοινωνικοί λειτουργοί της υπηρεσίας μας είναι υπεύθυνες επικοινωνίας για
τις δράσεις του ΕΚΚΑ
(Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και της Εθνικής
Γραμμής Παιδικής Προστασίας στο Νομό Γρεβενών.
2Ζ - Παροχή συσσιτίων.
2Ζα- Έλεγχος δικαιολογητικών και κοινωνική έρευνα για την παροχή συσσιτίων από τη
Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών. Για το Δήμο Γρεβενών: 17 οικογένειες .
2Ζβ- Έλεγχος δικαιολογητικών και κοινωνική έρευνα για την παροχή συσσιτίων από το
Δήμο Δεσκάτης (23 οικογένειες).
2Η - Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου. Έλεγχος δικαιολογητικών και κοινωνική
έρευνα για την έγκριση ή μη των αιτούντων (121 δικαιούχοι).
2Θ - Συνεχής συνεργασία με το σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ» για άμεση παροχή οικονομικού
βοηθήματος σε έκτακτες περιπτώσεις.( Σύνολο περιπτώσεων: 15 )
2Ι – Συνεχής έλεγχος, εποπτεία και συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας δήμου
Γρεβενών και δήμου Δεσκάτης.
2ΙΑ – Έλεγχος και εκθέσεις αξιολόγησης σε παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ ΜΕΑ και Ίδρυμα
Υπερηλίκων «Άγιος Αχίλλειος» ως Κοινωνικοί Σύμβουλοι, 2 φορές ετησίως.

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1-1-2019 ΕΩΣ 31-12-2019

1.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1A – Βιβλιάρια ανασφαλίστων πολιτών
Στα πλαίσια εφαρμογής της υπ’ αριθ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/04-04-2016 ΚΥΑ «Ρυθμίσιες
για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφαλίστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας»
χορηγήθηκαν 46 αποφάσεις παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης σε
ανασφάλιστους και απορρίφθηκε 1 αίτηση. Το πρόγραμμα καλύπτει όλο το Νομό
Γρεβενών (Δήμος Γρεβενών και Δήμος Δεσκάτης).
1 B – Λοιπές διοικητικές εργασίες
1Bα -Συμμετοχή στις διανομές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από το Κοινωνικό
Παντοπωλείο και το πρόγραμμα ΤΕΒΑ.
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1Bβ- Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ) έχουν υποβληθεί συνολικά 856 αιτήσεις.
1Bγ- Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Επίδομα Στέγασης έχουν υποβληθεί
συνολικά 18 αιτήσεις.
1Bδ- Στα πλαίσια της λειτουργίας της Επιτροπής για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού
ρεύματος βάσει της ΚΥΑ ΥΠΕΝ /ΥΠΡΓ/7408/1228/08-02-2018 (ΦΕΚ 474/τΒ΄/2018)σε
πολίτες με χαμηλά εισοδήματα εξετάσθηκαν 23 αιτήσεις και εγκρίθηκαν 6.
1Bε- Χορηγήθηκαν 2 βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργαζομένων στις κατασκηνώσεις
1Γ – Κέντρο Κοινότητας
Το Κέντρο Κοινότητας Γρεβενών στεγάζεται στη Μαθητική Εστία (τέρμα Κ. Ταλιαδούρη).
Είναι ενταγμένο στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και μαζί με το Κοινωνικό
Παντοπωλείο προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη σε ανθρώπους που έχουν πραγματική
ανάγκη. Ακολουθώντας τους σκοπούς της δομής το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γρεβενών
δέχτηκε 518 επισκέψεις
Νέοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του είναι 389 ωφελούμενοι.
Ωφελούμενοι του ΚΕΑ (άρα και του ΤΕΒΑ) : 994 αιτήσεις.
Ωφελούμενοι του Επιδόματος Στέγασης: 287.
Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου : 95 αιτήσεις.
Από την 01/01/2019 βάσει της αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/21-12-2018 (ΦΕΚ
5855/τΒ/28/12/2018) ΚΥΑ , οι αρμοδιότητες χορήγησης όλων των προνοιακών
επιδομάτων σε χρήμα ανατέθηκαν στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Τα ποσά και ο
αριθμός των επιδοτούμενων αλλάζουν ανά μήνα. Υποβλήθηκαν 167 αιτήσεις για
προνοιακά επιδόματα..
Έχουν γίνει παραπομπές σε άλλες υπηρεσίες και φορείς και συνεδρίες Συμβουλευτικής.
Στα πλαίσια λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου συμμετείχαν 29 μαθητές.

2.

ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εκτελείται από δύο κοινωνικούς λειτουργούς που υπηρετούν στην υπηρεσία μας και
ασχολούνται:
2Α - Με την κοινωνική εργασία σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (άτομα-οικογένειεςκοινότητα-Μητρόπολη) .Πραγματοποιούνται συναντήσεις στο γραφείο ή κατ΄ οίκον.
Αιτήσεις για κοινωνική εργασία: 35 περιπτώσεις (ΚΕΑ και ΚΕΜΟ)
Εξυπηρετήσεις περιπτώσεων καθημερινά στο γραφείο: 4 με 5 .
2Β - Με εισαγγελικές εντολές (19).
2Γ – Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία (συνεργασία δια αλληλογραφίας με τη Διεθνή
Κοινωνική Υπηρεσία ) και άλλα ιδρύματα
2Δ - Με εισαγωγή σε ιδρύματα ορφανών και απροστάτευτων παιδιών.
Δεν πραγματοποιήθηκαν εισαγωγές σε ίδρυμα.
2Ε - Πραγματοποιήθηκαν 8 εκθέσεις κοινωνικής έρευνας για πληγέντες από φυσικές
καταστροφές-πυρκαγιά-ένδεια.
2ΣΤ - Οι δύο κοινωνικοί λειτουργοί της υπηρεσίας μας είναι υπεύθυνες επικοινωνίας
για τις δράσεις του ΕΚΚΑ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και της Εθνικής
Γραμμής Παιδικής Προστασίας στο Νομό Γρεβενών.
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2Ζ - Παροχή συσσιτίων.
2Ζα- Έλεγχος δικαιολογητικών και κοινωνική έρευνα για την παροχή συσσιτίων από
τη Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών. Για το Δήμο Γρεβενών: 18 οικογένειες .
2Ζβ- Έλεγχος δικαιολογητικών και κοινωνική έρευνα για την παροχή συσσιτίων από
το Δήμο Δεσκάτης (35 οικογένειες).
2Η - Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου. Έλεγχος δικαιολογητικών και κοινωνική
έρευνα για την έγκριση ή μη των αιτούντων (95 δικαιούχοι).
2Θ - Συνεχής συνεργασία με το σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ» για άμεση παροχή οικονομικού
βοηθήματος σε έκτακτες περιπτώσεις.( Σύνολο περιπτώσεων: 6 )
2 Ι – Συνεχής έλεγχος, εποπτεία και συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας δήμου
Γρεβενών και δήμου Δεσκάτης.

Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1-1-2020 ΈΩΣ 31-12-2020


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1Α– Βιβλιάρια ανασφαλίστων πολιτών
Στα πλαίσια εφαρμογής της υπ’ αριθ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/04-04-2016 ΚΥΑ «Ρυθμίσιες
για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφαλίστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας»
χορηγήθηκαν 31 αποφάσεις παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης σε
ανασφάλιστους. Το πρόγραμμα καλύπτει όλο το Νομό Γρεβενών (Δήμος Γρεβενών και
Δήμος Δεσκάτης).
1 Β – Λοιπές διοικητικές εργασίες
1Βα -Συμμετοχή στις διανομές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από το Κοινωνικό
Παντοπωλείο και το πρόγραμμα ΤΕΒΑ.
1Ββ- Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ) έχουν υποβληθεί συνολικά 697 αιτήσεις.
1Βγ- Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Επίδομα Στέγασης έχουν υποβληθεί
συνολικά 19 αιτήσεις.
1Βδ- Στα πλαίσια της λειτουργίας της Επιτροπής για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού
ρεύματος βάσει της ΚΥΑ ΥΠΕΝ /ΔΗΕ/70697/861/14-07-2020 (ΦΕΚ 3088/τΒ΄/2020)σε
πολίτες με χαμηλά εισοδήματα υποβλήθηκαν 7 αιτήσεις.
1Βε- Χορηγήθηκαν 3 βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργαζομένων στις κατασκηνώσεις
1Γ – Κέντρο Κοινότητας
Το Κέντρο Κοινότητας Γρεβενών στεγάζεται στη Μαθητική Εστία (τέρμα Κ. Ταλιαδούρη).
Είναι ενταγμένο στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και μαζί με το Κοινωνικό
Παντοπωλείο προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη σε ανθρώπους που έχουν πραγματική
ανάγκη. Ακολουθώντας τους σκοπούς της δομής το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γρεβενών
δέχτηκε 489 επισκέψεις
Νέοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του είναι 113 ωφελούμενοι .
Ωφελούμενοι του ΚΕΑ (άρα και του ΤΕΒΑ) : 970 αιτήσεις.
Ωφελούμενοι του Επιδόματος Στέγασης: 196.
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Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου : 88 αιτήσεις.
Προνοιακά Επιδόματα Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Τα ποσά και ο αριθμός
των επιδοτούμενων αλλάζουν ανά μήνα. Υποβλήθηκαν 84 αιτήσεις.
Έχουν γίνει παραπομπές σε άλλες υπηρεσίες και φορείς.
Στα πλαίσια λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου συμμετείχαν 24 μαθητές.


ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εκτελείται από δύο κοινωνικούς λειτουργούς που υπηρετούν στην υπηρεσία μας και
ασχολούνται:
2Α - Με την κοινωνική εργασία σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (άτομα-οικογένειεςκοινότητα-Μητρόπολη) .Πραγματοποιούνται συναντήσεις στο γραφείο ή κατ΄οίκον.
Αιτήσεις για κοινωνική εργασία: 35 περιπτώσεις (ΚΕΑ και ΚΕΜΟ)
Εξυπηρετήσεις περιπτώσεων καθημερινά στο γραφείο: 4 με 5 .
2Β - Με εισαγγελικές εντολές (24).
2Γ – Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία (συνεργασία δια αλληλογραφίας με τη Διεθνή
Κοινωνική Υπηρεσία ) και άλλα ιδρύματα
2Δ - Με εισαγωγή σε ιδρύματα ορφανών και απροστάτευτων παιδιών.
Πραγματοποιήθηκε 1 εισαγωγή σε ίδρυμα.
2Ε - Πραγματοποιήθηκαν 4 εκθέσεις κοινωνικής έρευνας για πληγέντες από φυσικές
καταστροφές-πυρκαγιά-ένδεια.
2ΣΤ - Οι δύο κοινωνικοί λειτουργοί της υπηρεσίας μας είναι υπεύθυνες επικοινωνίας
για τις δράσεις του ΕΚΚΑ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και της Εθνικής
Γραμμής Παιδικής Προστασίας στο Νομό Γρεβενών.
2Ζ - Παροχή συσσιτίων.
2Ζα- Έλεγχος δικαιολογητικών και κοινωνική έρευνα για την παροχή συσσιτίων από
τη Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών. Για το Δήμο Γρεβενών: 9 οικογένειες .
2Ζβ- Έλεγχος δικαιολογητικών και κοινωνική έρευνα για την παροχή συσσιτίων από
το Δήμο Δεσκάτης (28 οικογένειες).
2Η - Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου. Έλεγχος δικαιολογητικών και κοινωνική
έρευνα για την έγκριση ή μη των αιτούντων (88 δικαιούχοι).
2Θ - Συνεχής συνεργασία με το σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ» για άμεση παροχή οικονομικού
βοηθήματος σε έκτακτες περιπτώσεις.( Σύνολο περιπτώσεων: 8 )
2 Ι – Συνεχής έλεγχος, εποπτεία και συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας δήμου
Γρεβενών και δήμου Δεσκάτης.
ΠΡΑΞΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
-Η υπηρεσία μας συμμετείχε σε 2 συσκέψεις ανά έτος των κοινωνικών φορέων
της πόλεως (Ιερά Μητρόπολη, Ερυθρός Σταυρός, σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ, τμήμα
πρόνοιας Δήμου Γρεβενών) στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης και έλαβε μέρος
στη διανομή τροφίμων σε αναξιοπαθούντες.
-Παροχή βοήθειας στους αθίγγανους του Δήμου Γρεβενών .
-Συνεχής συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Γρεβενών και
από κοινού κοινωνική εργασία σε περιπτώσεις ασθενών νοσηλευόμενων.
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-Με την έναρξη διαδικασιών υλοποίησης της πράξης Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
δήμου Γρεβενών (Νέα φάση), υποβλήθηκαν 52 αιτήσεις ενδιαφερόμενων και
υλοποιήθηκαν 3 εκπαιδευτικά προγράμματα
Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) ο μητροπολιτικός Δήμος υποχρεούται
να καλύπτει προνοιακά τις ανάγκες όλων των δήμων του Νομού, μιας που δεν
έχουν συσταθεί ανάλογα τμήματα στους άλλους δήμους (Δήμος Δεσκάτης).

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Το χορευτικό τμήμα του Δήμου Γρεβενών συστάθηκε το Φεβρουάριο του 2001
με στόχο να διατηρήσει και να αναδείξει την πλούσια και αστείρευτη παράδοση των
Γρεβενών αλλά και του ευρύτερου Ελληνικού χώρου.
Η ζωντάνια όλων των ανθρώπων στο χορευτικό, η πίστη στα ιδεώδη του
ερασιτεχνισμού, η εκτίμηση του λαϊκού πολιτισμού, δημιούργησαν ένα ιδιαίτερο
χαρακτήρα που έδωσε την δυνατότητα να παρουσιαστούν αξιόλογες δουλειές που
το έκαναν να ξεχωρίσει για την ποιότητα που προσέγγισε τον λαϊκό μας χορό όλα
αυτά τα χρόνια.
Είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού CID.
Λειτουργούν τμήματα Προσχολικής ηλικίας, Δημοτικού, Προπαρασκευαστικό,
Αρχαρίων, «Εμφανίσεων», Ενηλίκων και Τρίτης Ηλικίας. Η φοίτηση είναι δωρεάν.
Οι πρόβες γίνονται στον προθάλαμο του 1ΟΥ Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών.
Προτεραιότητα δίνεται στην μύηση του ατόμου (μικρού ή μεγάλου) στην αξία του
πλούτου του λαϊκού μας πολιτισμού και της ενασχόλησή του μ΄ αυτόν.
Έτσι σήμερα το χορευτικό τμήμα του Δήμου Γρεβενών, μέσα από την συνεχή
προσπάθεια των μελών του, συμβάλει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο στην
διατήρηση του λαϊκού μας πολιτισμού και στην διάδοση της πολιτιστικής
κληρονομιάς μας.
Συμμετέχει ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας, με παρεμβάσεις και
προτάσεις προσπαθεί και βάζει το δικό του λιθαράκι στην πολιτιστική ανάπτυξη
των Γρεβενών μας.
Επιτελώντας με σεβασμό και συνέπεια το έργο του, αποτελεί ζωντανό πυρήνα
τέχνης και δράσης για το Δήμο μας
Από 01-01-2018 έως 31-12-2018





Εγράφησαν (50) πενήντα νέα μέλη και ανανεώθηκαν 250 εγγραφές παλαιών μελών.
Λειτούργησαν (15) δεκαπέντε τμήματα Προσχολικής ηλικίας, Δημοτικού,
Προπαρασκευαστικό, Αρχαρίων, «Εμφανίσεων», Ενηλίκων και Τρίτης Ηλικίας.
Πραγματοποίησε εκδήλωση με τοπική ορχήστρα για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 21.01.2018 στην αίθουσα του ξενοδοχείου *ΜΗΛΙΩΝΗΣ* .
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Συμμετείχε στις Αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Γρεβενών με τίτλο
« Απουκρά στα Γρεβενά 2018» και χόρεψε αποκριάτικους χορούς και αναβίωσε έθιμα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας στις 11.02.2018 στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Γρεβενών .
Οργάνωσε Αποκριάτικο γρεβενιώτικο γλέντι με τοπική ορχήστρα στις
15.02.2018 στην πλατεία Αιμιλιανού με τη συμμετοχή όλου του κόσμου.
Πραγματοποίησε μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή όλων των
χορευτών/τριών με τίτλο:« Πώς πιάνεται η αγάπη» στις 18.06.2018 στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Γρεβενών.
Συμμετείχε στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2018 με δεκαοχτώ (18) χορευτές και
χορεύτριες, με (3) τρεις λαϊκούς Γρεβενιώτες μουσικούς και τη χοροδιδάσκαλό τους στην εκδήλωση με τίτλο «quinzaine culturelle hellenique» (Δεκαπενθήμερο Ελληνικού Πολιτισμού) στο Στρασβούργο, μετά από πρόσκληση της
Οργανωτικής Επιτροπής. Τα έξοδα μετακίνησης κάλυψαν οι ίδιοι οι χορευτές
/τριες ενώ τα έξοδα της ορχήστρας τα κάλυψε η Οργανωτική Επιτροπή.
Από 01-01-2019 έως 31-12-2019












Εγράφησαν (30) τριάντα νέα μέλη και ανανεώθηκαν 300 εγγραφές παλαιών
μελών.
Λειτούργησαν 16 τμήματα Προσχολικής ηλικίας, Δημοτικού, Προπαρασκευαστικό, Αρχαρίων, «Εμφανίσεων», Ενηλίκων και Τρίτης Ηλικίας.
Πραγματοποίησε εκδήλωση με τοπική ορχήστρα για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας
στις
27.01.2019
στο
κέντρο
διασκέδασης
« ΗΧΟΔΡΟΜΙΟ».
Συμμετείχε στις Αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Γρεβενών με τίτλο
« Αποκριά στα Γρεβενά 2019» και πραγματοποίησε την παράσταση «Τις
τρανές τσ’ Απουκρές» με αποκριάτικους χορούς και αναβίωση εθίμων από
διάφορες περιοχές της Ελλάδας στις 03.03.2019 στο Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Γρεβενών .
Οργάνωσε Αποκριάτικο γρεβενιώτικο γλέντι με τοπική ορχήστρα στις
07.03.2019 στην πλατεία Αιμιλιανού με τη συμμετοχή όλου του κόσμου.
Συμμετείχε στις Αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Κοζάνης με τίτλο
«Αποκριά στην Κοζάνη» μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Γρεβενιωτών
Κοζάνης « Ο ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ» στις 08.03.2019 και χόρεψε γρεβενιώτικους χορούς στην κεντρική πλατεία.
Πραγματοποίησε παιδική μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο: «Με παιχνίδια και χορό περνάω τον καιρό» και ενηλίκων με τίτλο: « Χορεύοντας την
ξενιτιά» στις 10.06.2019 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Γρεβενών.
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Πραγματοποίησε μουσικοχορευτική παράσταση, αφιερωμένη στο δωδεκαήμερο, με τίτλο: «Χριστούγιννα, Πρωτούγιννα τώρα Χριστός γιννιέτι» στις
16.12.2019 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Γρεβενών.
Από 01-01-2020 έως 31-12-2020







Εγράφησαν (25) είκοσι πέντε νέα μέλη και ανανεώθηκαν 300 εγγραφές παλαιών μελών.
Λειτούργησαν 16 τμήματα Προσχολικής ηλικίας, Δημοτικού, Προπαρασκευαστικό, Αρχαρίων, «Εμφανίσεων», Ενηλίκων και Τρίτης Ηλικίας.
Πραγματοποίησε εκδήλωση με τοπική ορχήστρα για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 26.01.2020 στην αίθουσα του ξενοδοχείου *ΜΗΛΙΩΝΗΣ* .
Οργάνωσε Αποκριάτικο γρεβενιώτικο γλέντι με τοπική ορχήστρα στις
26.02.2020 στην πλατεία Αιμιλιανού με τη συμμετοχή του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης « Ο ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ», του συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών
και του Πολιτιστικού Συλλόγου Μοναχιτίου.

Από 11.03.2020 ανεστάλησαν τα μαθήματα εκμάθησης Ελληνικών Παραδοσιακών
Χορών για την προστασία της δημόσιας υγείαςκαι ιδίως για τον περιορισμό εξάπλωσης
του κορωνοϊού.

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
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Για τα έτη 2018 -2019-2020 η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με δεδομένη
την έλλειψη προσωπικού και τις αντικειμενικές δυσκολίες στην επιτέλεση του έργου της,
ανταποκρίθηκε στις αυξημένες καθημερινές ανάγκες που προέκυψαν.

2018
Συγκεκριμένα, στον τομέα της αποκομιδής των απορριμμάτων :


Πραγματοποιήθηκε

συλλογή

και

διάθεση

8.013,890

τόνων

σύμμεικτων

απορριμμάτων.


Πραγματοποιήθηκε συλλογή και διάθεση προς ανακύκλωση
 353,480 τόνων χαρτιού,
 73,290

τόνων πλαστικής ύλης,

 35,320

τόνων γυαλιού,

 13,900 τόνων μεταλλικών αντικειμένων.
Τα υλικά αυτά απέφεραν στον Δήμο Γρεβενών επιστροφή ποσού 13.963 ευρώ


Πραγματοποιήθηκε

εισήγηση

και

σύναψη

προγραμματικής

σύμβασης

συνεργασίας “Ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Γρεβενών από τη
ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.” μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε για την
αποκομιδή σύμμεικτων απορριμμάτων στους ορεινούς οικισμούς και ανακυκλώσιμων,
διάρκειας ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της έως 29/02/2020.


Πραγματοποιήθηκε υπογραφή συμφωνητικού Εταίρων του Διασυνοριακού
Προγράμματος Ελλάδα - Αλβανία για το έργο “ LESS-WASTE- II σχετικό με την
διαλογή – ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος
Γρεβενών.



Διεκπεραιωθήκαν όλα

τα απαιτούμενα από το πρόγραμμα έγγραφα και

συντάχθηκαν τέσσερεις μελέτες προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών .


Πραγματοποιήθηκε συμμετοχή του Δήμου Γρεβενών στην εναρκτήρια συνάντηση
εταίρων του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα - Αλβανία για το έργο “ LESSWASTE- II σχετικό με την διαλογή – ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων στην
Καστοριά.



Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε πρότασης του Δήμου Γρεβενών στην πρόσκληση
με κωδικό 51 «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων» της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας.
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Πραγματοποιήθηκε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτ.
Μακεδονίας για συλλογή στοιχείων και την απαιτούμενη απόφαση έγκριση δέσμευσης
Δ.Σ. αναθεώρησης του Τοπικού Σχεδίου διαχείρισης Απορριμμάτων.



Συντάχτηκαν οι προβλεπόμενες μελέτες στην πράξη με κωδικό 51 «Δράσεις
διαχείρισης βιοαποβλήτων» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.



Συντάχτηκε ετήσια έκθεση αποβλήτων για το 2017 -2018 μετά από αίτημα της
Δ/νσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων της Γενικής
Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας .



Εγκρίθηκε υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και
των

12

Δήμων

της

ΠΔΜ

με

θέμα:

«Προώθηση

της

ανακύκλωσης

και

επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων μέσω της δημιουργίας Μεγάλων Πράσινων
Σημείων, Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης και Κινητών Πράσινων Σημείων».


Εγκρίθηκε παραμονής του Δήμου Γρεβενών στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΟΣΔΑ).



Συντάχτηκε και αποστάλθηκε αίτηση Έγκρισης Επέμβασης σε χορτολιβαδική
έκταση και απαιτούμενων εγγράφων

στην Δ/νση Δασών Γρεβενών για την

αδειοδότηση του Χώρου Διάθεσης Αδρανών Αποβλήτων Δήμου Γρεβενών.
Απασχόληση προσωπικού


Απασχολήθηκαν 19 (10+9) άτομα με οκτάμηνη σύμβαση , 20 (10+3+7) άτομα με
δίμηνη σύμβαση . Συνολικά 39 άτομα εποχιακού προσωπικού.



Στο πλαίσιο της κινητοποίησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την
επανένταξη

των

μακροχρόνια

ανέργων

στην

αγορά

εργασίας

η

Διεύθυνση

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης προγραμμάτισε την υλοποίηση πέντε έργων στο
Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα Οκτάμηνης Διάρκειας για την απασχόληση 23
ατόμων .
Επίσης από τη Διεύθυνση:
o Εκδόθηκαν βεβαιώσεις σχετικές με την αποκομιδή απορριμμάτων σε πολίτες και
εταιρίες.
o Συντάχτηκαν ενημερωτικά έγγραφα για αιτήσεις πολιτών.
o Συντάχτηκαν

έγγραφα

σχετικά

με

την

Πυροσβεστική

1346/Β/25.4.2012) για την αποψίλωση χόρτων σε ιδιοκτησίες.

27

διάταξη

4/2012

(ΦΕΚ

o Συντάχτηκαν τα σχετικά έγγραφα για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας τού μόνιμου ,αορίστου χρόνου και εποχιακού προσωπικού
o Συντάχτηκαν τα σχετικά έγγραφα για την υπερωριακή εργασία του προσωπικού.
Το 2018 συντάχτηκαν εννέα (9) μελέτες προμηθειών :
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ»

προϋπολογισμού δαπάνης 14.923,40 €

 «Συντήρηση κάδων» προϋπολογισμού δαπάνης 957,90 ευρώ
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018» προϋπολογισμού

δαπάνης 21.215,16 €
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού

δαπάνης 6.767,84 €
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ του έργου: «Promotion of waste



prevention and recycling at the cross-border area - LESS WASTE II» ‘,
προϋπολογισμού δαπάνης 6.350,00€
 «

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟ-ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Παραδοτέο D 4.3.1του έργου:

«Promotion of waste prevention and recycling at the cross-border area - LESS
WASTE II» ‘, προϋπολογισμού δαπάνης 34.000,00€
 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στα πλαίσια

του έργου: «Διαχείριση Έργου

(παραδοτέο D 1.3.2), υποστήριξη στην έρευνα πεδίου και ανάπτυξη σεναρίων
αποκομιδής βιοαποβλήτων στο Δήμο Γρεβενών (παραδοτέο D 3.3.1) και υλοποίηση,
παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίου δράσης που αφορά στην αποκομιδή και
διαχείριση βιοαποβλήτων καθώς και στην ανάπτυξη του συστήματος οικιακής
κομποστοποίησης (παραδοτέο D 5.3.3) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου:
«Promotion of waste prevention and recycling at the cross border area - LESS
WASTE II» προϋπολογισμού δαπάνης 32.000,00 €
 <<ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΤΟ

ΚΑΙ

ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ>>,

ΓΙΑ

ΤΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

προϋπολογισμού

δαπάνης

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ

19.517,60 €
 <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ)>>, προϋπολογισμού δαπάνης 74.139,60 €
Για την αντιμετώπιση προβλημάτων και θεμάτων καθημερινότητας υλοποιήθηκαν:


Συντονισμός μέσων και προσωπικού για την κάλυψη με την εκτέλεση εργασιών

28

αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, ανακύκλωσης απορριμμάτων,
οδοκαθαρισμού,

καθαρισμού

–

πλυσίματος

οδών

και

κοινοχρήστων

χώρων

(υδροφόρα), πλυσίματος κάδων, καθαρισμού και κλαδέματος δενδροστοιχιών,

μιας

εξαιρετικά διευρυμένης χωρικής ενότητας.


Σχεδιασμός πρακτικών που στοχεύουν στην ενιαία αντιμετώπιση του προβλήματος των
απορριμμάτων του περιβάλλοντος.



Επικοινωνία με πολίτες για την επίλυση και αντιμετώπιση των προβλημάτων
καθαριότητας σε επίπεδο καθημερινών επεμβάσεων, στην πηγή του προβλήματος, με
την συνεργασία των δημοτών.



Συνεχής συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για αντιμετώπιση
καθημερινών προβλημάτων καθαριότητας.



Επικοινωνία και συνεργασία με συλλόγους και φορείς ,προκειμένου να εκτελεστούν
απαραίτητες εργασίες πλυσίματος και καθαριότητας χώρων εκδηλώσεων τους.
Δραστηριοποίηση Ομάδων Εθελοντών για την καθαριότητα του Γρεβενίτη ποταμού,



κοινόχρηστων χώρων - οδών- Αλσυλλίων - πάρκων κτλ. Με συμμετοχή του Δήμου
Γρεβενών στο πρόγραμμα let's do it .

2019
Συγκεκριμένα, στον τομέα της αποκομιδής των απορριμμάτων :


Πραγματοποιήθηκε

συλλογή

και

διάθεση

8.002,63

τόνων

σύμμεικτων

απορριμμάτων.


Πραγματοποιήθηκε συλλογή και διάθεση προς ανακύκλωση
 355,06 τόνων χαρτιού,
 67,05

τόνων πλαστικής ύλης,

 29,78

τόνων γυαλιού,

 10,87 τόνων μεταλλικών αντικειμένων.
Τα υλικά αυτά απέφεραν στον Δήμο Γρεβενών επιστροφή ποσού 15.499 ευρώ


Συνεχίστηκε η Σύμβαση Συνεργασίας με την ΔΙΑΔΥΜΑ, για την ενίσχυση του
μηχανισμού αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Γρεβενών, από την
ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
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Συνεχίστηκε η Σύμβαση Συνεργασίας με την ΔΙΑΔΥΜΑ, για την αποκομιδή των



σύμμεικτων απορριμμάτων στους ορεινούς οικισμούς και τον οδοκαθαρισμό του
Δήμου Γρεβενών από την ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
Πραγματοποιήθηκε συμμετοχή του Δήμου Γρεβενών στην συνάντηση εταίρων του



Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα - Αλβανία για το έργο “ LESS-WASTE- II
σχετικό με

την διαλογή – ανακύκλωση

των οργανικών αποβλήτων

στο Δήμο

Skrapar της Αλβανίας.
Υπογράφηκαν συμφωνητικά για τις προμήθειες κάδων, οχήματος, δράσεων



δημοσιότητας και ειδικού συμβούλου του έργου “ LESS-WASTE- II
Πραγματοποιήθηκε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτ.



Μακεδονίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ και την υποβολή
απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων του έργου «Δράσεις διαχείρισης
βιοαποβλήτων».
Έγινε σύνταξη ετήσιας έκθεσης αποβλήτων για το 2018 -2019 μετά από αίτημα



της Δ/νσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων της
Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας .
 Πραγματοποιήθηκε συνεργασία με την εταιρεία (D-WASTE) που είχε αναλάβει για

λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), την υλοποίηση
του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος Επικαιροποίησης ΤοΣΔΑ», στα πλαίσια της οποίας
έγινε καταγραφή της πορείας υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων και υποδομών του ΤοΣΔΑ Δήμου Γρεβενών.
Απασχόληση προσωπικού
Απασχολήθηκαν 9 άτομα με οκτάμηνη σύμβαση , 10 άτομα με δίμηνη σύμβαση.



Συνολικά 19 άτομα εποχιακού προσωπικού.
Στο πλαίσιο της κινητοποίησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την



επανένταξη

των

μακροχρόνια

ανέργων

στην

αγορά

εργασίας

η

Διεύθυνση

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης προγραμμάτισε την υλοποίηση πέντε έργων στο
Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα Οκτάμηνης Διάρκειας για την απασχόληση 25
ατόμων .
.
Επίσης από τη Διεύθυνση:
o Εκδόθηκαν βεβαιώσεις σχετικές με την αποκομιδή απορριμμάτων σε πολίτες και
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εταιρίες.
o Συντάχτηκαν ενημερωτικά έγγραφα για αιτήσεις πολιτών.
o Συντάχτηκαν

έγγραφα

σχετικά

με

την

Πυροσβεστική

διάταξη

4/2012

(ΦΕΚ

1346/Β/25.4.2012) για την αποψίλωση χόρτων σε ιδιοκτησίες.
o Συντάχτηκαν τα σχετικά έγγραφα για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας τού μόνιμου ,αορίστου χρόνου και εποχιακού προσωπικού
o Συντάχτηκαν τα σχετικά έγγραφα για την υπερωριακή εργασία του προσωπικού.
Το 2019 συντάχτηκαν ΄έξι (6) μελέτες προμηθειών :
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΔΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

,

προϋπολογισμού

δαπάνης

24.452,80
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (παγκάκια ,μικρούς κάδους κ.λ.π.)»
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 €
 «Συντήρηση κάδων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.249,92 ευρώ


«Συντήρηση

βυθιζόμενων

κάδων

απορριμμάτων»

προϋπολογισμού

δαπάνης 2.480,00 ευρώ
 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (καρότσια ,φτυάρια, κασμάδες, σκούπες
κλπ)» προϋπολογισμού δαπάνης 2.894,16 ευρώ
Για την αντιμετώπιση προβλημάτων και θεμάτων καθημερινότητας υλοποιήθηκαν:


Συντονισμός μέσων και προσωπικού για την κάλυψη με την εκτέλεση εργασιών
αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, ανακύκλωσης απορριμμάτων,
οδοκαθαρισμού,

καθαρισμού

–

πλυσίματος

οδών

και

κοινοχρήστων

χώρων

(υδροφόρα), πλυσίματος κάδων, καθαρισμού και κλαδέματος δενδροστοιχιών,

μιας

εξαιρετικά διευρυμένης χωρικής ενότητας.


Σχεδιασμός πρακτικών που στοχεύουν στην ενιαία αντιμετώπιση του προβλήματος των
απορριμμάτων του περιβάλλοντος.



Επικοινωνία με πολίτες για την επίλυση και αντιμετώπιση των προβλημάτων
καθαριότητας σε επίπεδο καθημερινών επεμβάσεων, στην πηγή του προβλήματος, με
την συνεργασία των δημοτών.



Συνεχής συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για αντιμετώπιση
καθημερινών προβλημάτων καθαριότητας.
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Επικοινωνία και συνεργασία με συλλόγους και φορείς ,προκειμένου να εκτελεστούν
απαραίτητες εργασίες πλυσίματος και καθαριότητας χώρων εκδηλώσεων τους.

2020
Συγκεκριμένα, στον τομέα της αποκομιδής των απορριμμάτων :


Πραγματοποιήθηκε

συλλογή

και

διάθεση

7.759,78

τόνων

σύμμεικτων

απορριμμάτων.


Πραγματοποιήθηκε συλλογή και διάθεση προς ανακύκλωση
 380,27 τόνων χαρτιού,
 78,86

τόνων πλαστικής ύλης,

 38,49

τόνων γυαλιού,

 13,70 τόνων μεταλλικών αντικειμένων.
 15,47 τόνων βιοαπόβλητων
Τα υλικά αυτά απέφεραν στον Δήμο Γρεβενών επιστροφή ποσού 17.679 ευρώ


Πραγματοποιήθηκε

εισήγηση

και

σύναψη

προγραμματικής

σύμβασης

συνεργασίας “Ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Γρεβενών από τη
ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.” μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε για την
αποκομιδή σύμμεικτων απορριμμάτων στους ορεινούς οικισμούς και ανακυκλώσιμων,
διάρκειας ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31/12/2020.


Πραγματοποιήθηκε εισήγηση και απόφαση σύναψης προγραμματικής σύμβασης
συνεργασίας “Ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Γρεβενών από τη
ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.” μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε για την
αποκομιδή σύμμεικτων απορριμμάτων στους ορεινούς οικισμούς και ανακυκλώσιμων,
διάρκειας ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31/12/2022.



Συνεχίστηκε το Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα - Αλβανία για το έργο “
LESS-WASTE- II σχετικό με την διαλογή – ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων
και διοργανωθήκαν δύο εκδήλωσης ενημέρωσης πολιτών και διανομής οικιακών
μικρών κάδων.



Ολοκληρώθηκαν οι προμήθειες του Διασυνοριακού Προγράμματος
Αλβανία

και ο Δήμος Γρεβενών παρέλαβε τους προβλεπόμενους

βιοαποβλήτων και το όχημα για την άμεση χρήση τους .
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Ελλάδα κάδους

Πραγματοποιήθηκε η ένταξη της πράξης «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων» και



συνεχίστηκε η συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτ. Μακεδονίας.
Πραγματοποιήθηκε συμμετοχή στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την απόκτηση



δύο απορριμματοφόρων με μελέτες που συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Γρεβενών.
Πραγματοποιήθηκε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών για



την υποβολή πρότασης με τίτλο “Αισθητική & Περιβαλλοντική

Αναβάθμιση

Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Γρεβενών μέσω της υπογειoποίησης

των

απορριμμάτων” στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

2019-2020,

στον

Άξονα

Προτεραιότητας

1

(Α.Π.1)

«ΑΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» - Α’ Πρόσκληση - κωδικός πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019 του “Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ”, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Συντάθηκε η ετήσια έκθεση αποβλήτων για το 2019 -2020 μετά από αίτημα της



Δ/νσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων της Γενικής
Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας .

Απασχόληση προσωπικού


Απασχολήθηκαν 27 άτομα με δίμηνη σύμβαση.



Στο πλαίσιο της κινητοποίησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την
επανένταξη

των

μακροχρόνια

ανέργων

στην

αγορά

εργασίας

η

Διεύθυνση

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης προγραμμάτισε την υλοποίηση πέντε έργων στο
Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα Οκτάμηνης Διάρκειας για την απασχόληση 20
ατόμων .
.
Επίσης από τη Διεύθυνση:
o Εκδόθηκαν βεβαιώσεις σχετικές με την αποκομιδή απορριμμάτων σε πολίτες και
εταιρίες.
o Εκδόθηκαν Συντάχτηκαν ενημερωτικά έγγραφα για αιτήσεις πολιτών.
o Συντάχτηκαν εισηγήσεις σχετικές με αιτήματα πολιτών προς την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γρεβενών
o Συντάχτηκαν έγγραφα σχετικά με την Πυροσβεστική διάταξη 4/2012 (ΦΕΚ
1346/Β/25.4.2012) για την αποψίλωση χόρτων σε ιδιοκτησίες.
o Συντάχτηκαν τα σχετικά έγγραφα για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και
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ανθυγιεινής εργασίας τού μόνιμου ,αορίστου χρόνου και εποχιακού προσωπικού
o Συντάχτηκαν τα σχετικά έγγραφα για την υπερωριακή εργασία του προσωπικού.
Το 2020 συντάχτηκαν δέκα (10) μελέτες προμηθειών :


«Εργασία και ανταλλακτικά συντήρησης Οχημάτων και μηχανημάτων Έργου
του Δήμου Γρεβενών έτους 2020» , προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 €
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»,προϋπολογισμού
δαπάνης
23.998,46 €
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΔΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»,προϋπολογισμού

δαπάνης

63.980,28 €
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (παγκάκια ,μικρούς κάδους κ.λ.π.)»
προϋπολογισμού δαπάνης 4.977,36 €
 «Προμήθεια σιδηρών κλωβών ανακύκλωσης» προϋπολογισμού δαπάνης
3.999,99 ευρώ
 «Προμήθεια σιδηρών κλωβών ανακύκλωσης» προϋπολογισμού δαπάνης
1.488,00 ευρώ
 «Συντήρηση κάδων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.992,92 ευρώ
 «Συντήρηση κάδων» προϋπολογισμού δαπάνης 6.495,12 ευρώ


«Συντήρηση

βυθιζόμενων

κάδων

απορριμμάτων»

προϋπολογισμού

δαπάνης 2.058,40 ευρώ
 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (καρότσια ,φτυάρια, κασμάδες, σκούπες
κλπ)» προϋπολογισμού δαπάνης 3.490,60 ευρώ
Για την αντιμετώπιση προβλημάτων και θεμάτων καθημερινότητας υλοποιήθηκαν:


Συντονισμός μέσων και προσωπικού για την κάλυψη με την εκτέλεση εργασιών
αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, ανακύκλωσης απορριμμάτων,
οδοκαθαρισμού,

καθαρισμού

–

πλυσίματος

οδών

και

κοινοχρήστων

χώρων

(υδροφόρα), πλυσίματος κάδων, καθαρισμού και κλαδέματος δενδροστοιχιών,

μιας

εξαιρετικά διευρυμένης χωρικής ενότητας.


Σχεδιασμός πρακτικών που στοχεύουν στην ενιαία αντιμετώπιση του προβλήματος των
απορριμμάτων του περιβάλλοντος.



Επικοινωνία με πολίτες για την επίλυση και αντιμετώπιση των προβλημάτων
καθαριότητας σε επίπεδο καθημερινών επεμβάσεων, στην πηγή του προβλήματος, με
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την συνεργασία των δημοτών.


Συνεχής συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για αντιμετώπιση
καθημερινών προβλημάτων καθαριότητας.



Επικοινωνία και συνεργασία με συλλόγους και φορείς ,προκειμένου να εκτελεστούν
απαραίτητες εργασίες πλυσίματος και καθαριότητας χώρων εκδηλώσεων τους.

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης
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Η Υπηρεσία καλύπτει από πλευράς πολεοδομικών αρμοδιοτήτων το σύνολο του Ν.
Γρεβενών. Οι αρμοδιότητές περιγράφονται στο άρθρο 12 του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου μας. Το έργο που επιτελέσθηκε ποιοτικά και ποσοτικά για την
περίοδο 2018 - 2019 - 2020 έχει ως ακολούθως :

Α/Α

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Περιγραφή λειτουργίας
Αδειοδότηση Οικοδομικών Εργασιών
Α. Χορήγηση Εγκρίσεων Δόμησης (προέγκριση Οικοδομικής Άδειας)
Β. Χορήγηση Αδειών Δόμησης (Οικοδομικών αδειών)
Γ. Χορήγηση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας
Δ. Έλεγχος και διεκπεραίωση αιτημάτων και πορισμάτων ελέγχου
δόμησης
Ε. Χορήγηση Αναθεώρησης Αδειών Δόμησης, Εγκρίσεων Δόμησης
και Εργασιών Μικρής Κλίμακας
Ζ. Μεταγενέστερος Έλεγχος Φορολογικών (Οικ. Αδειών)
Η. Ανάκληση Οικοδομικών Αδειών, Αρχειοθέτηση και Απόρριψη
Αιτήσεων Φακέλων Προς Έκδοση Οικοδομικής Άδειας
ΣΤ. Απαντητικά Έγγραφα και Λοιπή Αλληλογραφία
Ηλεκτροδότηση Κτιρίων
Α. Κτιρίων με οικοδομική άδεια
Β. Κτιρίων - Εγκαταστάσεων χωρίς οικοδομική άδεια
Χορήγηση Βεβαίωσης Χρήσεων Γης
Σύνταξη Έκθεσης Ετοιμόρροπων Κατασκευών
Α. Ετοιμόρροπων Κατασκευών (Επισκευάσιμων)
Β. Επικίνδυνα Ετοιμόρροπων Κατασκευών (Κατεδαφιστέων)
Διεκπεραίωση Εγγράφων Μετά Από Αυτοψίες Για Άρση
Επικινδυνότητας, Μηνυτήριες Αναφορές κ.λ.π.
Σύνταξη Έκθεσης Αυτοψίας Αυθαίρετων Κατασκευών
Αναπροσαρμογή - Επανυπολογισμός Προστίμων Ανέγερσης και
Διατήρησης των Αυθαίρετων Κατασκευών (Εγκ. 1/17, Σύμφωνα με
το Άρθρο 94 του Ν. 4495/2017)
Βεβαίωσεις στις Αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Προστίμων Ανέγερσης και
Διατήρησης Αυθαίρετων Κατασκευών
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Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου
έργου
2018

2019

2020

18
18
72

5
1
0

6
4
0

27

22

34

4
0

1
8

3
13

1
2

16
3

23
3
107

29
9
115

24
6
142

4
1

16
5

17
6

35
12

64
12

61
13

66

18

0

105

91

81

17
5

Σύνταξη Απόφασης και Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης για Διαγραφή
9. Προστίμων Διατήρησης Τακτοποιηθέντων Αυθαίρετων Κατασκευών
10
με Ν. 4178/2013 και Ν. 4495/2017
Έλεγχος Δηλώσεων Προς Τακτοποίηση Ν. 4178/2013 και Ν.
10.
4495/2017 Καταγεγραμμένων Αυθαίρετων Κατασκευών
22
Έλεγχος Δηλώσεων Προς Τακτοποίηση Ν. 4178/2013 & Ν.
11.
4495/2017 Μη Καταγεγραμμένων Αυθαίρετων Κατασκευών
30
Χορήγηση Επικυρωμένων Φωτοαντιγράφων Στοιχείων Οικοδομικών
12.
Αδειών
1418
Διεκπεραίωση Ελέγχου Κατασκευών Μετά από Αυτοψία και Σύνταξη
Απαντητικών Εγγράφων προς τις Δικαστικές Αρχές (Πολιτικές και
Διοικητικές), τις υπηρεσίες του Συνηγόρου του Πολίτη, του Γενικού
13.
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, και της Περιφέρειας Δυτ.
65
Μακεδονίας επί Αιτημάτων Πολιτών που προσέφυγαν σε αυτές ή επί
καταγγελιών που έγιναν σε αυτές, βεβαιώσεις, αποφάσεις.
Εισηγήσεις Επί Προσφυγών στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων
14.
και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Π.Ε. Γρεβενών
9
Ενημέρωση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. επί Χρηματικών Καταλόγων
15.
Βεβαίωσης Προστίμων Αυθαίρετων Κατασκευών.
10
10
16. Αποστολή στο Ι.Κ.Α. Στοιχείων Αυθαίρετων Κατασκευών
Χορήγηση βεβαίωσης Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδων (Σ.Α.Ο.)
17.
34
Αιτήσεις για Χορήγηση Στοιχείων Ιδιοκτησιών στην Επέκτασης του
18.
Σχεδίου Πόλεως Γρεβενών
33
Έκδοση και Επανέκδοση Πιστοποιητικών Δηλώσεων Ιδιοκτησιών
19.
στην Επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως Γρεβενών
16
Θεώρηση
Όρων
Δόμησης
για
Παρέκκλιση
4
20.
Απαντητικά Έγγραφα, Γνωμοδοτήσεις - Εισηγήσεις Προς Υπηρεσίες
21.
και Πολίτες για Θέματα Πολεοδομικών Εφαρμογών
49

37

14

17

29

18

17

21

1848

1398

48

46

7

13

12
12

8
8

38

21

27

29

13
10

12
17

36
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Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Τα πεπραγμένα του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας για την τριετία από 1-1-2018 έως
31-12-2020.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ :01-01-2018 ΕΩΣ 31-12-2018

 Από το κεντρικό πρωτόκολλο φαίνεται ότι έγιναν συνολικά 19474 ενέργειες όπως
αυτές καταγράφονται από το πρόγραμμα του Κεντρικού Πρωτοκόλλου
(εισερχόμενα-χρεώσεις-εξερχόμενα) και αντίστοιχες διεκπεραιώσεις.
 Αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων όλων των αιτημάτων ή εισερχόμενων εγγράφων
για την διεκπεραίωσή τους στις Διευθύνεις, αναρτήσεις επιδόσεις κ.λ.π
 Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την πορεία των αιτημάτων τους.
 Καθημερινή επικοινωνία (ενημέρωση) με τους αιρετούς του δήμου και τον Γενικό
Γραμματέα από τα στοιχεία που τηρούνται στο κεντρικό πρωτόκολλο σχετικά με
την πορεία αιτημάτων πολιτών και των εισερχόμενων εγγράφων άλλων
υπηρεσιών καθώς και τυχόν σχετικών εγγράφων αυτών (τμήματα όπου έγινε η
χρέωση, απάντηση των υπηρεσιών, παλαιότερα αιτήματα ή έγγραφα κ..λ.π)
 Καθημερινή επικοινωνία (ενημέρωση) με τους υπαλλήλους του δήμου σχετικά με
την αναζήτηση παλαιοτέρων εγγράφων ή αιτημάτων πολιτών από το πρόγραμμα
του κεντρικού πρωτοκόλλου.
 Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κ.λ.π.
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01-01-2019 ΕΩΣ 31-12-2019
------------------------------------------------------------------------- Από το κεντρικό πρωτόκολλο φαίνεται ότι έγιναν συνολικά 20301 ενέργειες όπως
αυτές καταγράφονται από το πρόγραμμα του Κεντρικού Πρωτοκόλλου
(εισερχόμενα-χρεώσεις-εξερχόμενα) και αντίστοιχες διεκπεραιώσεις.
 Αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων όλων των αιτημάτων ή εισερχόμενων εγγράφων
για την διεκπεραίωσή τους στις Διευθύνεις, αναρτήσεις επιδόσεις κ.λ.π
 Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την πορεία των αιτημάτων τους.
 Καθημερινή επικοινωνία (ενημέρωση) με τους αιρετούς του δήμου και τον Γενικό
Γραμματέα από τα στοιχεία που τηρούνται στο κεντρικό πρωτόκολλο σχετικά με
την πορεία αιτημάτων πολιτών και των εισερχόμενων εγγράφων άλλων
υπηρεσιών καθώς και τυχόν σχετικών εγγράφων αυτών (τμήματα όπου έγινε η
χρέωση, απάντηση των υπηρεσιών, παλαιότερα αιτήματα ή έγγραφα κ..λ.π)
 Καθημερινή επικοινωνία (ενημέρωση) με τους υπαλλήλους του δήμου σχετικά με
την αναζήτηση παλαιοτέρων εγγράφων ή αιτημάτων πολιτών από το πρόγραμμα
του κεντρικού πρωτοκόλλου.
 Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κ.λ.π.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 01-01-2020 ΕΩΣ 31-12-2020
------------------------------------------------------------------------- Από το κεντρικό πρωτόκολλο φαίνεται ότι έγιναν συνολικά 19862 ενέργειες όπως
αυτές καταγράφονται από το πρόγραμμα του Κεντρικού Πρωτοκόλλου
(εισερχόμενα-χρεώσεις-εξερχόμενα) και αντίστοιχες διεκπεραιώσεις.
 Αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων όλων των αιτημάτων ή εισερχόμενων εγγράφων
για την διεκπεραίωσή τους στις Διευθύνεις, αναρτήσεις επιδόσεις κ.λ.π
 Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την πορεία των αιτημάτων τους.
 Καθημερινή επικοινωνία (ενημέρωση) με τους αιρετούς του δήμου και τον Γενικό
Γραμματέα από τα στοιχεία που τηρούνται στο κεντρικό πρωτόκολλο σχετικά με
την πορεία αιτημάτων πολιτών και των εισερχόμενων εγγράφων άλλων
υπηρεσιών καθώς και τυχόν σχετικών εγγράφων αυτών (τμήματα όπου έγινε η
χρέωση, απάντηση των υπηρεσιών, παλαιότερα αιτήματα ή έγγραφα κ..λ.π)
 Καθημερινή επικοινωνία (ενημέρωση) με τους υπαλλήλους του δήμου σχετικά με
την αναζήτηση παλαιοτέρων εγγράφων ή αιτημάτων πολιτών από το πρόγραμμα
του κεντρικού πρωτοκόλλου.
 Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κ.λ.π.
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Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
Από το Γραφείο Δημοτολογίων πραγματοποιήθηκαν
 Εξακόσιες τριάντα επτά (637) για το έτος 2018, πεντακόσιες πενήντα
τέσσερις (554) για το έτος 2019 και τριακόσιες πενήντα εννέα (359) για το
έτος 2020 μεταβολές που αφορούν μεταφορές δημοτών λόγω γάμου,
διαζυγίου ,διαγραφές λόγω θανάτου, μεταδημοτεύσεις, διόρθωση προσωπικών
στοιχείων πολιτών κλπ.
 Έξι (6) για το έτος 2018, έξι (6) για το έτος 2019 και έξι (6) για το έτος 2020,
αναθεωρήσεις των Εκλογικών Καταλόγων που εστάλησαν στο Υπουργείο
Εσωτερικών.


Έκδοση έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων (11.500) για το έτος 2018, δέκα
χιλιάδες διακόσια (10.200) για το έτος 2019 και επτά χιλιάδες εξακόσια
(7.600) για το έτος 2020 πιστοποιητικών διαφόρων τύπων.



Διαγραφή αποβιωσάντων από τα δημοτολόγια τετρακόσιες ογδόντα επτά
(487) για το έτος 2018, πεντακόσια πενήντα ένα (551) για το έτος 2019 και
εξακόσια τριάντα εννέα (639) για το έτος 2020.



Διαγραφή αποβιωσάντων από τα Μητρώα Αρρένων διακόσιες ογδόντα μία
(281) για το έτος 2018, τριακόσιες τρεις (303) για το 2019 και τριακόσιες
είκοσι επτά για το έτος 2020.



Προσθήκη κυρίων ονομάτων στα δημοτολόγια διακόσιες δύο (202) για το έτος
2018, διακόσιες δύο (202) για το έτος 2019 και εκατόν ογδόντα δύο (182)
για το έτος 2020.



Εγγραφή ανηλίκων τέκνων δημοτών στα δημοτολόγια τριακόσια πενήντα έξι
(356) για το έτος 2018,τριακόσια δέκα (310) για το έτος 2019 και διακόσια
ογδόντα οκτώ (288) για το έτος 2020.



Εγγραφή τέκνων στα Μητρώα Αρρένων εκατόν τριάντα δύο (132) για το έτος
2018, εκατόν πέντε (105) για το έτος 2019 και εκατόν δύο (102) για το έτος
2020.



Δημιουργία και αποστολή ετήσιων Μητρώων Αρρένων για τα έτη 2018,2019
και 2020.



Δημιουργία και αποστολή Στρατολογικών Πινάκων για το έτη 2018, 2019 και
2020.



Εγγραφές αδήλωτων δέκα οκτώ (18) για το έτος 2018 είκοσι πέντε (25) για
το έτος 2019 και τριάντα οκτώ (38) για το έτος 2020.
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Διάφορες μεταβολές σαράντα μία (41) για το έτος 2018,σαράντα τρεις (43)
για το έτος 2019 και τριάντα οκτώ (38) για το έτος 2020.

Από το Γραφείο Ληξιαρχείου συντάχθηκαν


Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου εκατόν ενενήντα έξι (196) για το έτος
2018,εκατόν εβδομήντα τρεις (173) για το έτος 2019 και διακόσιες είκοσι
τέσσερις (224) για το έτος 2020.



Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων πενήντα επτά (57) για το έτος 2018,
εβδομήντα δύο (72) για το έτος 2019 και εκατόν είκοσι πέντε (125) για το
έτος 2020.



Ληξιαρχικές πράξεις γάμων πενήντα τέσσερις (54) για το έτος 2018, σαράντα
έξι (46) για το έτος 2019 και σαράντα δύο (42) για το έτος 2020.



Εκθέσεις βαπτίσεων εκατόν τριάντα μία (131) για το έτος 2018, εκατόν
εξήντα οκτώ (168) για το έτος 2019 και εκατόν τριάντα επτά (137) για το
έτος 2020.



Σύμφωνα Συμβίωσης πέντε (5) για το έτος 2019 και τρία (3) για το έτος 2020.



Αδειες γάμου εβδομήντα πέντε (75) για το έτος 2018, εβδομήντα επτά (77)
γιατο 2019 και εξήντα επτά (67) για το έτος 2020.



Πιστοποιητικά ικανότητας γάμου επτά (7) για το έτος 2018, οκτώ (8) για το
2019 και έξι (6) για το έτος 2020.



Γνωστοποιήσεις γάμων εβδομήντα τέσσερις (74) για το έτος 2018,εβδομήντα
επτά (77) για το έτος 2019 και εξήντα επτά (67) για το έτος 2020.



Βεβαιώσεις για μεταφορά οστών δέκα εννέα (19) για το έτος 2018,είκοσι (20)
για το έτος 2019 και σαράντα πέντε (45) για το έτος 2020.

Έγγραφα προς υπηρεσίες εκατόν ογδόντα (180) για το έτος 2018, διακόσια
(200) για το έτος 2019 και διακόσια δέκα (210) για το έτος 2020.
 Αποστολή αντιγράφων προς τα ΚΕΠ τρεις χιλιάδες (3.000) για το έτος 2018,
τρεις χιλιάδες διακόσια (3.200) για το έτος 2019 και τρεις χιλιάδες
τετρακόσια (3.400) για το έτος 2020.




Εξυπηρέτηση πολιτών τρεις χιλιάδες πενήντα (3.050) για το έτος 2018, τρεις
χιλιάδες διακόσιοι σαράντα (3.2400) για το έτος 2019 και τρεις χιλιάδες
πεντακόσιοι (3.500)για το έτος 2020.



Δηλώσεις γάμων εβδομήντα πέντε (75) για το έτος 2018, εβδομήντα επτά
(77) για το έτος 2019 και εξήντα επτά (67) για το έτος 2020.
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Δηλώσεις πολιτογράφησης επτά (7) για το έτος 2018, πέντε (5) για το έτος
2019 και πέντε (5) για το έτος 2020.

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
Το Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, παρέχει κάθε είδους
διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, στα αιρετά διοικητικά όργανα του Δήμου.
Κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 έως και 31-12-2020 διεκπεραιώθηκαν τα
παρακάτω:
ΕΤΟΣ 2018
Α.

Δημοτικό Συμβούλιο:
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά τριάντα τρείς (33)
έκτακτες- κατεπείγουσες και ειδικές).

συνεδριάσεις (τακτικές,

Από τις παραπάνω συνεδριάσεις εκδόθηκαν εξακόσιες τριάντα επτά
(637)
αποφάσεις από τις οποίες αναρτήθηκαν οι πεντακόσιες σαράντα οκτώ (548).
Β.

Οικονομική Επιτροπή:
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά τριάντα πέντε (35) συνεδριάσεις (τακτικές,
έκτακτες-κατεπείγουσες).
Από τις παραπάνω συνεδριάσεις εκδόθηκαν τριακόσιες τριάντα δύο (332)
αποφάσεις από τις οποίες αναρτήθηκαν οι διακόσιες εξήντα πέντε (265).
Γ.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά έξι (6) συνεδριάσεις (τακτικές, έκτακτεςκατεπείγουσες) .
Από τις παραπάνω συνεδριάσεις εκδόθηκαν 16 αποφάσεις.
Δ.

Επιτροπή Διαβούλευσης:

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης διότι
δεν κατέστη δυνατή η συγκρότησή της.
Ε.

Εκτελεστική Επιτροπή:

Πραγματοποιήθηκαν τρείς (3) συνεδριάσεις και εκδόθηκαν 03 (τρείς)
αποφάσεις οι οποίες στάλθηκαν στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

ΕΤΟΣ 2019
Α.

Δημοτικό Συμβούλιο:
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Πραγματοποιήθηκαν συνολικά τριάντα πέντε (35)
έκτακτες- κατεπείγουσες και ειδικές).

συνεδριάσεις (τακτικές,

Από τις παραπάνω συνεδριάσεις εκδόθηκαν τετρακόσιες εξήντα οκτώ (468)
αποφάσεις από τις οποίες αναρτήθηκαν οι πεντακόσιες σαράντα οκτώ (388).
Β.

Οικονομική Επιτροπή:
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά τριάντα έξι
(36) συνεδριάσεις (τακτικές,
έκτακτες-κατεπείγουσες).
Από τις παραπάνω συνεδριάσεις εκδόθηκαν διακόσιες εξήντα επτά (267)
αποφάσεις από τις οποίες αναρτήθηκαν οι διακόσιες είκοσι τέσσερις (224).
Γ.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά δύο (2) συνεδριάσεις (τακτικές, έκτακτεςκατεπείγουσες) .
Από τις παραπάνω συνεδριάσεις εκδόθηκαν οκτώ (8) αποφάσεις από τις
οποίες αναρτήθηκαν δύο (2).
Δ.

Επιτροπή Διαβούλευσης:

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης διότι
δεν κατέστη δυνατή η συγκρότησή της.
Ε.

Εκτελεστική Επιτροπή:

Πραγματοποιήθηκαν τρείς (3) συνεδριάσεις και εκδόθηκαν 03 (τρείς)
αποφάσεις οι οποίες στάλθηκαν στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

ΕΤΟΣ 2020
Α.

Δημοτικό Συμβούλιο:
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά είκοσι έξι (26) συνεδριάσεις (τακτικές, έκτακτεςκατεπείγουσες και ειδικές).
Από τις παραπάνω συνεδριάσεις εκδόθηκαν διακόσιες είκοσι επτά
αποφάσεις από τις οποίες αναρτήθηκαν οι εκατόν ογδόντα έξι (186).
Β.

(227)

Οικονομική Επιτροπή:
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά τριάντα επτά (37) συνεδριάσεις (τακτικές,
έκτακτες-κατεπείγουσες).
Από τις παραπάνω συνεδριάσεις εκδόθηκαν τετρακόσιες εξήντα έξι (466)
αποφάσεις από τις οποίες αναρτήθηκαν οι τριακόσιες ογδόντα (380).
Γ.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
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Πραγματοποιήθηκαν συνολικά δύο (2) συνεδριάσεις (τακτικές, έκτακτεςκατεπείγουσες) .
Από τις παραπάνω συνεδριάσεις εκδόθηκαν δέκα τρείς (13) αποφάσεις από
τις οποίες αναρτήθηκαν οι δύο (2).
Δ.

Επιτροπή Διαβούλευσης:

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης διότι
δεν κατέστη δυνατή η συγκρότησή της.
Ε.

Εκτελεστική Επιτροπή:

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) συνεδριάσεις και εκδόθηκαν 2 (δύο) αποφάσεις
οι οποίες στάλθηκαν στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
Για όλα τα παραπάνω έγιναν οι εξής ενέργειες:
1.
2.
3.
4.

Τηρήθηκαν τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων από τους ορισμένους
υπαλλήλους του Τμήματος.
Εκδόθηκαν σχετικές προσκλήσεις και έγινε η αποστολή τους καθώς και
των εισηγήσεων των θεμάτων με e mail σε όλα τα μέλη και διανεμήθηκαν
μετά από αναπαραγωγή σε Φ/Α .
Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν πινάκες θεμάτων για κάθε συνεδρίαση.
Συντάχθηκαν αποφάσεις και έγινε (για όσες από αυτές απαιτούνταν)
ανάρτηση.

Όλες οι αποφάσεις με τη μέριμνα του Τμήματος είτε διαβιβάσθηκαν για έλεγχο στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας είτε στάλθηκαν στις
εμπλεκόμενες υπηρεσίες και στους ενδιαφερομένους.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα επιμελήθηκε:
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ:
Για το έτος 2018, εκδόθηκαν 210 Αποφάσεις Δημάρχου.
Για το έτος 2019, εκδόθηκαν 262 Αποφάσεις Δημάρχου.
Για το έτος 2020, εκδόθηκαν 250 Αποφάσεις Δημάρχου.
ΕΚΔΟΣΗ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ:
Για το έτος 2018, χορηγήθηκαν – εκδόθηκαν 433 βεβαιώσεις.
Για το έτος 2019, χορηγήθηκαν – εκδόθηκαν 150 βεβαιώσεις.
Για το έτος 2020, χορηγήθηκαν – εκδόθηκαν 97 βεβαιώσεις.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΔΙΜΗΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ:
Για το έτος 2018, πραγματοποιήθηκαν 40 προσλήψεις προσωπικού (20 Εργάτες
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Καθαριότητας και 20 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων).
Για το έτος 2019, πραγματοποιήθηκαν 44 προσλήψεις προσωπικού (25 Εργάτες
Καθαριότητας και 19 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων).
Για το έτος 2020, πραγματοποιήθηκαν 42 προσλήψεις προσωπικού (23 Εργάτες
Καθαριότητας και 19 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων).
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΠΡΑΓΡΑΜΜΑΤΑ (μέσω Ο.Α.Ε.Δ.):
Για το έτος 2018, πραγματοποιήθηκαν 64 προσλήψεις προσωπικού.
Για το έτος 2019, πραγματοποιήθηκαν 61 προσλήψεις προσωπικού.
Για το έτος 2018, πραγματοποιήθηκαν 60 προσλήψεις προσωπικού.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:
Για το έτος 2018, πραγματοποιήθηκαν 5 απολύσεις προσωπικού.
Για το έτος 2019, πραγματοποιήθηκαν 6 απολύσεις προσωπικού.
Για το έτος 2020, πραγματοποιήθηκαν 6 απολύσεις προσωπικού.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ:
Για το έτος 2019, πραγματοποιήθηκαν 4 προσλήψεις Ειδικών Συνεργατών του
Δημάρχου και ακόμη έγινε η ανανέωση των συμβάσεων 3 Ειδικών Συνεργατών.
Για το έτος 2020, πραγματοποιήθηκαν 2 προσλήψεις Ειδικών Συνεργατών του
Δημάρχου.
Διενέργεια πειθαρχικής ανάκρισης σε βάρος υπαλλήλου του Κ.Κ.Α.Α. 2020
Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της 26ης Μαΐου 2019,
Διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των
επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019.
Διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών, της 07ης Ιουλίου 2019.
Ολοκλήρωση και εισαγωγή στοιχείων στην διαδικτυακή εφαρμογή του Υπουργείου
Εσωτερικών: https://hr.apografi.gov.gr, σχετικά με:
1. Εισαγωγή και Διαχείριση των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων του Δήμου
Γρεβενών.
2. Υποβολή Αιτήσεων - Σχεδίων Προγραμματισμού Προσλήψεων, 2018 – 20219 –
2020.
3. Διαχείριση Κύκλων Κινητικότητας, των ετών 2018 – 2019 – 2020.
4. Διαχείριση και αξιολόγηση του προσωπικού, των ετών 2018 – 2019 – 2020.
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Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Το έργο που επιτέλεσαν τα Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για
το συγκεκριμένο διάστημα συνοψίζονται στα εξής:

Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
Το Τμήμα Προμηθειών για την περίοδο 2018-2020 συνοπτικά, επιμελήθηκε των
εξής δράσεων:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Α/Α

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Διαγωνισμοί ηλεκτρονικοί

5

2

Διαγωνισμοί συνοπτικοί

7

3

Απ' ευθείας ανάθεση

160

4

Πρωτόκολλα παραλαβής

974

5

Εισηγήσεις προς Ο.Ε.

32

6

Εισηγήσεις προς Δ.Σ.

5

7

Αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

330

8

Αναρτήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ

660

9

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού

22

10

Τεκμηριωμένα αιτήματα

26

11

Διεκπεραίωση εγγράφων

1088

46

12

Α/Α

Ηλεκτρονικές παραγγελίες

327

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Διαγωνισμοί ηλεκτρονικοί

16

2

Διαγωνισμοί συνοπτικοί

9

3

Απ' ευθείας ανάθεση

177

4

Πρωτόκολλα παραλαβής

1009

5

Εισηγήσεις προς Ο.Ε.

6

6

Εισηγήσεις προς Δ.Σ.

4

7

Αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

388

8

Αναρτήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ

776

9

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού

23

10

Τεκμηριωμένα αιτήματα

104

11

Διεκπεραίωση εγγράφων

990

12

Ηλεκτρονικές παραγγελίες

376

Α/Α

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Διαγωνισμοί ηλεκτρονικοί

8

2

Διαγωνισμοί συνοπτικοί

8

3

Απ' ευθείας ανάθεση

152

4

Πρωτόκολλα παραλαβής

984

5

Εισηγήσεις προς Ο.Ε.

19

6

Εισηγήσεις προς Δ.Σ.

5

7

Αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

398

8

Αναρτήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ

796

9

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού

21

10

Τεκμηριωμένα αιτήματα

118

11

Διεκπεραίωση εγγράφων

927

12

Ηλεκτρονικές παραγγελίες

300

Το Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης για το ανωτέρω διάστημα:
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1. Επιμορφώθηκε το προσωπικό σε θέματα διοίκησης και προμηθειών – υπηρεσιών.
2. Εκδόθηκαν ψηφιακές υπογραφές για όσους ήταν προς το παρόν απαραίτητες για την
εφαρμογή της νομοθεσίας για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
Το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Γρεβενών, ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τον Ο.Ε.Υ. έχει διεκπεραιώσει τα εξής:
Α. Γραφείο Εσόδων
Έχει συντάξει τους παρακάτω Φορολογικούς Καταλόγους με τα αντίστοιχα ποσά
κατ’ έτος:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πλήθος
Φορολ.
Καταλογ
Ποσό Βεβαίωσης

2018
39
554.653,86

2019
53
536.150,07

2020
37

ΣΥΝΟΛΟ
129

386.288.09

1.477.092,02

Έχει εκδώσει τα παρακάτω Οίκοθεν Βεβαιωτικά Σημειώματα, με τα αντίστοιχα ποσά
κατ’ έτος:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2018
2019
2020
ΣΥΝΟΛΟ
Πλήθος
Βεβ.
3268
2573
1626
7.467
Σημειωμ.
Ποσό Βεβαίωσης
399.984,38
373.965,71
299.351,99
1.073.302,08
Αναλυτικά κατά Κ.Α. εσόδου τα ποσά που βεβαιώθηκαν είτε με Βεβαιωτικούς
Καταλόγους, είτε με Υπηρεσιακά Σημειώματα κατ’ έτος, έχουν ως εξής:
Κ.Α.
0111.1
113
116
0117.1
0122.1
0122.2
129.002
129.003
311
313
412
415
434
Κ.Α.
441
451
452

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μισθώματα αστικά
Μισθώματα καλ. Γης
Μισθώματα Λατομείων
Μισθώματα δασών
Τέλη Λαϊκών Αγορών
Τέλη Εμποροπανήγυρ
Μισθώματα Περιπτέρων
Λοιπά έσοδα ακινήτων
Τέλη Καθαριότητας
Λοιπά έσοδα Καθαρ.
Δικ. Ενταφιασμού
Δικ. Οστεφυλακίων
Παροχή Υπηρεσιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑΠ
Τέλη Παρεπιδημούντ
Τέλος Ακαθαρ. Εσόδων

2018
98.606,58
24.418,02
420,00
125.663,81
38.698,00
119.003,00
7.298,56
30.778,80
4.745,00
16.950,00
2.320,00
943,80
2018
20.782,21
724,37
13.838,06
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2019
70.202,06
26.766,13
2.848,35
99.110,29
20.854,00
130.496,00
8.834,60
21.905,96
4.880,00
17.322,97
2.620,00
205,00
2019
23.307,98
1.256,31
14.271,32

2020
64.135,68
29.180,34
47.180,31
9.462,48

7.274,14
25.513,86

21.590,58
5.630,00
2020
15.132,47
430,68
8.175,53

ΣΥΝΟΛΟ
232.944,32
80.364,49
3.268,35
271.954,41
69.014,48
249.499,00
23.407,30
78.198,62
4.745,00
4.880,00
55.863,55
10.570,00
1.148,80
ΣΥΝΟΛΟ
59.222,66
2.411,36
36.284,91

461
462
463
465
468
469
523
529
711
713
714
718.004
1511
1.512.001
1519
1629
1699
2111
2118
2119
2.211.001
2.212
3.215
3.219.003
4.219.001

Τέλος χρήσης χώρων
Τέλος Διαφήμισης
Δικ. Εμπορίας Υδάτων
Τέλος Λατομικών πρ.
Τέλος Αδειών Οικοδ.
Τέλος ΑΠΕ
Εισφορά ΚΗ΄ Ψηφ.
Τοφεία Μαθ. Εστίας
Μισθ. Δ. Λατομείων
Άδεια Ύδρ. Κ.Υ.Ε.
Έσοδα Δημ. Δασών
Τέλη Διέλευσης
Προσαυξήσεις
Παραβάσεις ΚΟΚ
Λοιπά Πρόστιμα
Λοιπά έσοδα τρίτων
Αποζημίωση από ΚΤΕΛ
Εσοδα Καθαρ. & Φωτισμ
Έσοδα Ακαθ. Εσόδων
Λοιπά Τακτικά έσοδα
Πρόστιμα ΚΟΚ
Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ
Έσοδα ΠΟΕ από ΤΑΠ
Λοιπά έσοδα ΠΟΕ
Επιστροφές εν γένει

30.639,06
100,00
4.442,63
505,24
3.058,12
34.293,12
5.103,07
5.730,00
5.476,26
4.729,00
48.572,27

30.513,24

12.136,63

6.923,02
66,24
2.160,00
36.400,00
489,24
179.764,33
2.211,12

242,00
156.566,00 241.596,55
3.616,61 78.262,16

73.288,93
100,00
12.450,92
12.816,31
3.900,71
106.367,05
8.972,44
18.265,00
5.892,52
15.234,06
120.752,82
4.500,35
81.630,98
42.214,35
3.549,43
33.228,55
50.000,00
486,77
14.370,88
22.315,36
10.463,70
52.044,19
731,24
577.926,88
84.089,89

4.409,69
11.834,23
263,94
58.931,23
495,56
8.215,00

39.488,60
20.524,35
766,61
9.597,02

21.810,76
12.485,00
1.054,76
14.654,41

3.598,60
476,84
578,65
13.142,70
3.373,81
4.320,00
416,26
5.014,00
46.188,42
4.500,35
20.331,62
9.205,00
1.728,06
8.977,12
50.000,00
231,16
6.594,46
6.796,47
2.266,47

ΣΥΝΟΛΑ

946.229,51

839.457,67 753.683,40

2.539.370,58

5.491,06
25.992,13

255,61
853,40
15.452,65
6.037,23
15.644,19

Κατατέθηκαν δικαιολογητικά από ενδιαφερόμενους για έκδοση Υπεύθυνων
Δηλώσεων του άρθρου 2 του Ν. 25/1975 για ηλεκτροδότηση ακινήτων καθώς και
μεταβολές στα τετ. μέτρα ακινήτων λόγω αναπηρίας, πολυτεκνίας, λανθασμένης αρχικής
δήλωσης, νομιμοποίησης αυθαίρετων, διόρθωσης εμβαδού, αλλαγής χρήσης, αναλυτικά
κατ’ έτος, ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ηλεκτροδοτούμενα
Μη ηλεκτροδοτούμενα
Μεταβολές
ΣΥΝΟΛΟ

2018
52
207
76
335

2019
39
237
332
608

2020
64
1.724
1.297
3.085

ΣΥΝΟΛΟ
155
2.168
1.705
4.028

Καταχωρήθηκαν Δηλώσεις σε εφαρμογή της αριθ. 512/2014 Απόφασης του Δημ.
Συμβουλίου για το Tέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων ειδών
εστίασης και για το τέλος 0,5% Παρεπιδημούντων, αναλυτικά κατ’ έτος, ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μηνιαίες Δηλώσεις

2018
7

2019
7

49

2020
5

ΣΥΝΟΛΟ
19

Βεβ. Σημειώματα
Ποσό Είσπραξης
Τρίμηνες Δηλώσεις
Βεβ. Σημειώματα
Ποσό Είσπραξης
Σύνολο Εισπράξεων

29
727,71
111
274
14.011,17
14.738,88

30
1.257,67
117
302
14.287,93
15.545,60

19
431,54
88
224
8.244,48
8.676,02

78
2.416,92
316
800
36.543,58
38.960,50

Καταχωρήθηκαν Παραβάσεις ΚΟΚ σε εφαρμογή της αριθ. 518/2014 Απόφασης του
Δημ. Συμβουλίου και τις ισχύουσας νομοθεσίας για την είσπραξη Προστίμων από
Παραβάσεις ΚΟΚ, αναλυτικά κατ’ έτος, ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παραβάσεις ΚΟΚ
Ποσό Βεβαίωσης
Βεβ. Σημειώματα
Ποσό Είσπραξης
Σύνολο Εισπράξεων

2018

2019

783
39.940,00
195
8.090,00
48.030,00

466
19.875,00
215
7.875,00
27.750,00

2020
198
9.410,00
162
7.660,00
17.070,00

ΣΥΝΟΛΟ
1.447
69.225,00
572
23.625,00
92.850,00

Εφαρμογή της αριθ. 522/2014 Απόφασης του Δημ. Συμβουλίου για το Τέλος
Ενταφιασμού (0412) και για το Τέλος Οστεοφυλακίων (0415). Εκδόθηκαν τα παρακάτω
Βεβαιωτικά Σημειώματα για την είσπραξη του Τέλους και εισπράχθηκαν τα αντίστοιχα
ποσά, αναλυτικά κατ’ έτος, ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βεβ. Σημειώματα 0412
Ποσό
Βεβ. Σημειώματα 0415
Ποσό

2018

2019

404
16.950,00
32
2.150,00

418
17.292,97
39
2.600,00

2020
493
21.590,58
74
5.600,00

ΣΥΝΟΛΟ
1.315
55.833,55
145
10.350,00

Εφαρμογή της αριθ. 517/2014 Απόφασης του Δημ. Συμβουλίου για το Τέλος επί
εμπορίας Πόσιμων Υδάτων στις εταιρείες εμφιάλωσης νερού που δραστηριοποιούνται
στην Κοινότητα Σαμαρίνας. Εκδόθηκαν τα παρακάτω Βεβαιωτικά Σημειώματα για την
είσπραξη του Τέλους και εισπράχθηκαν τα αντίστοιχα ποσά, αναλυτικά κατ’ έτος, ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βεβ. Σημειώματα
Ποσό

2018

2019

13
4.442,63

11
4.409,69

2020
12
3.598,60

ΣΥΝΟΛΟ
36
12.450,92

Εφαρμογή του άρθρου 59 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄). Χορηγήθηκαν οι
παρακάτω Βεβαιώσεις μη οφειλής ΤΑΠ για ηλεκτροδοτούμενα και μη
ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, εκδόθηκαν ισάριθμες Εκθέσεις Ελέγχου και ισάριθμες
Αποφάσεις Δημάρχου για την επιβολή προστίμων λόγω μη υποβολής δηλώσεων ή
ανακριβών στοιχείων για τον υπολογισμό του τέλους. Εισπράχθηκαν τα αντίστοιχα ποσά,
αναλυτικά κατ’ έτος, ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βεβαιώσεις ΤΑΠ
Βεβ. Σημ. Ηλεκτροδ.
Ποσό
Βεβ.
Σημ.
Μη
Ηλεκτροδ.
Ποσό

2018
192

2019
295

106
12.720,26
86

141
15.210,70
154

103
10.752,81
62

ΣΥΝΟΛΟ
652
350
38.683,77
302

9.808,68

8.999,89

4.379,66

23.188,23

50

2020
165

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4646/2019, σχετικά με τη διόρθωση
του εμβαδού των ακινήτων, αναλυτικά κατ’ έτος, ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αιτήσεις μεταβολής

2018

2019

2020
1.705

ΣΥΝΟΛΟ
1.705

Συγκεντρώθηκαν στοιχεία, έγινε προεργασία και συντάχτηκαν εισηγήσεις προς την
Οικονομική Επιτροπή και προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διάφορα θέματα, κατ’ έτος, ως
εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δημοτικό Συμβούλιο
Οικονομική Επιτροπή

2018
27
16

2019
16
12

2020
19
7

ΣΥΝΟΛΟ
62
35

Β. Γραφείο Περιουσίας
Συγκεντρώθηκαν στοιχεία, έγινε προεργασία και συντάχτηκαν εισηγήσεις προς την
Οικονομική Επιτροπή και προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διάφορα θέματα, κατ’ έτος, ως
εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δημοτικό Συμβούλιο
Οικονομική Επιτροπή

2018
40
32

2019
52
32

2020
35
35

ΣΥΝΟΛΟ
127
99

Συγκεντρώθηκαν στοιχεία, έγινε προεργασία και συντάχτηκαν δηλώσεις για το
Κτηματολόγιο, κατ’ έτος, ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κοινότητες
Υποβολή Δηλώσεων

2018

2019

2020
61
2.129

ΣΥΝΟΛΟ
61
2.129

Κατατέθηκαν αιτήσεις και έγινε επεξεργασία στοιχείων και αντιμετώπιση διάφορων
υποθέσεων αναλυτικά, κατ’ έτος, ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καταπατήσεις ακινήτων
Μείωση μισθωμάτων
Δημοπρασίες
εκμίσθωσης
Καταστημάτων
Δημοπρασίες εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων
Νομιμοποίηση αυθαίρετων ακινήτων
Έκδοση Πιστ. Ενεργειακής Απόδοσης
Παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων
Ανταλλαγές Ακινήτων
Αιτήσεις για Γνωμοδότηση Νομ.
Συμβούλου
Πραγματοποίηση Αυτοψιών Ακινήτων
Συναινετικές Λύσεις Συμβ. Μίσθωσης
Παρατάσεις Συμβάσεων Μίσθωσης
Σύνταξη Συμφωνητικών εκμίσθωσης

51

2018
12

2019
14

2020
10

ΣΥΝΟΛΟ
36

3

10

10

23

10

7

1
9
3
24

7
8
2
17

9
11
7
3
4
25

26
11
15
20
9
66

4
2
2
41

6
6
1
15

3
4
1
80

13
12
4
136

Συνολικά το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας παρέλαβε και εξέτασε συνολικά τα
παρακάτω έγγραφα υπηρεσιών, αιτήματα ιδιωτών πολιτών, εταιρειών και δημοτών για
διάφορα ζητήματα αρμοδιότητάς του, αναλυτικά κατ’ έτος, ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αιτήσεις, έγγραφα., κτλ

2018
1.620

2019
1.685

2020
2.020

ΣΥΝΟΛΟ
5.325

Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
Δράσεις και τα οικονομικά στοιχεία του τμήματος προϋπολογισμού και
Λογιστηρίου που αφορούν στα πεπραγμένα της περιόδου από 1-1-2018 έως 3112-2020.

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΔΡΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ :ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ Α’ ΣΕΙΡΑΣ

279

2

ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ Β’ ΣΕΙΡΑΣ

1262

3

ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ ΣΥΝΟΛΟΝ

1541

4

ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΥ

720

5

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1

6

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

38

7

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΠΔ ΔΗΜΟΥ & ΝΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1

8

ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2

9

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣYΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΤΟ TAXIS

30

10

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ COVID-19

--

11

KATΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ & ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

12

12

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

12

13

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

330

14

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

12

15

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Δ.Σ.

38

16

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

38

52

17

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

1

18

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3

19

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΜΑΤΟΣ

12

20

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

4

21

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΧΕΠ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1541

22

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΧΕΠ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

1541

23

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΑΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

720

24

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (ΚΡΙ)

4

25

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ KATΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

12

26

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

14

Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2018
Τα έσοδα του Δήμου σε ταμειακή βάση διαμορφώθηκαν στη χρήση του 2018 στο ποσό
των 18.623.893,56€ αυξημένα κατά 1.355.512,56€ σε σχέση με το 2017
Τα έξοδα του Δήμου σε ταμειακή βάση διαμορφώθηκαν στη χρήση του 2018 στο ποσό
των 14.051.068,62 € αυξημένα κατά 388,146,62 € σε σχέση με το 2017
ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ 2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ
Τακτικά (00)

9.945.774,12

΄Εκτακτα (1)

2.344.508,65

Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη
φορά (2)

419.744,02

Απαιτήσεις ΠΟΕ (3)

180.253,57

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων (4)

2.128.154,74

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

15.018.435,10

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους 2016 (00))

3.605.458,46

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

18.623.893,56

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
Λειτουργικές δαπάνες χρήσης (6)
Επενδύσεις

10.655.201,94

(7)

896.092,27

Πληρωμές ΠΟΕ –Αποδόσεις (8)

2.499.774,41

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
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14.051.068,62

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ έτους 2018 (5)

4.572.824,94

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ 2018
ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες-0611

4.931.920,86

ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων -4311

357.542,88

ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες ΣΑΤΑ-1311

841.230,00

ΣΥΝΟΛΑ

6.130.693,74

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων
διασκέδασης -0452

13.238,06

Τέλος χρήσης πεζοδρομίων-0451

724,37

Τέλη από λαϊκές αγορές-0122.001

38.698,00

Τέλη από εμποροπανήγυρεις-0122.002

119.003,00

ΣΥΝΟΛΑ

172.263,37

ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7)

896.092,77

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

13.154.975,85
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Κ.Α.
60.Αμοιβές προσωπικού
61.Αμοιβές αιρετών και τρίτων

14.051.068,62

4.257.617,52
737.783,70

62.Παροχές Τρίτων*

1.775.862,72

64.Λοιπά γενικά έξοδα

250.729,29

66.Αναλώσιμα

508.176,27
ΣΥΝΟΛΟ

* Εξαιρούνται οι δαπάνες για
αποχιονισμό,συντήρηση οδοποιίας από τακτικά
έσοδα,ΔΙΑΔΥΜΑ (1.013.380,08)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.250.000,00€
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7.530.169,50

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΔΡΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ :ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ Α’ ΣΕΙΡΑΣ

97

2

ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ Β’ ΣΕΙΡΑΣ

1472

3

ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ ΣΥΝΟΛΟΝ

1569

4

ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΥ

634

5

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1

6

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

44

7

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΠΔ ΔΗΜΟΥ & ΝΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1

8

ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2

9

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣYΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΤΟ TAXIS

42

10

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ COVID-19

--

11

KATΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ & ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

12

12

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

12

13

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

380

14

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

12

15

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Δ.Σ.

44

16

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

44

17

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

1

18

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3

19

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΜΑΤΟΣ

12

20

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

4

21

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΧΕΠ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1569

22

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΧΕΠ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

1569

23

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΑΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

634

24

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (ΚΡΙ)

4

25

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ KATΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

12

26

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

14
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Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2019
Τα έσοδα του Δήμου σε ταμειακή βάση διαμορφώθηκαν στη χρήση του 2019 στο ποσό
των 19.193.415,18€ αυξημένα κατά 569,521,62€ σε σχέση με το 2018
Τα έξοδα του Δήμου σε ταμειακή βάση διαμορφώθηκαν στη χρήση του 2019 στο ποσό
των 14.537.776,13 € αυξημένα κατά 486,707,51 € σε σχέση με το 2018
ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ 2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ
Τακτικά (00)

8.192.901,01

΄Εκτακτα (1)

3.139.358,06

Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη
φορά (2)

438.310,33

Απαιτήσεις ΠΟΕ (3)

156.634,89

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων (4)

2.693.358,94

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους 2018 (5)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
Λειτουργικές δαπάνες χρήσης (6)

14.620.563,23
4.572.824,95
19.193.415,18

10.062.181,80

Επενδύσεις (7)

1.432.048,19

Πληρωμές ΠΟΕ –Αποδόσεις (8)

3.043.546,14

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ έτους 2018

14.537.776,13
4.655.639,05

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ 2019
ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες-0611

5.298.860,15

ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων -0614

412.140,85

ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες ΣΑΤΑ-1311

841.230,00

ΣΥΝΟΛΑ

6.552.231,00

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων
διασκέδασης -0452

14.271,32

Τέλος χρήσης πεζοδρομίων-0451

1.256,31

Τέλη από λαϊκές αγορές-0122.001

20.854,00

Τέλη από εμποροπανήγυρεις-0122.002

130.496,00
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ΣΥΝΟΛΑ

166.877,63

ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1.432.048,19

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

13.105.727,94
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Κ.Α.
60.Αμοιβές προσωπικού
61.Αμοιβές αιρετών και τρίτων

14.537.776,13

4.413.034,59
838.879,79

62.Παροχές Τρίτων*

2.538.241,75

64.Λοιπά γενικά έξοδα

302.558,32

66.Αναλώσιμα

469.395,13
ΣΥΝΟΛΟ

8.562.109,58

* Εξαιρούνται οι δαπάνες για
αποχιονισμό,συντήρηση οδοποιίας από τακτικά
έσοδα,ΔΙΑΔΥΜΑ (1.013.380,08)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.200.000,00€

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΔΡΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ :ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ Α’ ΣΕΙΡΑΣ

--

2

ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ Β’ ΣΕΙΡΑΣ

1556

3

ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ ΣΥΝΟΛΟΝ

1556

4

ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΥ

541

5

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1

6

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

30

7

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΠΔ ΔΗΜΟΥ & ΝΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1

8

ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2

9

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣYΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΤΟ TAXIS

48

10

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ COVID-19

12

57

11

KATΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ & ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

12

12

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

12

13

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

380

14

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

12

15

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Δ.Σ.

30

16

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

30

17

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

1

18

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3

19

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΜΑΤΟΣ

12

20

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

4

21

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΧΕΠ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1556

22

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΧΕΠ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

1556

23

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΑΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

541

24

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (ΚΡΙ)

4

25

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ KATΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

12

26

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

14

Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2020
Τα έσοδα του Δήμου σε ταμειακή βάση διαμορφώθηκαν στη χρήση του 2020 στο ποσό
των 19.618.586,8318€ αυξημένα κατά 425.171,65€ σε σχέση με το 2019
Τα έξοδα του Δήμου σε ταμειακή βάση διαμορφώθηκαν στη χρήση του 2020 στο ποσό
των 14.351.453,84 € μειωμένα κατά 186.322,29 € σε σχέση με το 2019
ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ 2020
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ
Τακτικά (00)

8.254.506,00

΄Εκτακτα (1)

3.385.923,58

Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη
φορά (2)

451.089,72

Απαιτήσεις ΠΟΕ (3)

241.838,55

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων (4)

2.629.589,93

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους 2018 (5)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

14.962.947,78
4.655.639,05
19.618.586,83

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
Λειτουργικές δαπάνες χρήσης (6)

9.773,712,04

Επενδύσεις (7)

1.775.309,01
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Πληρωμές ΠΟΕ –Αποδόσεις (8)

2.802.432,79

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ έτους 2018

‘
]

14.351.453,84
4.655.639,05

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ 2020

ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες-0611

5.261.835,16

ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων -0431

347.877,40

ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες ΣΑΤΑ-1311

841.230,00

ΣΥΝΟΛΑ

6.450.942,56

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων
διασκέδασης -0452

8.175,53

Τέλος χρήσης πεζοδρομίων-0451

430,68

Τέλη από λαϊκές αγορές-0122.001

9.462,48

Τέλη από εμποροπανήγυρεις-0122.002

100.000,00

ΣΥΝΟΛΑ

118.068,69

ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7)

1.775.309,01

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

12.576,144,83
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

14.351.453,84

ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Κ.Α.
60.Αμοιβές προσωπικού

4.405.434,03

61.Αμοιβές αιρετών και τρίτων

900.897,51

62.Παροχές Τρίτων*

2.361.996,56

64.Λοιπά γενικά έξοδα

185.762,32

66.Αναλώσιμα

479.441,75
ΣΥΝΟΛΟ

* Εξαιρούνται οι δαπάνες για
αποχιονισμό,συντήρηση οδοποιίας από τακτικά
έσοδα,ΔΙΑΔΥΜΑ (1.013.380,08)

59

8.333.532,17

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.670.000,00€

Τμήμα Ταμείου
2018
Το Τμήμα Ταμείου του Δήμου Γρεβενών:
α) Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα
Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος. Από 0101-2018 έως 31-12-2018 πληρώθηκαν 279 Χ.Ε.Π. Σειράς Α' και 1.262 Χ.Ε.Π. Σειράς
Β' συνολικού ποσού 14.051.068,62 €.
β) Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες
και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που
αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.
γ) Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των
αντιστοίχων οφειλομένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και
μεριμνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες. Από 0101-2018 έως 31-12-2018 βεβαιώθηκαν 39 Χρηματικοί Κατάλογοι.
δ) Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το
λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές. Από 01-01-2018
έως 31-12-2018 εκδόθηκαν 4.288 Διπλότυπα Είσπραξης και εισπράχθηκε το ποσό
των 946.229,51 € όπως παρουσιάζονται στους πίνακες Ημερησίων Εισπράξεων.
ε) Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον
Δήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.
στ) Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δήμου που
ασχολούνται με εισπράξεις. (αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιμητήρια, δημοτικές
αγορές κλπ).
ζ) Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των
χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω
επιταγών.
η) Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.
θ) Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών
που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με
τις ταμειακές εγγραφές. Από 01-01-2018 έως 31-12-2018 εκδόθηκαν 326 Γραμμάτια
Είσπραξης συνολικού ποσού 18.635.376,99 €
ι) Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε
συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Η αποπληρωμή των δανείων του
Δήμου διενεργείται στις προκαθορισμένες προθεσμίες και ημερομηνίες προς τα
τραπεζικά ιδρύματα ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων.
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Το σύνολο των υπολοίπων των δανείων στις 31-12-2018 ήταν 188.229,82 €.
Το ταμειακό υπόλοιπο στις 31-12-2018 ήταν 4.572.824,94 €.
ια) Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων
Γραφείων Οικονομικών Θεμάτων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.

2019
α) Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών
και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος. Από 01-01-2019 έως
31-12-2019 πληρώθηκαν 97 Χ.Ε.Π. Σειράς Α' και 1.472 Χ.Ε.Π. Σειράς Β' συνολικού
ποσού 14.537.776,13 €.
β) Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες
και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που
αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.
γ)Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων
οφειλομένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και μεριμνά για την
κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες. Από 01-01-2019 έως 3112-2019 βεβαιώθηκαν 53 Χρηματικοί Κατάλογοι.
δ) Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το
λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές. Από 01-01-2019
έως 31-12-2019 εκδόθηκαν 3.529 Διπλότυπα Είσπραξης και εισπράχθηκε το ποσό
των 846.957,67 € όπως παρουσιάζονται στους πίνακες Ημερησίων Εισπράξεων.
ε) Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον
Δήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.
στ) Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δήμου που
ασχολούνται με εισπράξεις. (αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιμητήρια, δημοτικές
αγορές κλπ).
ζ) Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των
χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω
επιταγών.
η) Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.
θ) Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών
που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με
τις ταμειακές εγγραφές. Από 01-01-2019 έως 31-12-2019 εκδόθηκαν 339 Γραμμάτια
Είσπραξης συνολικού ποσού 19.202.211,91 €
ι) Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε
συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Η αποπληρωμή των δανείων του
Δήμου διενεργείται στις προκαθορισμένες προθεσμίες και ημερομηνίες προς τα
τραπεζικά ιδρύματα ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το σύνολο των υπολοίπων των δανείων στις 31-12-2019 ήταν 133.944,18 €.
Το ταμειακό υπόλοιπο στις 31-12-2019 ήταν 4.655.639,05 €.
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ια) Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων
Γραφείων Οικονομικών Θεμάτων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.

2020
α) Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών
και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος. Από 01-01-2020 έως
31-12-2020 πληρώθηκαν 1.557 Χ.Ε.Π. Σειράς Β' συνολικού ποσού 14.351.453,84 €.
β) Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες
και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που
αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.
γ) Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των
αντιστοίχων οφειλομένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και
μεριμνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες. Από 0101-2020 έως 31-12-2020 βεβαιώθηκαν 37 Χρηματικοί Κατάλογοι.
δ) Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το
λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές. Από 01-01-2020
έως 31-12-2020 εκδόθηκαν 2.428 Διπλότυπα Είσπραξης και εισπράχθηκε το ποσό
των 754.049,44 € όπως παρουσιάζονται στους πίνακες Ημερησίων Εισπράξεων.
ε) Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον
Δήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.
στ) Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δήμου που
ασχολούνται με εισπράξεις. (αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιμητήρια, δημοτικές
αγορές κλπ).
ζ) Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των
χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω
επιταγών.
η) Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.
θ) Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών
που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με
τις ταμειακές εγγραφές. Από 01-01-2020 έως 31-12-2020 εκδόθηκαν 357 Γραμμάτια
Είσπραξης συνολικού ποσού 19.629.155,01 €
ι) Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε
συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Η αποπληρωμή των δανείων του
Δήμου διενεργείται στις προκαθορισμένες προθεσμίες και ημερομηνίες προς τα
τραπεζικά ιδρύματα ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το σύνολο των υπολοίπων των δανείων στις 31-12-2020 ήταν 96.017,03 €.
Το ταμειακό υπόλοιπο στις 31-12-2020 ήταν 5.267.132,99 €.
ια) Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων
Γραφείων Οικονομικών Θεμάτων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.
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Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας της, η Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών παρουσιάζει τα εξής στοιχεία για την τριετία 2018-2020:

ΈΤΟΣ 2018

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σύνταξη μελετών έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, αυτεπιστασίας, καθώς και
περιβαλλοντικών μελετών και πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (137)
2.
Επίβλεψη των έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών αυτεπιστασίας –
Μελετών – Προγραμματικών συμβάσεων – Έκδοση όλων των αποφάσεων που
απορρέουν από τις αντίστοιχες ισχύουσες νομοθεσίες (όπως αδειοδοτήσεις, έγκριση
παρατάσεων, έγκριση ΑΠΕ, έκδοση λογαριασμών, καθώς και συγκέντρωση όλων των
στοιχείων προς πληρωμή τους (περίπου 170)
3.
Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων (4.110) που αφορούσαν:
3.
Διαδικασίες Δημοπρασιών – Αναθέσεων έργων – Μελετών – Κατάρτιση σχεδίων
όρων διακήρυξης διαγωνισμών – Σχεδίων Προγραμματικών Συμβάσεων – Σύνταξη όλων
των απαιτούμενων πρακτικών και κατάρτιση συμβάσεων (43)
4.
Συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμού και παραλαβής έργων, γνωμοδοτικές
επιτροπές και επιτροπές επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων του Δήμου, επιτροπή του
άρθρου 12 του Ν. 4178/2013 (επιτροπή ελέγχου αυθαίρετων κατασκευών για λόγους
προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος), καθώς και επιτροπές αφανών εργασιών
(210)
5.
Κατάρτιση Εισηγήσεων προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου επί θεμάτων εκτέλεσης
έργων, αναμόρφωσης προϋπολογισμού, και άλλων τεχνικών, δασικών και
περιβαλλοντικών θεμάτων, οριοθέτησης ρεμάτων καθώς και της συνδρομής σε
δικαστικές αγωγές (710)
6.
Τήρηση τεχνικών αρχείων με αναλυτικά στοιχεία των έργων και απαιτούμενες
ενέργειες. Νέα και Συνεχιζόμενα (137)
7.
Διαδικασίες κλήρωσης και συγκρότησης ή ανασυγκρότησης για μέλη σε επιτροπές
παραλαβής έργων που έχουν εκτελεστεί (41)
1.
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8.

Διερεύνηση θεμάτων και απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών – επιχειρήσεων,
αλληλογραφία με άλλες Υπηρεσίες (Περιφέρειας, Υπουργείων κ.α.), συμμετοχή σε
έρευνες και αυτοψίες διατεταγμένες από την Αστυνομική Δ/νση – Συγκέντρωση
προτάσεων και αιτημάτων για τον προγραμματισμό των έργων (380)
4.
Αυτοψίες για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στον ορεινό όγκο
και σε άλλες περιοχές του Δήμου (40)
5.
Διαχείριση έργων ενταγμένων σε προγράμματα π.χ. ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ, ΕΠΑΔΥΜ,
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΠΑΑ 2007-2013 συνεχιζόμενο στο 2014-2020, LEADER 2007-2013
συνεχιζόμενο στο 2014-2020 (28)
6. Πολιτική προστασία με πολλαπλή συμμετοχή υπαλλήλων για τον αποχιονισμό οδών
Τοπικών Διαμερισμάτων – Πόλης Γρεβενών με τα (10) μηχανήματα του Δήμου και
(51) μισθώσεις μηχανημάτων σε όλο το εύρος του Δήμου ο οποίος εκτείνεται σε (97)
Δημοτικές ενότητες και Τοπικές κοινότητες – Οικισμοί, με έντονο ανάγλυφο στον ορεινό
όγκο κατά την χειμερινή περίοδο (Οκτώβριος – Απρίλιος)
7.Διαχείριση των (10) μηχανημάτων του Δήμου και του προσωπικού για εκτέλεση
εργασιών αγροτικής οδοποιίας, συντήρησης και επισκευής οδών, βελτίωση βατότητας
δημοτικών δασικών οδών και αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από θεομηνίες
με μισθώσεις μηχανημάτων (25)
8.Αποκατάσταση καθιζήσεων, φθορών οδοστρωμάτων – πεζοδρομιών λόγω έκτακτων
αναγκών και βροχοπτώσεων, σχαρών ομβρίων υδάτων και κιγκλιδωμάτων οδών (410
επεμβάσεις)
9. Άρση καταπτώσεων (60 επεμβάσεις
10.Καθαρισμός ρείθρων – συντήρηση οδοστρωμάτων σε σημαντικό μήκος του
δημοτικού οδικού δικτύου και αγροτικής – δασικής οδοποιίας
11.Κατεδαφίσεις – Επισκευές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων κτισμάτων (1)
12.Άδειες εκσκαφής για δίκτυα, τομής διαφόρων οδών & xορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης
οδών (5)
13.Συντήρηση χώρων πρασίνου τοπικών διαμερισμάτων πόλης Γρεβενών και κοινόχρηστων
χώρων με το προσωπικό του Δήμου σε όλο το εύρος του Δήμου καθώς και αποψιλώσεις
χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους με εργάτες του Δήμου και κλαδεύσεις δέντρων εντός
οικισμών με εργάτες του Δήμου και με εργολαβίες
14.Ηλεκτρολογικές Εργασίες
α) Αντικατάσταση λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, εξωτερικού δικτύου φωτισμού με
την χρήση ενός καλαθοφόρου μηχανήματος και των τριών υπαλλήλων του Δήμου
αντίστοιχης ειδικότητας, σε όλο τον Δήμο που επεκτείνεται σε 97 Δημοτικές ενότητες
και Τοπικές κοινότητες (5.000)
β) Επισκευή βλαβών βραχυκυκλωμάτων υπόγειων και εναέριων ηλεκτρικών γραμμών,
ηλεκτρικών πινάκων οδικού δικτύου (600)
γ) Επισκευή βλαβών βραχυκυκλωμάτων ηλεκτρικών πινάκων και γραμμών, εσωτερικών
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε δημοτικά κτίρια και σχολεία (150)
15.Διαδικασίες για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ - Ηλεκτροδοτήσεις (20)
16.Αυτεπιστασία για συντήρηση ξύλινων κατασκευών, σιδηρών κατασκευών, εργασίες
χρωματισμών και εργασίες συντήρησης δρόμων. Διαχείριση προσωπικού Κοινωφελούς
Εργασίας
17.Συνδρομή στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού έτους
2018
18.Ανάρτηση στο διαδίκτυο αποφάσεων και εγγράφων (230)
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19.Υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου σε θέματα διαγωνισμών προμηθειών, σε θέματα
προγραμματισμού
20.Διαχείριση δημοτικών δασών (7 δάση υπό διαχείριση) – διεκπεραίωση διαδικασιών
για σύνταξη πινάκων υλοτομίας που προκύπτουν από διαχειριστικές μελέτες και
έκτακτες καρπώσεις (7)
21.Έλεγχος πράξεων χαρακτηρισμού (45)
22.Εξέταση αιτημάτων κυκλοφοριακών συνδέσεων και κόμβων (2)
23.Κανονιστικές αποφάσεις για ρύθμιση της κυκλοφορίας της πόλης και καθορισμός των
θέσεων στάθμευσης (14)
24.Τοποθέτηση και συντήρηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης (κολωνάκια
σιδερένια πλαστικά) (100)
25.Διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Δεσκάτης
26.Σύνταξη μηνιαίων καταστάσεων παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίμων (610)
και σύνταξη εντολών επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων, ενημέρωση καρτελών
καταγραφής βλαβών στόλου Δήμου Γρεβενών (104)
27.Διαταγές πορείας – δελτία κίνησης (14.400)
28.Έγγραφα για την έκδοση και ανανέωση αποφάσεων
Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατ’ εξαίρεσης έγκρισης οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων
(7)
29.Έγγραφα για την έκδοση και ανανέωση αποφάσεων
Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εκτός των ορίων του Δήμου Γρεβενών κίνηση των
οχημάτων και μηχανημάτων έργου (58)
30.Έγκαιρη υλοποίηση της διαδικασίας ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο)
31.Σύνταξη μελετών σχετικών με το αντικείμενο του αρμόδιου τμήματος, όσον αφορά
τα οχήματα (5)
32.Διαχείριση, έλεγχος και διανομή λιπαντικών
33.Διαδικασίες Συγκλήσεις Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Γρεβενών και
κοινοποίηση πρακτικών προς ενημέρωση των αρμόδιων φορέων (4)
34.Έγγραφα παροχής στοιχείων Πολιτικής Προστασίας σε συνεργαζόμενους φορείς
και υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών (16)
35.Διάφορα έγγραφα παροχής στοιχείων, σχετικά με τα οχήματα του Δήμου, προς άλλες
Υπηρεσίες (4)
 Τα έργα που υλοποίησε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών είχαν ως αντικείμενο την
συντήρηση υφισταμένων υποδομών και εγκαταστάσεων, την ανάπλαση σε
κοινόχρηστους χώρους, την συντήρηση δημοτικών σχολείων – κτιρίων καθώς και
την διατήρηση και ενίσχυση του πρασίνου, έργα απαραίτητα για την βελτίωση
της
καθημερινότητας, που έγιναν ύστερα από τον προγραμματισμό και
ιεράρχηση των αναγκών του Δήμου και αιτημάτων των πολιτών.
 Οι ενέργειες που απαιτήθηκαν από την υπηρεσία μας για τον αποχιονισμό των
οδών όλων των τοπικών διαμερισμάτων και της πόλης κατά την περίοδο του
χειμώνα υπήρξαν τόσο βέλτιστες όσο και καθοριστικές για το θετικό αποτέλεσμα
που επιτεύχθηκε.
 Η εκτέλεση εργασιών με μηχανήματα του Δήμου και η οργάνωση των εργατών
του Δήμου επέφερε αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με άρτια παροχή
υπηρεσίας ως προς τις καθημερινές ανάγκες του Δήμου που αφορούν την άμεση
αποκατάσταση φθορών του οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού και
κοινόχρηστων χώρων – χώρων πρασίνου.
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 Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί σε πράξεις και δράσεις που αφορούν έργα
ενταγμένα σε προγράμματα, με την συνέχισή τους είτε με την ολοκλήρωσή
τους.
 Επιπρόσθετα βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου, δασικών και αγροτικών
δρόμων καθώς και συντήρηση υδατοδεξαμενών.
 Τέλος πληρώθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας όλων των μηχανημάτων.

ΈΤΟΣ 2019
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Σύνταξη μελετών έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, αυτεπιστασίας, καθώς και
περιβαλλοντικών μελετών και πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (86)
2. Επίβλεψη των έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών αυτεπιστασίας – Μελετών –
Προγραμματικών συμβάσεων – Έκδοση όλων των αποφάσεων που απορρέουν από τις
αντίστοιχες ισχύουσες νομοθεσίες (όπως αδειοδοτήσεις, έγκριση παρατάσεων, έγκριση
ΑΠΕ, έκδοση λογαριασμών, καθώς και συγκέντρωση όλων των στοιχείων προς
πληρωμή τους (περίπου 195)
3. Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων (4.355) που αφορούσαν:
9.
Διαδικασίες Δημοπρασιών – Αναθέσεων έργων – Μελετών – Κατάρτιση σχεδίων
όρων διακήρυξης διαγωνισμών – Σχεδίων Προγραμματικών Συμβάσεων – Σύνταξη όλων
των απαιτούμενων πρακτικών και κατάρτιση συμβάσεων (12)
10. Συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμού και παραλαβής έργων, γνωμοδοτικές
επιτροπές και επιτροπές επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων του Δήμου, επιτροπή του
άρθρου 12 του Ν. 4178/2013 (επιτροπή ελέγχου αυθαίρετων κατασκευών για λόγους
προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος), καθώς και επιτροπές αφανών εργασιών
(190)
11. Κατάρτιση Εισηγήσεων προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου επί θεμάτων εκτέλεσης
έργων, αναμόρφωσης προϋπολογισμού, και άλλων τεχνικών, δασικών και
περιβαλλοντικών θεμάτων, οριοθέτησης ρεμάτων καθώς και της συνδρομής σε
δικαστικές αγωγές (840)
12. Τήρηση τεχνικών αρχείων με αναλυτικά στοιχεία των έργων και απαιτούμενες
ενέργειες. Νέα και Συνεχιζόμενα (109)
13. Διαδικασίες κλήρωσης και συγκρότησης ή ανασυγκρότησης για μέλη σε επιτροπές
παραλαβής έργων που έχουν εκτελεστεί (16)
14. Διερεύνηση θεμάτων και απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών – επιχειρήσεων,
αλληλογραφία με άλλες Υπηρεσίες (Περιφέρειας, Υπουργείων κ.α.), συμμετοχή σε
έρευνες και αυτοψίες διατεταγμένες από την Αστυνομική Δ/νση – Συγκέντρωση
προτάσεων και αιτημάτων για τον προγραμματισμό των έργων (460)
4. Αυτοψίες για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στον ορεινό όγκο και σε
άλλες περιοχές του Δήμου (55)
5. Διαχείριση έργων ενταγμένων σε προγράμματα π.χ. ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ, ΕΠΑΔΥΜ,
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 (34)
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6. Πολιτική προστασία με πολλαπλή συμμετοχή υπαλλήλων για τον αποχιονισμό οδών
Τοπικών Διαμερισμάτων – Πόλης Γρεβενών με τα (10) μηχανήματα του Δήμου και
(51) μισθώσεις μηχανημάτων σε όλο το εύρος του Δήμου ο οποίος εκτείνεται σε (97)
Δημοτικές ενότητες και Τοπικές κοινότητες – Οικισμοί, με έντονο ανάγλυφο στον ορεινό
όγκο κατά την χειμερινή περίοδο (Οκτώβριος – Απρίλιος)
7.Διαχείριση των (10) μηχανημάτων του Δήμου και του προσωπικού για εκτέλεση
εργασιών αγροτικής οδοποιίας, συντήρησης και επισκευής οδών, βελτίωση βατότητας
δημοτικών δασικών οδών και αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από θεομηνίες
με μισθώσεις μηχανημάτων (25)
8.Αποκατάσταση καθιζήσεων, φθορών οδοστρωμάτων – πεζοδρομιών λόγω έκτακτων
αναγκών και βροχοπτώσεων, σχαρών ομβρίων υδάτων και κιγκλιδωμάτων οδών (370
επεμβάσεις)
9. Άρση καταπτώσεων (55 επεμβάσεις)
10.Καθαρισμός ρείθρων – συντήρηση οδοστρωμάτων σε σημαντικό μήκος του
δημοτικού οδικού δικτύου και αγροτικής – δασικής οδοποιίας
11.Κατεδαφίσεις – Επισκευές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων κτισμάτων (4)
12.Άδειες εκσκαφής για δίκτυα, τομής διαφόρων οδών & xορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης
οδών (3)
13.Συντήρηση χώρων πρασίνου τοπικών διαμερισμάτων πόλης Γρεβενών και κοινόχρηστων
χώρων με το προσωπικό του Δήμου σε όλο το εύρος του Δήμου καθώς και αποψιλώσεις
χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους με εργάτες του Δήμου και κλαδεύσεις δέντρων εντός
οικισμών με εργάτες του Δήμου και με εργολαβίες
14.Ηλεκτρολογικές Εργασίες
α) Αντικατάσταση λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, εξωτερικού δικτύου φωτισμού με
την χρήση ενός καλαθοφόρου μηχανήματος και των τριών υπαλλήλων του Δήμου
αντίστοιχης ειδικότητας, σε όλο τον Δήμο που επεκτείνεται σε 97 Δημοτικές ενότητες
και Τοπικές κοινότητες (5.300)
β) Επισκευή βλαβών βραχυκυκλωμάτων υπόγειων και εναέριων ηλεκτρικών γραμμών,
ηλεκτρικών πινάκων οδικού δικτύου (550)
γ) Επισκευή βλαβών βραχυκυκλωμάτων ηλεκτρικών πινάκων και γραμμών, εσωτερικών
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε δημοτικά κτίρια και σχολεία (120)
15.Διαδικασίες για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ - Ηλεκτροδοτήσεις (30)
16.Αυτεπιστασία για συντήρηση ξύλινων κατασκευών, σιδηρών κατασκευών, εργασίες
χρωματισμών και εργασίες συντήρησης δρόμων. Διαχείριση προσωπικού Κοινωφελούς
Εργασίας
17.Συνδρομή στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού έτους
2019
18.Ανάρτηση στο διαδίκτυο αποφάσεων και εγγράφων (190)
19.Υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου σε θέματα διαγωνισμών προμηθειών, σε θέματα
προγραμματισμού
20.Διαχείριση δημοτικών δασών (23 δάση υπό διαχείριση) και (17 δάση για
καυσόξυλα ατομικών αναγκών) – διεκπεραίωση διαδικασιών για σύνταξη πινάκων
υλοτομίας που προκύπτουν από διαχειριστικές μελέτες και έκτακτες καρπώσεις (10)
21.Έλεγχος πράξεων χαρακτηρισμού (44)
22.Εξέταση αιτημάτων κυκλοφοριακών συνδέσεων και κόμβων (2)
23.Κανονιστικές αποφάσεις για ρύθμιση της κυκλοφορίας της πόλης και καθορισμός των
θέσεων στάθμευσης (19)
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24.Τοποθέτηση και συντήρηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης (κολωνάκια
σιδερένια πλαστικά) (90)
25.Διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Δεσκάτης
26.Σύνταξη μηνιαίων καταστάσεων παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίμων
(620) και σύνταξη εντολών επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων, ενημέρωση
καρτελών καταγραφής βλαβών στόλου Δήμου Γρεβενών (147)
27.Διαταγές πορείας – δελτία κίνησης (18.600)
28.Έγγραφα για την έκδοση και ανανέωση αποφάσεων
Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατ’ εξαίρεσης έγκρισης οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων
(6)
29.Έγγραφα για την έκδοση και ανανέωση αποφάσεων
Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εκτός των ορίων του Δήμου Γρεβενών κίνηση των
οχημάτων και μηχανημάτων έργου (62)
30.Έγκαιρη υλοποίηση της διαδικασίας ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο)
31.Σύνταξη μελετών σχετικών με το αντικείμενο του αρμόδιου τμήματος, όσον
αφορά τα οχήματα (5)
32.Διαχείριση, έλεγχος και διανομή λιπαντικών
33.Διαδικασίες Συγκλήσεις Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Γρεβενών και
κοινοποίηση πρακτικών προς ενημέρωση των αρμόδιων φορέων (4)
34.Έγγραφα παροχής στοιχείων Πολιτικής Προστασίας σε συνεργαζόμενους φορείς
και υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών (16)
35.Διάφορα έγγραφα παροχής στοιχείων, σχετικά με τα οχήματα του Δήμου, προς άλλες
Υπηρεσίες (8)
 Τα έργα που υλοποίησε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών είχαν ως αντικείμενο
την συντήρηση υφισταμένων υποδομών και εγκαταστάσεων, την ανάπλαση
σε κοινόχρηστους χώρους, την συντήρηση δημοτικών σχολείων – κτιρίων
καθώς και την διατήρηση και ενίσχυση του πρασίνου, έργα απαραίτητα για
την βελτίωση της
καθημερινότητας, που έγιναν ύστερα από τον
προγραμματισμό και ιεράρχηση των αναγκών του Δήμου και αιτημάτων των
πολιτών.
 Οι ενέργειες που απαιτήθηκαν από την υπηρεσία μας για τον αποχιονισμό των
οδών όλων των τοπικών διαμερισμάτων και της πόλης κατά την περίοδο του
χειμώνα υπήρξαν τόσο βέλτιστες όσο και καθοριστικές για το θετικό
αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε.
 Η εκτέλεση εργασιών με μηχανήματα του Δήμου και η οργάνωση των
εργατών του Δήμου επέφερε αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με άρτια
παροχή υπηρεσίας ως προς τις καθημερινές ανάγκες του Δήμου που αφορούν
την άμεση αποκατάσταση φθορών του οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού και
κοινόχρηστων χώρων – χώρων πρασίνου.
 Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί σε πράξεις και δράσεις που αφορούν έργα
ενταγμένα σε προγράμματα, με την συνέχισή τους είτε με την ολοκλήρωσή
τους. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να κάνουμε όσον αφορά την ένταξη σε
πρόγραμμα χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών μονάδων
του Δήμου Γρεβενών.
 Επιπρόσθετα βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου, δασικών και αγροτικών
δρόμων καθώς και συντήρηση υδατοδεξαμενών.
 Τέλος πληρώθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας όλων των μηχανημάτων.
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ΈΤΟΣ 2020
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Σύνταξη μελετών έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, αυτεπιστασίας, καθώς και
περιβαλλοντικών μελετών και πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (102)
2. Επίβλεψη των έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών αυτεπιστασίας – Μελετών –
Προγραμματικών συμβάσεων – Έκδοση όλων των αποφάσεων που απορρέουν από τις
αντίστοιχες ισχύουσες νομοθεσίες (όπως αδειοδοτήσεις, έγκριση παρατάσεων, έγκριση
ΑΠΕ, έκδοση λογαριασμών, καθώς και συγκέντρωση όλων των στοιχείων προς
πληρωμή τους (περίπου 210)
3. Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων (5.040) που αφορούσαν:
15. Διαδικασίες Δημοπρασιών – Αναθέσεων έργων – Μελετών – Κατάρτιση σχεδίων
όρων διακήρυξης διαγωνισμών – Σχεδίων Προγραμματικών Συμβάσεων – Σύνταξη όλων
των απαιτούμενων πρακτικών και κατάρτιση συμβάσεων (21)
16. Συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμού και παραλαβής έργων, γνωμοδοτικές
επιτροπές και επιτροπές επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων του Δήμου, επιτροπή του
άρθρου 12 του Ν. 4178/2013 (επιτροπή ελέγχου αυθαίρετων κατασκευών για λόγους
προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος), καθώς και επιτροπές αφανών εργασιών
(230)
17. Κατάρτιση Εισηγήσεων προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου επί θεμάτων εκτέλεσης
έργων, αναμόρφωσης προϋπολογισμού, και άλλων τεχνικών, δασικών και
περιβαλλοντικών θεμάτων, οριοθέτησης ρεμάτων καθώς και της συνδρομής σε
δικαστικές αγωγές (960)
18. Τήρηση τεχνικών αρχείων με αναλυτικά στοιχεία των έργων και απαιτούμενες
ενέργειες. Νέα και Συνεχιζόμενα (120)
19. Διαδικασίες κλήρωσης και συγκρότησης ή ανασυγκρότησης για μέλη σε επιτροπές
παραλαβής έργων που έχουν εκτελεστεί (43)
20. Διερεύνηση θεμάτων και απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών – επιχειρήσεων,
αλληλογραφία με άλλες Υπηρεσίες (Περιφέρειας, Υπουργείων κ.α.), συμμετοχή σε
έρευνες και αυτοψίες διατεταγμένες από την Αστυνομική Δ/νση – Συγκέντρωση
προτάσεων και αιτημάτων για τον προγραμματισμό των έργων (540)
4. Αυτοψίες για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στον ορεινό όγκο και σε
άλλες περιοχές του Δήμου (65)
5. Διαχείριση έργων ενταγμένων σε προγράμματα π.χ. ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ, ΕΠΑΔΥΜ,
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 – 2020, Ε.Π. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΤΠΑ), Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΤΠΑ) (44)
6. Πολιτική προστασία με πολλαπλή συμμετοχή υπαλλήλων για τον αποχιονισμό οδών
Τοπικών Διαμερισμάτων – Πόλης Γρεβενών με τα (10) μηχανήματα του Δήμου και
(51) μισθώσεις μηχανημάτων σε όλο το εύρος του Δήμου ο οποίος εκτείνεται σε (97)
Δημοτικές ενότητες και Τοπικές κοινότητες – Οικισμοί, με έντονο ανάγλυφο στον ορεινό
όγκο κατά την χειμερινή περίοδο (Οκτώβριος – Απρίλιος)

69

7.Διαχείριση των (10) μηχανημάτων του Δήμου και του προσωπικού για εκτέλεση
εργασιών αγροτικής οδοποιίας, συντήρησης και επισκευής οδών, βελτίωση βατότητας
δημοτικών δασικών οδών και αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από θεομηνίες
με μισθώσεις μηχανημάτων (25)
8.Αποκατάσταση καθιζήσεων, φθορών οδοστρωμάτων – πεζοδρομιών λόγω έκτακτων
αναγκών και βροχοπτώσεων, σχαρών ομβρίων υδάτων και κιγκλιδωμάτων οδών (370
επεμβάσεις)
9. Άρση καταπτώσεων (45 επεμβάσεις)
10.Καθαρισμός ρείθρων – συντήρηση οδοστρωμάτων σε σημαντικό μήκος του
δημοτικού οδικού δικτύου και αγροτικής – δασικής οδοποιίας
11.Κατεδαφίσεις – Επισκευές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων κτισμάτων (1)
12.Άδειες εκσκαφής για δίκτυα, τομής διαφόρων οδών & xορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης
οδών (8)
13.Συντήρηση χώρων πρασίνου τοπικών διαμερισμάτων πόλης Γρεβενών και κοινόχρηστων
χώρων με το προσωπικό του Δήμου σε όλο το εύρος του Δήμου καθώς και αποψιλώσεις
χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους με εργάτες του Δήμου και κλαδεύσεις δέντρων εντός
οικισμών με εργάτες του Δήμου και με εργολαβίες
14.Ηλεκτρολογικές Εργασίες
α) Αντικατάσταση λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, εξωτερικού δικτύου φωτισμού με
την χρήση ενός καλαθοφόρου μηχανήματος και των τριών υπαλλήλων του Δήμου
αντίστοιχης ειδικότητας, σε όλο τον Δήμο που επεκτείνεται σε 97 Δημοτικές ενότητες
και Τοπικές κοινότητες (4.500)
β) Επισκευή βλαβών βραχυκυκλωμάτων υπόγειων και εναέριων ηλεκτρικών γραμμών,
ηλεκτρικών πινάκων οδικού δικτύου (500)
γ) Επισκευή βλαβών βραχυκυκλωμάτων ηλεκτρικών πινάκων και γραμμών, εσωτερικών
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε δημοτικά κτίρια και σχολεία (100)
15.Διαδικασίες για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ - Ηλεκτροδοτήσεις (25)
16.Αυτεπιστασία για συντήρηση ξύλινων κατασκευών, σιδηρών κατασκευών, εργασίες
χρωματισμών και εργασίες συντήρησης δρόμων. Διαχείριση προσωπικού Κοινωφελούς
Εργασίας
17.Συνδρομή στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού έτους
2017
18.Ανάρτηση στο διαδίκτυο αποφάσεων και εγγράφων (190)
19.Υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου σε θέματα διαγωνισμών προμηθειών, σε θέματα
προγραμματισμού
20.Διαχείριση δημοτικών δασών (15 δάση υπό διαχείριση) – διεκπεραίωση διαδικασιών
για σύνταξη πινάκων υλοτομίας που προκύπτουν από διαχειριστικές μελέτες και
έκτακτες καρπώσεις (1)
21.Έλεγχος πράξεων χαρακτηρισμού (64)
22.Εξέταση αιτημάτων κυκλοφοριακών συνδέσεων και κόμβων (2)
23.Κανονιστικές αποφάσεις για ρύθμιση της κυκλοφορίας της πόλης και καθορισμός των
θέσεων στάθμευσης (9)
24.Τοποθέτηση και συντήρηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης (κολωνάκια
σιδερένια πλαστικά) (110)
25.Διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Δεσκάτης
26.Σύνταξη μηνιαίων καταστάσεων παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίμων
(660) και σύνταξη εντολών επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων, ενημέρωση
καρτελών καταγραφής βλαβών στόλου Δήμου Γρεβενών (199)
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27.Διαταγές πορείας – δελτία κίνησης (19.500)
28.Έγγραφα για την έκδοση και ανανέωση αποφάσεων
Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατ’ εξαίρεσης έγκρισης οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων
(4)
29.Έγγραφα για την έκδοση και ανανέωση αποφάσεων
Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εκτός των ορίων του Δήμου Γρεβενών κίνηση των
οχημάτων και μηχανημάτων έργου (65)
30.Έγκαιρη υλοποίηση της διαδικασίας ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο)
31.Σύνταξη μελετών σχετικών με το αντικείμενο του αρμόδιου τμήματος, όσον
αφορά τα οχήματα (7)
32.Διαχείριση, έλεγχος και διανομή λιπαντικών
33.Διαδικασίες Συγκλήσεις Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Γρεβενών και
κοινοποίηση πρακτικών προς ενημέρωση των αρμόδιων φορέων (4)
34.Έγγραφα παροχής στοιχείων Πολιτικής Προστασίας σε συνεργαζόμενους φορείς
και υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών (16)
35.Διάφορα έγγραφα παροχής στοιχείων, σχετικά με τα οχήματα του Δήμου, προς
Υπηρεσίες (10)
 Τα έργα που υλοποίησε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών είχαν ως αντικείμενο
την συντήρηση υφισταμένων υποδομών και εγκαταστάσεων, την ανάπλαση
σε κοινόχρηστους χώρους, την συντήρηση δημοτικών σχολείων – κτιρίων
καθώς και την διατήρηση και ενίσχυση του πρασίνου, έργα απαραίτητα για
την βελτίωση της
καθημερινότητας, που έγιναν ύστερα από τον
προγραμματισμό και ιεράρχηση των αναγκών του Δήμου και αιτημάτων των
πολιτών.
 Οι ενέργειες που απαιτήθηκαν από την υπηρεσία μας για τον αποχιονισμό
των οδών όλων των τοπικών διαμερισμάτων και της πόλης κατά την περίοδο
του χειμώνα υπήρξαν τόσο βέλτιστες όσο και καθοριστικές για το θετικό
αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε.
 Η εκτέλεση εργασιών με μηχανήματα του Δήμου και η οργάνωση των
εργατών του Δήμου επέφερε αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με άρτια
παροχή υπηρεσίας ως προς τις καθημερινές ανάγκες του Δήμου που
αφορούν την άμεση αποκατάσταση φθορών του οδικού δικτύου,
ηλεκτροφωτισμού και κοινόχρηστων χώρων – χώρων πρασίνου.
 Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί σε πράξεις και δράσεις που αφορούν έργα
ενταγμένα σε προγράμματα, με την συνέχισή τους είτε με την ολοκλήρωσή
τους. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να κάνουμε όσον αφορά την ένταξη σε
προγράμματα χρηματοδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης των δεκατριών
(13) σχολικών μονάδων του Δήμου Γρεβενών, αλλά και της ενεργειακής
αναβάθμισης του κλειστού Γυμναστηρίου και του κολυμβητηρίου της πόλης
των Γρεβενών.
 Επιπρόσθετα βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου, δασικών και αγροτικών
δρόμων καθώς και συντήρηση υδατοδεξαμενών.
 Τέλος πληρώθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας όλων των μηχανημάτων.
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Διεύθυνση ΚΕΠ

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) είναι αρμόδια για την
παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών
από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία
με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Τμήματα ΚΕΠ
των δημοτικών ενοτήτων (Βεντζίου, Ηρακλεωτών, Θ. Ζιάκα, Αγίου Κοσμά,
Γόργιανης και Σμίξης)
Στις καταστάσεις δράσεων, δεν αριθμούνται τα γνήσια υπογραφής η παροχή
διοικητικών πληροφοριών, η επικύρωση αντιγράφων , οι διαδικασίες
ΑΜΚΑ
κλπ.,τα οποία καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο εργασιών στα ΚΕΠ, και δεν
εμφανίζονται στα στατιστικά στοιχεία .
Η ψηφιακή εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης gov.gr έχει ως αποτέλεσμα να διευκολύνει τον πολίτη και το
συναλλασσόμενο κοινό να έρθει σε επαφή με όλες τις παρεχόμενες από το Δημόσιο
ηλεκτρονικές υπηρεσίες με ομοιογένεια και ασφάλεια.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ – ΤΥΠΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ (ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΑΝΑ ΚΕΠ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΠΟ 01-01-2018 ΕΩΣ 31-12-2018
ΒΕΝΤΖΙΟΥ
0763

ΗΡΑΚΛΕΩΤ
ΩΝ 0392

ΓΟΡΓΙΑΝΗ
Σ 0390

Θ.ΖΙΑΚΑ
0710

ΑΓ. ΚΟΣΜΑ
0711

ΣΜΙΞΗΣ
0907

ΣΥΝΟΛ
Ο

Χορήγηση πιστοποιητικών:Γενικής χρήσης, γέννησης,οικογενειακής κατάστασης ,
εγγύτερων συγγενών,χορήγηση αντιγράφων
ληξιαρχικών πράξεων γέννησης,γάμου, θανάτου, εντοπιότητας,αναλυτικής βαθμολογίας
και σπουδών ΤΕΙ- ΑΕΙ- ΑΣΠΑΙΤΕ- ΙΕΚ -ΚΕΚ-

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
0124

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
0506

Α/Α

5.284

1.496

329

380

309

416

104

20

8.338

72

2

3

4

5

ΤΕΕ,στρατολογικής κατάστασης τύπου Ατύπου Β, μειωμένη θητεία σε υπόχρεους,
αναβολής κατάταξης, καταχώριση στρατολογικών μεταβολών, αναβολή κατάταξης, κατάταξη πρότακτου περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς
κλπ.
Βεβαιώσεις : Κατοικίας, Συντάξεων
ΙΚΑ,ΟΓΑ,ΝΑΤ για Φορολογική Χρήση, περί
μη ασφάλισης, ασφαλιστικής ενημερότητας,
διακοπής και επανεγγραφή, περί συνταξιοδότησης, Εισφορών ,Αποδοχών, καταβολής
ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ οικογενειακών
επιδομάτων,Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ
κλπ.
Χορήγηση Επιδόματος Κατανάλωσης
Πετρελαίου Θέρμανσης,Έκδοση
ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο),
Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας Κατάλογος ΔΟΥ,Αίτηση έκδοσης
ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας
προς τον ΟΓΑ.κλπ.
Εκτύπωση Αιτήσεων Αγροτικής Εστίας
έτους 2017,Εφαρμογή Εκτύπωσης Δελτίων
Προγράμματος ΛΑΕ/ΟΓΑ,Αποτελέσματα
Αιτήσεων Ανθρωπιστικής Κρίσης,Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης,Εφαρμογή
καταχώρησης Δωματίων για τα
Προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού
Τουρισμού ΛΑΕ/ΟΓΑ.,Αιτήσεις Αγροτικής
Εστίας ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ) έτους
2018,Χορήγηση δελτίων Κοινωνικού
Τουρισμού,Εκδρομικού Προγράμματος και
δελτίων Θεάματος της Αγροτικής Εστίας
έτους 2018.Ευάλωτοι / Πελάτες Κοινωνικού
Οικιακού Τιμολογίου κλπ
Χορήγηση αντιγράφου ποινικού
μητρώου,Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
ΟΑΕΔ,Μεταβίβαση και έκδοση άδειας
κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού
αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας Ιδιωτικής
Χρήσης (ΙΧ),Χορήγηση δελτίων μετακίνησης
ΑΜΕΑ,Αιτήσεις συστήματος ΕΡΜΗΣΚΕΠ,κλπ
ΣΥΝΟΛΟ

336

127

53

20

35

19

23

19

632

2.988

857

113

45

44

129

7

5

4188

2.661

1.046

1242

656

439

990

202

54

7.290

4.446

785

150

99

116

150

20

32

5.798

15.715

4.311

1.887

1.200

943

1.704

356

130

26.246

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ – ΤΥΠΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ (ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΑΝΑ ΚΕΠ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΠΟ 01-01-2019 ΕΩΣ 31-12-2019
ΒΕΝΤΖΙΟΥ
0763

ΗΡΑΚΛΕΩΤΩ
Ν 0392

ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ
0390

Θ.ΖΙΑΚΑ
0710

ΑΓ. ΚΟΣΜΑ
0711

ΣΜΙΞΗΣ
0907

ΣΥΝΟΛΟ

Χορήγηση πιστοποιητικών:Γενικής
χρήσης, γέννησης,οικογενειακής κατάστασης

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
0124

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
0506

Α/Α

5.989

1.683

272

430

390

360

52

12

9.188

73

2

3

4

5

, εγγύτερων συγγενών,χορήγηση
αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων
γέννησης ,γάμου
,θανάτου,εντοπιότητας,αναλυτικής
βαθμολογίας και σπουδών ΤΕΙ- ΑΕΙΑΣΠΑΙΤΕ- ΙΕΚ -ΚΕΚ- ΤΕΕ,στρατολογικής
κατάστασης τύπου Α-τύπου Β, μειωμένη
θητεία σε υπόχρεους,αναβολής κατάταξης
,καταχώριση στρατολογικών
μεταβολών,αναβολή κατάταξης,κατάταξη
πρότακτου περί δημοσίευσης ή μη
διαθήκης,περί αποποίησης ή μη
κληρονομιάς κλπ.
Βεβαιώσεις : Κατοικίας,Συντάξεων
ΙΚΑ,ΟΓΑ,ΝΑΤ για Φορολογική Χρήση,περί
μη ασφάλισης,ασφαλιστικής
ενημερότητας,διακοπής και
επανεγγραφή,περί
συνταξιοδότησης,Εισφορών ,Αποδοχών,
καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ
οικογενειακών επιδομάτων,Βεβαίωση περί
μη οφειλής ΤΑΠ κλπ.
Χορήγηση Επιδόματος Κατανάλωσης
Πετρελαίου Θέρμανσης,Έκδοση
ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο),
Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας Κατάλογος ΔΟΥ,Αίτηση έκδοσης
ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας
προς τον ΟΓΑ.κλπ.
Εκτύπωση Αιτήσεων Αγροτικής Εστίας
έτους 2017,Εφαρμογή Εκτύπωσης Δελτίων
Προγράμματος ΛΑΕ/ΟΓΑ,Αποτελέσματα
Αιτήσεων Ανθρωπιστικής Κρίσης,Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης,Εφαρμογή
καταχώρησης Δωματίων για τα
Προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού
Τουρισμού ΛΑΕ/ΟΓΑ.,Αιτήσεις Αγροτικής
Εστίας ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ) έτους
2018,Χορήγηση δελτίων Κοινωνικού
Τουρισμού,Εκδρομικού Προγράμματος και
δελτίων Θεάματος της Αγροτικής Εστίας
έτους 2018.Ευάλωτοι / Πελάτες Κοινωνικού
Οικιακού Τιμολογίου κλπ
Χορήγηση αντιγράφου ποινικού
μητρώου,Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
ΟΑΕΔ,Μεταβίβαση και έκδοση άδειας
κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού
αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας Ιδιωτικής
Χρήσης (ΙΧ),Χορήγηση δελτίων μετακίνησης
ΑΜΕΑ,Αιτήσεις συστήματος ΕΡΜΗΣΚΕΠ,κλπ

390

209

23

26

90

21

06

05

770

2.359

751

128

63

81

108

16

05

3.511

2.392

930

677

491

364

337

136

22

5.349

4.623

809

208

171

49

138

6

34

6.038

ΣΥΝΟΛΟ

15.753

4.382

1.308

1.181

974

964

216

78

24.856
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ – ΤΥΠΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ (ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΑΝΑ ΚΕΠ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 31-12-2020
Θ.ΖΙΑΚΑ
0710

ΑΓ. ΚΟΣΜΑ
0711

ΣΜΙΞΗΣ
0907

ΣΥΝΟΛΟ

5

ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ
0390

4

ΗΡΑΚΛΕΩΤΩ
Ν 0392

3

ΒΕΝΤΖΙΟΥ
0763

2

Χορήγηση πιστοποιητικών:Γενικής
χρήσης, γέννησης,οικογενειακής κατάστασης
, εγγύτερων συγγενών,χορήγηση
αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων
γέννησης ,γάμου
,θανάτου,εντοπιότητας,αναλυτικής
βαθμολογίας και σπουδών ΤΕΙ- ΑΕΙΑΣΠΑΙΤΕ- ΙΕΚ -ΚΕΚ- ΤΕΕ,στρατολογικής
κατάστασης τύπου Α-τύπου Β, μειωμένη
θητεία σε υπόχρεους,αναβολής κατάταξης
,καταχώριση στρατολογικών
μεταβολών,αναβολή κατάταξης,κατάταξη
πρότακτου περί δημοσίευσης ή μη
διαθήκης,περί αποποίησης ή μη
κληρονομιάς κλπ.
Βεβαιώσεις : Κατοικίας,Συντάξεων
ΙΚΑ,ΟΓΑ,ΝΑΤ για Φορολογική Χρήση,περί
μη ασφάλισης,ασφαλιστικής
ενημερότητας,διακοπής και
επανεγγραφή,περί
συνταξιοδότησης,Εισφορών ,Αποδοχών,
καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ
οικογενειακών επιδομάτων,Βεβαίωση περί
μη οφειλής ΤΑΠ κλπ.
Χορήγηση Επιδόματος Κατανάλωσης
Πετρελαίου Θέρμανσης,Έκδοση
ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο),
Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας Κατάλογος ΔΟΥ,Αίτηση έκδοσης
ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας
προς τον ΟΓΑ.κλπ.
Εκτύπωση Αιτήσεων Αγροτικής Εστίας
έτους 2017,Εφαρμογή Προγράμματος
ΛΑΕ/ΟΓΑ,Αποτελέσματα Αιτήσεων
Ανθρωπιστικής Κρίσης,Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης,Εφαρμογή καταχώρησης
Δωματίων για τα Προγράμματα Κοινωνικού
και Ιαματικού Τουρισμού ΛΑΕ/ΟΓΑ.,Αιτήσεις
ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ) έτους
2018,Χορήγηση δελτίων Κοινωνικού
Τουρισμού,Εκδρομικού- δελτίων Θεάματος
της Αγροτικής Εστίας έτους 2018.Ευάλωτοι /
Πελάτες Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου
κλπ
Χορήγηση αντιγράφου ποινικού
μητρώου,Ηλεκτρ. Υπηρεσίες
ΟΑΕΔ,Μεταβίβαση και έκδοση άδειας
κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας
Ιδιωτικής Χρήσης (ΙΧ), δελτίων μετακίνησης
ΑΜΕΑ,Αιτήσεις συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ,
Θυρίδες ΚΕΠ ,Πύλη ψηφιακών υπηρεσιών
δικαστηρίων (ΣΟΛΩΝ),κλπ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
0124

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
0506

Α/Α

4.430

1.701

215

370

216

280

75

14

7.301

378

160

84

22

14

13

07

1

679

1.800

690

67

50

23

92

12

-

2.734

1.809

613

342

331

321

387

105

33

3.941

4.434

892

530

244

73

260

83

24

6.540

75

ΣΥΝΟΛΟ
12.851

4.056

1.238

1.017

647

1.032

282

72

21.195

Σημαντικά βήματα στη βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας
αποτέλεσαν:
 Η εισαγωγή νέων διαδικασιών στα ΚΕΠ( Θυρίδες ΚΕΠ, Πύλη ψηφιακών
υπηρεσιών δικαστηρίων -ΣΟΛΩΝ κλπ.), καθώς και η διεκπεραίωση των
διαδικασιών που προστέθηκαν πρόσφατα όπως αυτές του ΕΟΠΠΥ,
ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ ,
 Ο εκσυγχρονισμός στα πλαίσια λειτουργίας τους και βελτίωση των
υπηρεσιών τους, ώστε οι πολίτες να μπορούν να εξυπηρετηθούν, χωρίς να
χρειάζεται να επισκεφθούν την αρμόδια υπηρεσία,
 Ο προγραμματισμός επισκέψεων των πολιτών (ραντεβού) σε όλα τα ΚΕΠ
λόγω πανδημίας.
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Αυτοτελές Τμήμα Μαθητικής Εστίας

ΕΤΟΣ 2018
 Στη Μαθητική Εστία φιλοξενήθηκαν 35 μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου ΙΕΚ
και ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής.
 Τοποθετήθηκε νέος κεντρικός Ηλεκτρολογικός πίνακας που συνδέθηκε με
τα Φωτοβολταϊκά
 Ενισχύθηκαν με καινούργια καλώδια όλα τα δωμάτια γιατί τα παλαιά ήταν
μικρής αντοχής - και αντικαταστάθηκαν όλοι οι λαμπτήρες του κτιρίου με
νέου τύπου λαμπτήρες LED για λόγους Οικονομίας.
 Έγινε ανανέωση(παράταση) παραχώρησης για 15 χρόνια του Οικήματος της
Μαθ. Εστίας που στεγάζεται το Κέντρο πρόληψης ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ.
 Έγινε ανανέωση(παράταση) χώρων της Μαθητικής Εστίας στο Γενικό
Νοσοκομείο Γρεβενών που εξυπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας της Σχολής
ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτών.
Έγιναν οι παρακάτω φιλοξενίες
1.απο 3/1/2018 μέχρι 7/1/2018 μια ομάδα μικρών παιδιών ΑΜΕΑ μαζί με τους
συνοδούς του Επιστημονικού Συνδέσμου προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων *
Victor Artant* ΝΙΚΗ.
2.από 31/3/2018 μέχρι 7/4/2018 μία ομάδα 12 ατόμων του Α.Π.Θ γιά την
ανάδειξη του Παλαιοντολογικού Μουσείου ΜΗΛΙΑΣ.
3.από 9/6/2018 φιλοξενία μουσικών στην εκδήλωση τού Δήμου ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
4.από 8/8/2018 μέχρι 9/8/2018 μια ομαδα διοργανωτών της ΑΣΤΡΟΓΙΟΡΤΗΣ στο
ΣΠΗΛΑΙΟ.
5.απο 15/8/2018 μέχρι
ΜΑΝΙΤΑΡΟΓΙΟΡΤΗ.

19/8/2018
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φιλοξενία

40

ατόμων

για

τη

ΕΤΟΣ 2019
 Φιλοξενήθηκαν στή Μαθ.Εστία 38 μαθητές
 Εγινε αντικατάσταση τής παλιάς χοάνης απαγωγής οσμών στα μαγειρεία μέ
καινούργια inox σύμφωνα με τίς πλέον τελευταίες υποδείξεις της
Νομοθεσίας περί κατασκευών Επαγγελματικών χώρων μαζικής Εστίασης,
εξοπλισμένη με αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης.
 Αφού εγιναν ολες οι απαραίτητες εργασίες που εθεσε η Πυροσβεστική
Υπηρεσία χορηγήθηκε τό Πιστοποιητικό ενεργειακής Πυροπροστασίας και
στή συνέχεια
 εκδόθηκε η αδεια λειτουργίας τού Εστιατορίου.
 Εγινε προμήθεια ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ
και τοποθετήθηκε σέ κατάλληλα
διαμορφωμένο χώρο οπου μπήκε ολος ο ξενοδοχιακός εξοπλισμός της
Μαθ.Εστίας (κουβέρτες-σεντόνια κλπ)
 Εγινε παραχώρηση της νέας ανακαινισμένης πτέρυγας της Μαθ.Εστίας στό
Πανεπιστήμιο Δυτ.Μακεδονίας για τη λειτουργία Φοιτητικών Εστιών οπου
μπορούν να φιλοξενηθούν 65 φοιτητές.
Εγιναν οι παρακάτω φιλοξενίες
1.Στά πλαίσια
τών ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ εκδηλώσεων τού Δήμου μέ τήν
Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών φιλοξενήθηκαν για μια εβδομάδα 25 μουσικοί.
2.από 1/5//2019 μέχρι 5/5/2019 φιλοξενήθηκα οι 4 γυναικείες ομάδες Βολεϋ που
συμμετείχαν στό τουρνουά που διεξήχθη στα Γρεβενά γιά τη ανοδο στήν Α2
Κατηγορία.
3.Στίς 8/6/2019 φιλοξενήθηκε η Ποδοσφαιρική ομάδα Παλαιμάχων τού
ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ πού επαιξε με τους Παλαιμάχους του ΠΥΡΣΟΥ στή μνήμη του
Γρεβενιώτη Ποδοσ- φαιριστή Μπασαγιάννη Γεωργίου.
4.Στίς 12/7/2019 φιλοξενήθηκαν 40 διοργανωτές της ΜΑΝΙΤΑΡΟΓΙΟΡΤΗΣ.
5.Στίς 7/9/2019 εγινε φιλοξενία διοργανωτων,τού ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΠΟΣ.
ΕΤΟΣ 2020
Φιλοξενήθηκαν στη Μαθ.Εστία 39 Μαθητές.
Εγινε η παραχώρηση χώρου τής Μαθ.Εστίας στήν Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας
Εκπαίδευσης γιά τη λειτουργία ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ.
Εγινε προμήθεια 42 νέων στρωμμάτων και αντίστοιχων επιστρωμμάτων γιατί τα
παλαιά ειχαν φθαρεί.
Εγινε απολύμανση ολων των χώρων της Μαθ.Εστίας λόγω Κορωνοϊού.
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Εγινε ελαιοχρωματισμός ολων των δωματίων και διαδρόμων
κεντρικής εισόδου.

καθώς καί της

Εγιναν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στήν εγκατάσταση τών ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ
για τη σωστή λειτουργία τους.
Στό αναβαθμισμένο κτιριακό συγκρότημα της Μαθητικής Εστίας στεγάζονται καί
λειτουργούν οι παρακάτω Υπηρεσίες
1.ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ δυναμικότητας φιλοξενίας 40 μαθητών.
2.ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
3.ΔΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
4.ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ *ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ *
5.ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
6.ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
7.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
8.ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
9.ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών.

Στα πλαίσια του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού» λειτουργούν:

Α) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Γρεβενών φιλοξένησαν για το έτος 2018, 109
νήπια ηλικίας 2,5 έως και την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική
εκπαίδευση και 18 βρέφη , για το έτος 2019 102 νήπια και 22 βρέφη και για
το έτος 2020 76 νήπια και 14 βρέφη..
 Ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν εξυπηρετώντας έτσι την
εργαζόμενη μητέρα τόσο όσο και την άνεργη μητέρα για να βγει στην αγορά
εργασίας.
 Το προσωπικό που στελεχώνει τους Παιδικούς Σταθμούς με την άρτια
κατάρτιση που διαθέτει φροντίζει και προσφέρει στα παιδιά που φιλοξενεί,
μία ατμόσφαιρα στοργής, αποδοχής, ασφάλειας και χαράς, παρέχοντας
διαπαιδαγώγιση, ψυχαγωγία και ημερήσια διατροφή.
 Στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» εντάχθηκαν οι Παιδικοί Σταθμοί Α΄και Β΄. Ο αριθμός
ωφελούμενων μητέρων από το πρόγραμμα για το σχολ.έτος 2018 ανέρχεται
σε 85,ι για το 2019 87 και για το 2020 ανέρχεται σε 83.
Δράσεις Παιδικών Σταθμών.
Συμμετοχή του Α΄ και Β΄ Παιδικού Σταθμού σε προγράμματα συμβουλευτικής
γονέων σε συνεργασία με τους «Ορίζοντες».
Χριστούγεννα , Πάσχα και Καλοκαιρινή γιορτή και διάφορες παιδικές παραστάσεις.
Β) ΚΑΠΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
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 Το Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γρεβενών, από της συστάσεώς του (3-2-1983/ΦΕΚ45/Β),
λειτουργεί με τις σύγχρονες αρχές, αντιλήψεις και μεθόδους παροχής
Κοινωνικών Υπηρεσιών, με την παροχή εξωϊδρυματικής προστασίας στα
ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου Γρεβενών.
 Στο πρόγραμμα αυτό εγγράφονται μέλη, άτομα (άνδρες και γυναίκες) που
κατοικούν στην περιοχή του Δήμου Γρεβενών και έχουν συμπληρώσει το 60 ο
έτος της ηλικίας τους.
 Στα προστατευόμενα μέλη παρέχονται:
1) Φροντίδα και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
και φυσιοθεραπευτική αγωγή.
2) Εργοθεραπεία.
3) Κοινωνική εργασία.
4) Οργανωμένη ψυχαγωγία και επιμόρφωση.
5) Προληπτική ιατρική με την μέτρηση σακχάρου του αίματος, αρτηριακής
πίεσης, ενεσοθεραπεία, αντιγριπικά εμβόλια, παραπομπή σε νοσηλευτικά
ιδρύματα και ασφαλιστικούς φορείς, σε 1.900 μέλη. Πραγματοποιήθηκε
παροχή οδηγιών στα πλαίσια συμβουλευτικής και ενημερωτικής
εξυπηρέτησης σχεδόν σε όλα τα μέλη. Διοργανώθηκαν ενημερωτικές
ημερίδες υγειονομικού ενδιαφέροντος.
6) Εργοθεραπεία.
7) Ανανεώσεις εγγράφων παλαιών μελών :301.
8) Εγγραφές νέων μελών: 82.
9) Εκδηλώσεις ποικίλου περιεχομένου: 3.
10)Αποκριάτικος χορός.
11)Το 2020 λόγω COVID19 δεν λειτούργησαν τα ΚΑΠΗ.
ΚΑΠΗ ΚΙΒΩΤΟΥ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΑΞΙΑΡΧΗ, ΚΛΗΜΑΤΑΚΙΟΥ
Κιβωτός: εγγεγραμμένα μέλη: 10
Αγ. Γεώργιος εγγεγραμμένα μέλη: 20
Ταξιάρχης: εγγεγραμμένα μέλη: 30
Κληματάκι: εγγεγραμμένα μέλη: 15

Γ) ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΡΑΣΕΙΣ
 Πραγματοποιήθηκαν όπως κάθε χρόνο τα προγράμματα «Άθλησης για
όλους», που γίνονται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
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 Άθληση και γυναίκα: Τα τμήματα Αεροβικής Γυμναστικής, Ενδυνάμωσης
και Φυσικής Κατάστασης απευθύνονται σε γυναίκες
19-65 ετων.
Υλοποιήθηκε κατά το διάστημα από 01-01-2016 και λειτουργεί μέχρι
σήμερα.
 Φυλακές: Λειτούργησε για πρώτη φορά από 01-12-2016 το πρόγραμμα,
απευθύνοντας σε άνδρες ενήλικους με συμμετοχή 50 άτομα, φροντίζοντας
για την σωματική και ψυχική τους υγεία και συνεχίζει ως σήμερα.








ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΓΗΠΕΔΟ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ –
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Οι Αθλητικές εγκαταστάσεις φιλοξενούν τους αθλητικούς συλλόγους .
Οι σύλλογοι χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις για προπόνηση όπως επίσης
συμμετέχουν και
στα πρωταθλήματα (Ποδόσφαιρο-Μπάσκετ-ΒόλεϊΚολύμβηση-Στίβος).
Κλειστό γυμναστήριο έχει ενταχθεί και δημοπρατηθεί για την ενεργειακή
αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου με χρήση γεωθερμίας με το ποσό
1.000.000 και ολοκληρώνεται το έργο στα μέσα του 2021. Όπως επίσης και
το κλειστό κολυμβητήριο έχει ενταχθεί κι αυτό στην ενεργειακή αναβάθμιση
με χρήση γεωθερμίας με ποσό 2.925.000 και εργασίες θα ξεκινήσουν το
2021.
Επίσης έχει αναβαθμισθεί η Αίθουσα Βαρών (Τάπητας)του Κλειστού
Γυμναστηρίου με συντήρηση των παλαιών οργάνων όπως επίσης με
προμήθεια καινούργιων οργάνων.

82

Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Γρεβενών

Έργο της Σχολικής Επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που τις
διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων
(θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων
υλικών , αγοράς ειδών καθαριότητας , αγοράς χαρτικών , ειδών φαρμακείων κ.λ.π.), η
πρόσληψη των καθαριστριών ( σύνταξη συμβάσεων ) καθώς και η αμοιβή τους με
χρήματα από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ , η πρόσληψη των σχολικών τροχονόμων ( σύνταξη
συμβάσεων ) καθώς και την αμοιβή τους , η εκτέλεση έργων για την επισκευή και
συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η
εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Ο.Σ.Κ. των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα
και εξοπλιστικά είδη και από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές
βιβλιοθήκες, η προκήρυξη διαγωνισμών για την εκμετάλλευση των σχολικών
κυλικείων και η διαχείριση των εσόδων τους, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου
που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών
μονάδων.
2018
Κατά το έτος 2018 η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιδοτήθηκε με
304.494,91 ευρώ τα οποία διέθεσε ως εξής:
 για θέρμανση 88.709,72 ευρώ
 για συντηρήσεις επισκευές 6562.32 ευρώ
 για αμοιβές τρίτων ( καθαρίστριες , σχολικές τροχονόμοι ) 51.415,76 ευρώ
 για παροχές τρίτων ( φωτισμό , τηλέφωνο ) 27.50,10 ευρώ
 για λοιπές δαπάνες ( αναλώσιμα ,χαρτικά, είδη καθαριότητας , είδη
φαρμακείου κτλ ) 81.705,63 ευρώ
 για κρατήσεις ( ΙΚΑ καθαριστριών ) 16.899,34 ευρώ και
 υπόλοιπο στην τράπεζα 62.333,37 ευρώ.
Οι εργασίες που εκτελέστηκαν ήταν:
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Συντήρηση
των
εγκαταστάσεων
θέρμανσης
και
επιδιόρθωση
αυτών,
Ελαιοχρωματισμοί επιχρίσματα Επιδιόρθωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
Επιδιόρθωση υδραυλικών εγκαταστάσεων ,Βελτίωση
των αθλητικών χώρων
εσωτερικών και εξωτερικών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά ,αποκατάσταση σκεπών,
κατασκευή κουφωμάτων ( παραθύρων και πορτών ), συντήρηση πυροσβεστήρων,
εξοπλισμό βιβλιοθηκών και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό , εγκατάσταση laminate στο 1ο
Νηπιαγωγείο , εξωτερικός ελαιοχρωματισμός στο 3ο Δημοτικό Σχολείο.
2019
Κατά το έτος 2019 η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιδοτήθηκε με
331.686,66 ευρώ τα οποία διέθεσε ως εξής:
 για θέρμανση 100.086,64 ευρώ
 για συντηρήσεις επισκευές 16.516,51 ευρώ
 για αμοιβές τρίτων ( καθαρίστριες , σχολικές τροχονόμοι ) 53.536,47 ευρώ
 για παροχές τρίτων ( φωτισμό , τηλέφωνο ) 30.634,50 ευρώ
 για λοιπές δαπάνες ( αναλώσιμα ,χαρτικά, είδη καθαριότητας , είδη
φαρμακείου, προμήθεια γάλατος κ.τ.λ ) 104.675,98 ευρώ
 για κρατήσεις ( ΙΚΑ καθαριστριών ) 19.374,58 ευρώ και
 υπόλοιπο στην τράπεζα 70.195,35 ευρώ.
Οι εργασίες που εκτελέστηκαν ήταν
Συντήρηση
των
εγκαταστάσεων
θέρμανσης
και
επιδιόρθωση
αυτών,
Ελαιοχρωματισμοί επιχρίσματα Επιδιόρθωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
Επιδιόρθωση υδραυλικών εγκαταστάσεων ,Βελτίωση
των αθλητικών χώρων
εσωτερικών και εξωτερικών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά ,αποκατάσταση σκεπών,
κατασκευή κουφωμάτων ( παραθύρων και πορτών ) , συντήρηση πυροσβεστήρων ,
εξοπλισμό εργαστηρίου.
2020
Κατά το έτος 2020 η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιδοτήθηκε με
272.986,32 ευρώ τα οποία διέθεσε ως εξής
 για θέρμανση 75.686,85 ευρώ
 για συντηρήσεις επισκευές 19.663,66 ευρώ
 για αμοιβές τρίτων ( καθαρίστριες , σχολικές τροχονόμοι ) 45.988,95 ευρώ
 για παροχές τρίτων ( φωτισμό , τηλέφωνο ) 21.530,43 ευρώ
 για λοιπές δαπάνες ( αναλώσιμα ,χαρτικά, είδη καθαριότητας , είδη
φαρμακείου , προμήθεια γάλατος κ.τ.λ ) 104.203,41 ευρώ
 για κρατήσεις ( ΙΚΑ καθαριστριών ) 16.290,90 ευρώ και
 υπόλοιπο στην τράπεζα 59.198,66 ευρώ.
Οι εργασίες που εκτελέστηκαν ήταν
Συντήρηση
των
εγκαταστάσεων
θέρμανσης
και
επιδιόρθωση
αυτών,
Ελαιοχρωματισμοί επιχρίσματα Επιδιόρθωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
Επιδιόρθωση υδραυλικών εγκαταστάσεων ,Βελτίωση
των αθλητικών χώρων
εσωτερικών και εξωτερικών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά ,αποκατάσταση σκεπών,
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κατασκευή κουφωμάτων ( παραθύρων και πορτών ) , συντήρηση πυροσβεστήρων,
Εγκατάσταση δικτύου των εργαστηρίων , αγορά αντισηπτικών και απολύμανσης
σχολείων.

Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Γρεβενών

Έργο της Σχολικής Επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που τις
διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων
(θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων
υλικών , αγοράς ειδών καθαριότητας , αγοράς χαρτικών κ.λ.π.), η πρόσληψη των
καθαριστριών ( σύνταξη συμβάσεων ) καθώς και η αμοιβή τους με χρήματα από το
ΙΝΕΔΙΒΙΜ , η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες
διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό
από τον Ο.Σ.Κ. των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από
το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η προκήρυξη
διαγωνισμών για την εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων και η διαχείριση των
εσόδων τους, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη
στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
2018
Κατά το έτος 2018 η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
επιδοτήθηκε με 279.960,19 ευρώ τα οποία διέθεσε ως εξής
 για θέρμανση 80.308,77 ευρώ
 για συντηρήσεις επισκευές 26.474,63 ευρώ
 για αμοιβές τρίτων ( καθαρίστριες ) 41.064,03 ευρώ
 για παροχές τρίτων ( φωτισμό , τηλέφωνο ) 11.613,06 ευρώ
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 για λοιπές δαπάνες ( αναλώσιμα ,χαρτικά, είδη καθαριότητας κτλ )
78.670,84 ευρώ
 για κρατήσεις ( ΙΚΑ καθαριστριών ) 20.072,47 ευρώ και
 υπόλοιπο στην τράπεζα 32.771,07 ευρώ.
Οι εργασίες που εκτελέστηκαν ήταν :
Συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και επιδιόρθωση αυτών,
Ελαιοχρωματισμοί επιχρίσματα ,Επιδιόρθωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
Επιδιόρθωση υδραυλικών εγκαταστάσεων ,Βελτίωση των αθλητικών χώρων
εσωτερικών και εξωτερικών σε Γυμνάσια και Λύκεια ,αποκατάσταση σκεπών,
κατασκευή κουφωμάτων ( παραθύρων και πορτών ) , συντήρηση πυροσβεστήρων
2019
Κατά το έτος 2019 η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
επιδοτήθηκε με 295.612,81 ευρώ τα οποία διέθεσε ως εξής
 για θέρμανση 112.431,91 ευρώ
 για συντηρήσεις επισκευές 23.116,58 ευρώ
 για αμοιβές τρίτων ( καθαρίστριες ) 44.190,93 ευρώ
 για παροχές τρίτων ( φωτισμό , τηλέφωνο ) 12.957,49 ευρώ
 για λοιπές δαπάνες ( αναλώσιμα ,χαρτικά, είδη καθαριότητας ,προμήθεια
γάλατος κ.τ.λ ) 90.693,42 ευρώ
 για κρατήσεις ( ΙΚΑ καθαριστριών ) 23.015,99 ευρώ και
 υπόλοιπο στην τράπεζα 21.977,56 ευρώ.
Οι εργασίες που εκτελέστηκαν ήταν :
Συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και επιδιόρθωση αυτών,
Ελαιοχρωματισμοί επιχρίσματα ,Επιδιόρθωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
Επιδιόρθωση υδραυλικών εγκαταστάσεων ,Βελτίωση των αθλητικών χώρων
εσωτερικών και εξωτερικών σε Γυμνάσια και Λύκεια ,αποκατάσταση σκεπών,
κατασκευή κουφωμάτων ( παραθύρων και πορτών ) , συντήρηση πυροσβεστήρων

2020
Κατά το έτος 2020 η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
επιδοτήθηκε με 288.905,38 ευρώ τα οποία διέθεσε ως εξής
 για θέρμανση 84.248,27 ευρώ
 για συντηρήσεις επισκευές 26.715,16 ευρώ
 για αμοιβές τρίτων ( καθαρίστριες ) 28.309,91 ευρώ
 για παροχές τρίτων ( φωτισμό , τηλέφωνο ) 7.517,31 ευρώ
 για λοιπές δαπάνες ( αναλώσιμα ,χαρτικά, είδη καθαριότητας, προμήθεια
γάλατος κ.τ.λ ) 96.556,53 ευρώ
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 για κρατήσεις ( ΙΚΑ καθαριστριών ) 16.094,68 ευρώ και
 υπόλοιπο στην τράπεζα 29.578.30 ευρώ.
Οι εργασίες που εκτελέστηκαν ήταν :
Συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και επιδιόρθωση αυτών,
Ελαιοχρωματισμοί επιχρίσματα Επιδιόρθωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
Επιδιόρθωση υδραυλικών εγκαταστάσεων ,Βελτίωση των αθλητικών χώρων
εσωτερικών και εξωτερικών σε Γυμνάσια και Λύκεια ,αποκατάσταση σκεπών,
κατασκευή κουφωμάτων ( παραθύρων και πορτών ), συντήρηση πυροσβεστήρων,
Επισκευή ράμπας ,Εγκατάσταση δικτύου ,Εξοπλισμός εργαστηρίων - πάγκοι,
Μεταφορά εργαστηρίων και διαμόρφωση χώρων , Έπιπλα και εξοπλισμό στο
εσπερινό ΕΠΑΛ , αγορά αντισηπτικών και απολύμανσης σχολείων.
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Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και
Κοινοτήτων

Συνοπτική παρουσίαση δράσεων, καθημερινής – τυπικής λειτουργίας
1.-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κατά την τριετία 2018-2019-2020, συνέταξε τον ετήσιο προϋπολογισμό του Συνδέσμου για
κάθε οικον. έτος και τον υπέβαλε για έγκριση και ψήφιση από το Διοικητικό Συμβούλιο
2.-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ψήφισε το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα του “Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και
Κοινοτήτων”, για κάθε έτος της τριετίας 2018-2019-2020.
Επίσης
Κατάρτισε και ψήφισε τους προϋπολογισμούς των παραπάνω ετών για λογαριασμό του
Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων¨” όπως και τους αντίστοιχους
Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων για τα ίδια έτη.
Ωστόσο η προϋπολογισθείσα χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε. ποσού 1.500.000,00 € την
τριετία 2018-2020 που αφορούσε στην εκτέλεση του έργου “ Βελτίωση και Επέκταση
εξωτερικού υδραγωγείου οικισμών Γρεβενών “ δεν προέκυψε.
Το αποθεματικό κεφάλαιο του Συνδέσμου ανέρχεται στο ποσό των 247,00 € σε λογαριασμό
της Τράπεζας Πειραιώς.
ΠΡΑΞΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ που αποτελούν σημαντικά βήματα στη βελτίωση
της λειτουργίας του Συνδέσμου
-Ανοίχτηκε Τραπεζικός Λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδας και ορίστηκαν οι
διαχειριστές του (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος)
-Με απόφαση του Δ.Σ. ορίστηκε εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, στην κοινή επιτροπή
παρακολούθησης της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
Σημ.: Ο Σύνδεσμος δεν διαθέτει προσωπικό – εργαζόμενους και η γραμματειακή υποστήριξή
του ανατέθηκε με την υπ’ αριθμ. 210/2020 απόφαση του Δημάρχου, ως παράλληλα
καθήκοντα, σε εργαζόμενο του Δήμου Γρεβενών.
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Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου
Δήμου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.)

Η Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.), συστάθηκε
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 90/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθμ. 13652/142/21-3-2011 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
688/τΒ’/29-4-2011.
Η Επιχείρηση προέκυψε από την συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των
Δήμων Γρεβενών, Γόργιανης , Ηρακλεωτών , Βεντζίου και Θεοδώρου Ζιάκα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
Η Δημοτική Επιχείρηση δραστηριοποιείται στους κάτωθι τομείς :
Α. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στον οποίο περιλαμβάνεται:
1. Μονάδα προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι
Η μονάδα «Βοήθεια Στο Σπίτι» με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον, σε
ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), στοχεύει με την λειτουργία της στην
παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, τη διατήρηση της
συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή
καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς
διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί η αποδέσμευση των γυναικών από την φροντίδα των
ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβασή τους
στην απασχόληση, η σταδιοδρομία και ο συμβιβασμός της επαγγελματικής με την
οικογενειακή ζωή.
Το πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι» παρέχει υπηρεσίες οργανωμένης και
συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας κατ’ οίκον ,
 Σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται
 Σε άτομα με αναπηρία
Δίδεται προτεραιότητα σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται
πλήρως και σε άτομα με αναπηρία με πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα ψυχικής ή
σωματικής υγείας , που διαβιούν μόνοι τους και το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να
εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης, ώστε να διευκολυνθεί η
καθημερινή τους ζωή και μέσω της ενδυνάμωσης να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή
αυτονομία και την κοινωνική ευημερία.
Μέσα από το πρόγραμμα παρέχονται υπηρεσίες όπως:
 Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξα-συνεργασία με την οικογένεια
 Εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και μέτρων κοινωνικής προστασίας
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Οικογενειακή και οικιακή βοηθητική φροντίδα
Συμβουλευτική υγείας
Νοσηλευτική Πρωτοβάθμιας φροντίδας
Φροντίδα ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
Διευκόλυνση των αναγκών μετακίνησης , ενημέρωσης και επικοινωνίας

2. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί είναι οι Μονάδες που φροντίζουν βρέφη και νήπια ηλικίας
από 8 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση για ορισμένο χρονικό
διάστημα της ημέρας.
Σκοπός τους είναι η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή,
διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών εργαζόμενων γονέων, η πολύπλευρη
νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η
προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό
περιβάλλον.
Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:
 Υγιεινή και ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας των
φιλοξενουμένων παιδιών.
 Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική
βοήθεια ανάλογα με την ηλικία.
 Μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών και
παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειές τους.
 Υγιεινή και επαρκή διατροφή με σωστή ποιοτική σύνθεση.
 Φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των
χώρων της Μονάδας.
 Τακτική ιατρική παρακολούθηση.
 Μετακίνηση με λεωφορείο.
Στόχος της Δημοτικής Επιχείρησης, με τη λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών,
είναι να εξυπηρετήσουν και να δώσουν πρόταση ζωής σε αποκλεισμένα από τον
εργασιακό χώρο άτομα και άνεργους επιστήμονες , κυρίως γυναίκες, με τις παρεχόμενες
από τις δομές υπηρεσίες προς τα παιδιά τους, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες
απασχόλησης.
Η μεταφορά των παιδιών στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ελάτου Γρεβενών
πραγματοποιείται με λεωφορείο του Δήμου Γρεβενών που παραχωρήθηκε για χρήση στην
Επιχείρηση.
Β. Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται:

1. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΜΕΑ)
Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α.) είναι
Μονάδες στις οποίες απασχολούνται παιδιά με αναπηρία ή και έφηβοι ή και άτομα με
νοητική υστέρηση ή και κινητική αναπηρία για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας.
Σκοποί του ΚΔΑΠ- ΜΕΑ της επιχείρησης είναι η δημιουργική απασχόληση των
παιδιών με αναπηρία, η κοινωνική τους ένταξη, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου
χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες
εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών.
Το ΚΔΑΠ -ΜΕΑ παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
 Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των
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παιδιών με την ανάπτυξη της ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας.
 Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης.
 Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων .
 Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που
εξειδικευμένες υπηρεσίες .

παρέχουν

2. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( Κ.Δ.Α.Π)
Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι Μονάδες στις οποίες
απασχολούνται παιδιά , ηλικίας 6-12 χρονών.
Στις μονάδες αυτές μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφράς μορφής
κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
Σκοπός του ΚΔΑΠ της Επιχείρησης είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για
ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες
ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών.
Το ΚΔΑΠ παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες :
 Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των
παιδιών με την ανάπτυξη της ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας.
 Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης
 .Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων
 Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν
εξειδικευμένες υπηρεσίες
3.

Λειτουργία Θεάτρου -Κινηματογράφου του Πνευματικού Κέντρου

Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Πνευματικού Κέντρου λειτουργεί ο
Κινηματογράφος της πόλης, κατά τους χειμερινούς κυρίως μήνες, στον οποίο
πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα κινηματογραφικές προβολές.
Από τα τέλη του 2013 η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου μισθώνεται για τη λειτουργία
του Κινηματογράφου.
4.

Λειτουργία Υπαίθριου Θεάτρου Καστράκι

Στη δημοτική θεατρική σκηνή
χαρακτήρα με αντίτιμο.

φιλοξενούνται διάφορες εκδηλώσεις πολιτιστικού

Από 01-01-2018 έως 31-12-2018 η ΔΕΚΕΓ ανέπτυξε τις παρακάτω δράσεις:
1. Στο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

α) Στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
λειτούργησαν 7 δομές (ΒΣΣ Αγίου Κοσμά, ΒΣΣ Βεντζίων, ΒΣΣ Γρεβενών 1, ΒΣΣ Γρεβενών
2-Πιλοτικό, ΒΣΣ Γόργιανης, ΒΣΣ Ηρακλεωτών, ΒΣΣ Θ. Ζιάκα). Ειδικότερα:





ΒΣΣ ΔΕ Αγίου Κοσμά, (1 ΠΕ Ψυχολόγος, 1 ΔΕ Νοσηλεύτρια, 1 ΥΕ Οικ.
Βοηθός). Εξυπηρετεί τις εξής Δημοτικές Ενότητες: Μέγαρο, Οροπέδιο, Καληράχη, Εκκλησίες, Αγίου Κοσμά, Κυπαρίσσι, Τρίκορφο, Καλλονή, Λείψι,
Κυδωνιές.
ΒΣΣ ΔΕ Ηρακλεωτών (1 ΥΕ Οικογενειακή Βοηθός. Λόγω του ότι είναι κενές
οι θέσεις του υπευθύνου και του Νοσηλευτή εξυπηρετείται από τον υπεύθυνο και τη νοσηλεύτρια της ΔΕ Αγίου Κοσμά). Εξυπηρετεί τις εξής Δημοτικές
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Ενότητες: Άγιος Γεώργιος, Κιβωτός Μηλιά, Κοκκινιά, Πολύδεντρο, Τραπεζούντα, Ταξιάρχης
ΒΣΣ ΔΕ Βεντζίων (1 ΠΕ Κοινωνιολόγος, 1 ΔΕ Νοσηλεύτρια, 1 ΥΕ οικ. Βοηθός). Εξυπηρετεί τις εξής Δημοτικές Ενότητες: Πόρος, Μικροκλεισούρα, Πιστικό, Κνίδη, Πυλωρή, Ποντινή, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Δίπορο, Σαρακίνα,
Ιτέα, Αγαλαίοι, Κέντρο, Νησί Βάρη, Έξαρχος.
ΒΣΣ ΔΕ Γόργιανης ( 1 ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός, 1 ΔΕ Νοσηλεύτρια, 1 ΥΕ
οικ. Βοηθός). Εξυπηρετεί τις εξής Δημοτικές Ενότητες: Μικρολίβαδο, Καλλιθέα, Πριόνια, Σιταρά, Κρανία, Κηπουριό, Πηγαδίτσα.
ΒΣΣ ΔΕ Γρεβενών ( 1 ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός, 2 ΔΕ Νοσηλεύτριες, 1 ΥΕ
οικ. Βοηθός) .Εξυπηρετεί τις εξής Δημοτικές Ενότητες: Αμυγδαλιές , Λόχμη,
Αιμιλιανός, Αγάπη, Ασπρόκαμπος, Βατόλακκος, Ελατος, Α’ Ελεύθερο, Β’
Ελεύθερο, Καλόχι, Δοξαράς, Μεσόλακκος, Καλαμίτσι, Μεγάλο Σειρήνι, Μικρό
Σειρήνι, Ροδιά, Σύνδενδρο, Φελλί Ελέυθεροχώρι, Κυρακαλή.
ΒΣΣ ΔΕ Θεοδώρου Ζίακα ( 1 ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός, 1 ΔΕ Νοσηλεύτρια,
1 ΥΕ οικ. Βοηθός). Εξυπηρετεί τις εξής Δημοτικές Ενότητες: Μαυραναίοι,
Μαυρονόρος, Σταυρός, Κοσμάτι, Τρίκωμο, Μοναχίτι, Παρόροιο, Αναβρυτά,
Πολυνέρι, Αλατόπετρα, Πανόραμα, Λάβδα, Πρόσβορο, Ζιάκα, Σπήλαιο, Περιβολάκι.
ΒΣΣ Πιλοτικό Γρεβενών (1 ΥΕ Οικογενειακή Βοηθός. Λόγω του ότι είναι κενές οι θέσεις του υπευθύνου και του Νοσηλευτή εξυπηρετείται από τον
υπεύθυνο και τη νοσηλεύτρια της ΔΕ ΒΣΣ Γόργιανης) . Εξυπηρετεί την
πόλη των Γρεβενών.

Απασχολήθηκαν (18) δεκαοχτώ εργαζόμενοι και εξυπηρετήθηκαν συνολικά 375
ωφελούμενοι , εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα.
Η μετακίνηση των εργαζομένων «Βοήθεια στο Σπίτι» πραγματοποιήθηκε με τα
τέσσερα (4) οχήματα ΒΣΣ, που υπάρχουν στη Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.
Μέσω του προγράμματος παρασχέθηκαν οι κάτωθι υπηρεσίες :
 Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη,
 νοσηλευτική φροντίδα (μέτρηση ζωτικών σημείων και σακχάρου,
 ενεσοθεραπείες ,
 εμβολιασμοί και αντιγριπικοί εμβολιασμοί,
 περιποίηση τραυμάτων και κατακλίσεων, συνταγογράφηση φαρμάκων ),
 φροντίδα της οικία ,
 συντροφιά, μικρο-αγορές,
 πληρωμή λογαριασμών,
 προμήθεια φαρμάκων ,
 βοήθεια στην ατομική υγιεινή, φαγητό – σίτιση,
 συνοδεία σε γιατρούς νοσοκομείο,
 διαμεσολάβηση με φορείς.

β) Στα πλαίσια λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών
Μέσω του προγράμματος δράσης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, συνεχίστηκε η λειτουργία του
Βρεφονηπιακού Σταθμού Γρεβενών και του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ελάτου
Γρεβενών.
Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Γρεβενών φιλοξενηθήκαν 8 βρέφη και 14 προνήπια.
Το προσωπικό που στελεχώνει το Σταθμό (2 Βρεφονηπιοκόμοι, 1 Βοηθός
Βρεφονηπιοκόμου και 1 Υπάλληλος Καθαριότητας) συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις στην
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εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού .
Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για τον εορτασμό της
επετείου της 28ης Οκτωβρίου, των Χριστουγέννων, της επετείου της 25ης Μαρτίου, της
Αποκριάς, του Πάσχα και αποχαιρετιστήρια γιορτή καλοκαιριού.
Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ελάτου Γρεβενών φιλοξενήθηκαν 7 βρέφη και 8 νήπια
από τα Γρεβενά και τα χωριά γύρω από τον Έλατο.
Το προσωπικό που απασχολείται (2 Νηπιαγωγοί και 1 Υπάλληλος Καθαριότητας)
συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις στην εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού.
Υπό την καθοδήγηση δύο νηπιαγωγών, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα με
δραστηριότητες που αφορούσαν την κοινωνικο-συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη των
παιδιών. Με δραστηριότητες όπως, χειροτεχνία, ζωγραφική, χορό, κουκλοθέατρο,
ανάγνωση και αναπαράσταση παραμυθιών, αλλά και εργασίες σχετικές με την πρώτη
επαφή με τα μαθηματικά και τη γραφή, πάντα προσαρμοσμένα στην ηλικία τους.
Οι μικροί μαθητές ήρθαν σε επαφή με την παράδοση και την ιστορία του τόπου μας,
μέσα από σχετικές δραστηριότητες, που αφορούσαν τις μεγάλες θρησκευτικές μας γιορτές
και τα ορόσημα της ιστορίας μας (χειροτεχνίες για το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, γιορτές
για τις εθνικές μας επετείους, ανάγνωση σχετικών ποιημάτων και λογοτεχνικών κειμένων).
Η μεταφορά των παιδιών στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ελάτου Γρεβενών
πραγματοποιήθηκε με λεωφορείο του Δήμου Γρεβενών που παραχωρήθηκε για χρήση
στην Επιχείρηση.
2.

Στο τμήμα Παιδείας , πολιτισμού και αθλητισμού

α) Στα πλαίσια λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ)
Εγγράφηκαν 20 παιδιά με Αναπηρία και εργάστηκαν συνολικά 8 άτομα ( 1
Κοινωνική Λειτουργός, 1 Εργοθεραπευτής, 1 Λογοθεραπεύτρια, 1 Γυμνάστρια, 1
εκπαιδεύτρια Ζωγράφος, 1 Εκπαιδευτής Κηπουρός, 1 Κοινωνική Φροντίστρια και 1
Καθαρίστρια) .
Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν
στο Κέντρο ήταν : Ζωγραφική,
κηπουρική, άθληση, συμβουλευτική, λογοθεραπεία και εργοθεραπεία.
Εκτός όμως από τις ανωτέρω καθημερινές δραστηριότητες και τη συμμετοχή του
Κέντρου σε κοινές δράσεις με τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής αγωγής όπως το
ΕΕΕΕΚ και το Ειδικό δημοτικό σχολείο Γρεβενών (εορτασμός εθνικών –σχολικών
εορτών και άλλες γιορτές όπως Χριστούγεννα, Απόκριες και καλοκαιρινές γιορτές )
πραγματοποιήθηκαν και δράσεις εξολοκλήρου
από
το
Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ) όπως:
- Διήμερη έκθεση χριστουγεννιάτικων κατασκευών και χειροτεχνημάτων των εργαστηρίων
Ζωγραφικής και Κηπουρικής στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Γρεβενών με τη συμμετοχή των παιδιών του Κέντρου.
-Παρασκευές μικρών γευμάτων (όπως κέικ, κουλουράκια κ.α), χρήση του χώρου της
κουζίνας, με στόχο την εκμάθηση καθημερινών δραστηριοτήτων και την αυτόνομη
διαβίωση, ανάλογα βέβαια και με τις δυνατότητες του κάθε ατόμου. Υπήρξε
συνεργασία με το ΙΕΚ Μαγειρικής.
-Επίσκεψη στη δανειστική βιβλιοθήκη της πόλης σε εβδομαδιαία βάση και
δανεισμός βιβλίων
- Βόλτα σε καταστήματα ειδών τροφίμων και στο πάρκο.
- Επίσκεψη σε εκθέσεις αγιογραφίας, βιβλίου που διοργανώθηκαν στην πόλη .
- Παρακολούθηση με άλλες σχολικές μονάδες παιδικές θεατρικές παραστάσεις και
κινηματογραφικές ταινίες στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου.
-Οργάνωση σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών από το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών στο
χώρο του Κέντρου με τη συμμετοχή του προσωπικού και των παιδιών του Κέντρου.
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-Συμμετοχή στην εκδήλωση του ΕΕΕΕΚ και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών
στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία στο
Κέντρο της πόλης την 3η Δεκέμβρη.
- Μαθήματα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής κυρίως σε ό,τι αφορά τους πεζούς, τα
σήματα, τις διαβάσεις κ.α.
- Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Χώρο του Κέντρου με την παρουσίαση θεατρικού
έργου, τραγούδια και ποιήματα.
- Αποκριάτικη γιορτή με ζωντανή μουσική ,φαγητό και πολύ διασκέδαση.

β) Στα πλαίσια λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης
παιδιών (ΚΔΑΠ)
Η ΔΕΚΕΓ λειτουργεί 3 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ηλικίας 5
έως 12 ετών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α .
Εξυπηρετήθηκαν συνολικά 288 παιδιά.
Οι δομές που λειτούργησαν στα ΚΔΑΠ αναλυτικότερα είναι :
1) Στο Πνευματικό Κέντρο Γρεβενών Α΄ Βάρδια παρακολούθησαν 76 παιδιά.
Εργάστηκαν 5 εκπαιδευτικοί με ειδικότητες (Εκπαιδευτικός παραδοσιακού χορούΕκπαιδευτικός μοντέρνου χορού-Γυμναστής- 2 Νηπιαγωγοί ).
2) Στον Αθλητισμό Α’ Βάρδια παρακολούθησαν 93
παιδιά. Εργάστηκαν 6
εκπαιδευτικοί-γυμναστές
με ειδικότητες ( Καλαθοσφαίριση-Χειροσφαίριση-2
ΚολύμβησηΠοδόσφαιρο-Αντισφαίριση).
Στον
αθλητισμό
Β’
Βάρδια
παρακολούθησαν 58 παιδιά
3) Στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών Α’ Βάρδια παρακολούθησαν 61 παιδιά.
Εργάστηκαν 4 εκπαιδευτικοί με ειδικότητες (Γυμναστής-Ζωγράφος-ΝηπιαγωγόςΕκπαιδευτικός Η/Υ).
Δραστηριότητες :

-

Aποκριάτικη Εκδήλωση

γ) Στα πλαίσια λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Γρεβενών
-Πραγματοποιήθηκαν (26) είκοσι έξι εκδηλώσεις.
δ) Στα πλαίσια λειτουργίας του Υπαίθριου Θεάτρου «Καστράκι»
-Πραγματοποιήθηκαν (4) τέσσερις εκδηλώσεις.

Από 01-01-2019 έως 31-12-2019 η ΔΕΚΕΓ ανέπτυξε τις παρακάτω δράσεις
1. Στο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

α)

Στο

πλαίσιο

του

προγράμματος

«Βοήθεια

στο

Σπίτι»

λειτούργησαν 7 δομές (ΒΣΣ Αγίου Κοσμά, ΒΣΣ Βεντζίων, ΒΣΣ Γρεβενών 1, ΒΣΣ Γρεβενών
2-Πιλοτικό, ΒΣΣ Γόργιανης, ΒΣΣ Ηρακλεωτών, ΒΣΣ Θ. Ζιάκα).Ειδικότερα:
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ΒΣΣ ΔΕ Αγίου Κοσμά, (1 ΠΕ Ψυχολόγος, 1 ΔΕ Νοσηλεύτρια, 1 ΥΕ Οικ.
Βοηθός). Εξυπηρετεί τις εξής Δημοτικές Ενότητες: Μέγαρο, Οροπέδιο, Καληράχη, Εκκλησίες, Αγίου Κοσμά, Κυπαρίσσι, Τρίκορφο, Καλλονή, Λείψι,
Κυδωνιές.
ΒΣΣ ΔΕ Ηρακλεωτών (1 ΥΕ Οικογενειακή Βοηθός. Λόγω του ότι είναι κενές
οι θέσεις του υπευθύνου και του Νοσηλευτή εξυπηρετείται από τον υπεύθυνο και τη νοσηλεύτρια της ΔΕ Αγίου Κοσμά). Εξυπηρετεί τις εξής Δημοτικές
Ενότητες: Άγιος Γεώργιος, Κιβωτός Μηλιά, Κοκκινιά, Πολύδεντρο, Τραπεζούντα, Ταξιάρχης
ΒΣΣ ΔΕ Βεντζίων (1 ΠΕ Κοινωνιολόγος, 1 ΔΕ Νοσηλεύτρια, 1 ΥΕ οικ. Βοηθός). Εξυπηρετεί τις εξής Δημοτικές Ενότητες: Πόρος, Μικροκλεισούρα, Πιστικό, Κνίδη, Πυλωρή, Ποντινή, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Δίπορο, Σαρακίνα,
Ιτέα, Αγαλαίοι, Κέντρο, Νησί Βάρη, Έξαρχος.
ΒΣΣ ΔΕ Γόργιανης ( 1 ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός, 1 ΔΕ Νοσηλεύτρια, 1 ΥΕ
οικ. Βοηθός).
Εξυπηρετεί τις εξής Δημοτικές Ενότητες: Μικρολίβαδο, Καλλιθέα, Πριόνια,
Σιταρά, Κρανία, Κηπουριό, Πηγαδίτσα.
ΒΣΣ ΔΕ Γρεβενών ( 1 ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός, 2 ΔΕ Νοσηλεύτριες, 1 ΥΕ οικ.
Βοηθός) .Εξυπηρετεί τις εξής Δημοτικές Ενότητες: Αμυγδαλιές , Λόχμη, Αιμιλιανός, Αγάπη, Ασπρόκαμπος, Βατόλακκος,Ελατος, Α’ Ελεύθερο, Β’ Ελεύθερο, Καλόχι, Δοξαράς, Μεσόλακκος, Καλαμίτσι, Μεγάλο Σειρήνι, Μικρό Σειρήνι, Ροδιά,
Σύνδενδρο, Φελλί Ελέυθεροχώρι, Κυρακαλή.
ΒΣΣ ΔΕ Θεοδώρου Ζίακα ( 1 ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός, 1 ΔΕ Νοσηλεύτρια,
1 ΥΕ οικ. Βοηθός). Εξυπηρετεί τις εξής Δημοτικές Ενότητες: Μαυραναίοι,
Μαυρονόρος, Σταυρός, Κοσμάτι, Τρίκωμο, Μοναχίτι, Παρόροιο, Αναβρυτά,
Πολυνέρι, Αλατόπετρα, Πανόραμα, Λάβδα, Πρόσβορο, Ζιάκα, Σπήλαιο, Περιβολάκι.
ΒΣΣ Πιλοτικό Γρεβενών (1 ΥΕ Οικογενειακή Βοηθός. Λόγω του ότι είναι κενές οι θέσεις του υπευθύνου και του Νοσηλευτή εξυπηρετείται από τον
υπεύθυνο και τη νοσηλεύτρια της ΔΕ ΒΣΣ Γόργιανης) . Εξυπηρετεί την
πόλη των Γρεβενών.

Απασχολήθηκαν δεκαοχτώ (18) εργαζόμενοι και εξυπηρετήθηκαν συνολικά 375
ωφελούμενοι , εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα.
Η μετακίνηση των εργαζομένων «Βοήθεια στο Σπίτι» πραγματοποιήθηκε με τα
τέσσερα (4) οχήματα ΒΣΣ, που υπάρχουν στη Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.
Μέσω του προγράμματος παρασχέθηκαν οι κάτωθι υπηρεσίες :
 Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη,
 νοσηλευτική φροντίδα (μέτρηση ζωτικών σημείων και σακχάρου,
 ενεσοθεραπείες ,
 εμβολιασμοί και αντιγριπικοί εμβολιασμοί,
 περιποίηση τραυμάτων και κατακλίσεων, συνταγογράφηση φαρμάκων ),
 φροντίδα της οικία ,
 συντροφιά, μικρο-αγορές,
 πληρωμή λογαριασμών,
 προμήθεια φαρμάκων ,
 βοήθεια στην ατομική υγιεινή, φαγητό – σίτιση,
 συνοδεία σε γιατρούς νοσοκομείο,
 διαμεσολάβηση με φορείς.
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β) Στα πλαίσια λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών
Μέσω του προγράμματος δράσης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, συνεχίστηκε η λειτουργία του
Βρεφονηπιακού Σταθμού Γρεβενών και
Βρεφονηπιακού Σταθμού Ελάτου
Γρεβενών.
Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Γρεβενών φιλοξενηθήκαν 8 βρέφη και 14 προνήπια.
Το προσωπικό που στελεχώνει το Σταθμό (2 Βρεφονηπιοκόμοι, 1 Βοηθός
Βρεφονηπιοκόμου και 1 Υπάλληλος Καθαριότητας) συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις στην
εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού .
Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για τον εορτασμό της
επετείου της 28ης Οκτωβρίου, των Χριστουγέννων, της επετείου της 25ης Μαρτίου, της
Αποκριάς, του Πάσχα και αποχαιρετιστήρια γιορτή καλοκαιριού.
Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ελάτου Γρεβενών φιλοξενήθηκαν 7 βρέφη και 8 νήπια
από τα Γρεβενά και τα χωριά γύρω από τον Έλατο.
Το προσωπικό που απασχολείται (2 Νηπιαγωγοί και 1 Υπάλληλος Καθαριότητας)
συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις στην εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού.
Υπό την καθοδήγηση δύο νηπιαγωγών, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα με
δραστηριότητες που αφορούσαν την κοινωνικο-συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη των
παιδιών. Με δραστηριότητες όπως, χειροτεχνία, ζωγραφική, χορό, κουκλοθέατρο,
ανάγνωση και αναπαράσταση παραμυθιών, αλλά και εργασίες σχετικές με την πρώτη
επαφή με τα μαθηματικά και τη γραφή, πάντα προσαρμοσμένα στην ηλικία τους.
Οι μικροί μαθητές ήρθαν σε επαφή με την παράδοση και την ιστορία του τόπου μας,
μέσα από σχετικές δραστηριότητες, που αφορούσαν τις μεγάλες θρησκευτικές μας γιορτές
και τα ορόσημα της ιστορίας μας (χειροτεχνίες για το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, γιορτές
για τις εθνικές μας επετείους, ανάγνωση σχετικών ποιημάτων και λογοτεχνικών κειμένων).
Η μεταφορά των παιδιών στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ελάτου Γρεβενών
πραγματοποιήθηκε με λεωφορείο του Δήμου Γρεβενών που παραχωρήθηκε για χρήση
στην Επιχείρηση.
2. Στο τμήμα Παιδείας , πολιτισμού και αθλητισμού
α) Στα πλαίσια λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ)
Εγγράφηκαν 20 παιδιά με Αναπηρία και εργάστηκαν συνολικά 8 άτομα ( 1
Κοινωνική Λειτουργός, 1 Εργοθεραπευτής, 1 Λογοθεραπεύτρια, 1 Γυμνάστρια, 1
εκπαιδεύτρια Ζωγράφος, 1 Εκπαιδευτής Κηπουρός, 1 Κοινωνική Φροντιστήρια και 1
Καθαρίστρια) .
Δραστηριότητες του Κέντρου που πραγματοποιήθηκαν
ήταν : Ζωγραφική,
κηπουρική, άθληση, συμβουλευτική, λογοθεραπεία και εργοθεραπεία.
Εκτός όμως από αυτές τις καθημερινές δραστηριότητες και τη συμμετοχή του
Κέντρου σε κοινές δράσεις με τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής αγωγής όπως το
ΕΕΕΕΚ και το Ειδικό δημοτικό σχολείο Γρεβενών (εορτασμός εθνικών –σχολικών
εορτών και άλλες γιορτές όπως Χριστούγεννα, Απόκριες και καλοκαιρινές γιορτές )
πραγματοποιήθηκαν και δράσεις εξολοκλήρου από το Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ).
- Διήμερη έκθεση χριστουγεννιάτικων κατασκευών και χειροτεχνημάτων
των
εργαστηρίων Ζωγραφικής και Κηπουρικής στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του
Δήμου Γρεβενών με τη συμμετοχή των ωφελούμενων του Κέντρου.
-Παρασκευές μικρών γευμάτων (όπως κέικ, κουλουράκια κ.α), έγινε χρήση του
χώρου της κουζίνας, με στόχο την εκμάθηση καθημερινών δραστηριοτήτων και την
χρήση της κουζίνας, με στόχο την αυτόνομη διαβίωση ,ανάλογα βέβαια και με τις
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δυνατότητες του κάθε ατόμου. Υπήρξε συνεργασία με το Ι>Ε>Κ Μαγειρικής της
πόλης μας όπου παρουσίασαν εύκολες συνταγές.
-Επίσκεψη στη δανειστική βιβλιοθήκη της πόλης μας σε εβδομαδιαία βάση και ο
δανεισμός βιβλίων
- Βόλτα σε καταστήματα ειδών τροφίμων, κάθε εβδομάδα, είτε σε μικρές ομάδες είτε
όλοι μαζί , στο πάρκο
- Επίσκεψη σε εκθέσεις που διοργανώθηκαν στην πόλη μας (έκθεση αγιογραφίας,
έκθεση βιβλίου κ.α).
- Παρακολούθηση με άλλες σχολικές μονάδες παιδικές θεατρικές παραστάσεις και
κινηματογραφικές ταινίες στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου.
-Οργάνωση σεμιναρίου από το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών Πρώτων Βοηθειών στο
χώρο του Κέντρου με την συμμετοχή του προσωπικού και των ωφελούμενων του
Κέντρου.
-Συμμετοχή στην εκδήλωση του ΕΕΕΕΚ και του Ειδικού δημοτικό σχολείου Γρεβενών
στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία στο
Κέντρο της πόλης την 3η Δεκέμβρη.
- Μαθήματα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής κυρίως σε ό,τι αφορά τους πεζούς, τα
σήματα, τις διαβάσεις κ.α ).
- Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Χώρο του Κέντρου με την παρουσίαση θεατρικού
έργου, τραγούδια και ποιήματα.
- Αποκριάτικη γιορτή με ζωντανή μουσική ,φαγητό και πολύ διασκέδαση.

β) Στα πλαίσια λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης
παιδιών (ΚΔΑΠ)
Η ΔΕΚΕΓ λειτουργεί 3 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ηλικίας 5
έως 12 ετών, στο πλαίσιο του προγράμματος
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α .
Εξυπηρετήθηκαν συνολικά 288 παιδιά.
Οι δομές που λειτούργησαν στα ΚΔΑΠ αναλυτικότερα είναι :
4) Στο Πνευματικό Κέντρο Γρεβενών Α΄ Βάρδια παρακολούθησαν 76 παιδιά.
Εργάστηκαν 5 εκπαιδευτικοί με ειδικότητες (Εκπαιδευτικός παραδοσιακού χορούΕκπαιδευτικός μοντέρνου χορού-Γυμναστής- 2 Νηπιαγωγοί ).
5) Στον Αθλητισμό Α’ Βάρδια παρακολούθησαν 93
παιδιά. Εργάστηκαν 6
εκπαιδευτικοί-γυμναστές
με ειδικότητες ( Καλαθοσφαίριση-Χειροσφαίριση-2
ΚολύμβησηΠοδόσφαιρο-Αντισφαίριση).
Στον
αθλητισμό
Β’
Βάρδια
παρακολούθησαν 58 παιδιά
6) Στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών Α’ Βάρδια παρακολούθησαν 61 παιδιά.
Εργάστηκαν 4 εκπαιδευτικοί με ειδικότητες (Γυμναστής-Ζωγράφος-ΝηπιαγωγόςΕκπαιδευτικός Η/Υ).
Δραστηριότητες :

-

Aποκριάτικη Εκδήλωση

γ) Στα πλαίσια λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Γρεβενών
-Πραγματοποιήθηκαν (34) τριάντα τέσσερις εκδηλώσεις.
δ) Στα πλαίσια λειτουργίας του Υπαίθριου Θεάτρου «Καστράκι»
-Πραγματοποιήθηκε (1) μία εκδήλωση.
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Από 01-01-2020 έως 31-12-2020 η ΔΕΚΕΓ ανέπτυξε τις παρακάτω δράσεις
1. Στο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

α)Στο

πλαίσιο

του

προγράμματος

«Βοήθεια

στο

Σπίτι»

λειτούργησαν 7 δομές (ΒΣΣ Αγίου Κοσμά, ΒΣΣ Βεντζίων, ΒΣΣ Γρεβενών 1, ΒΣΣ Γρεβενών
2-Πιλοτικό, ΒΣΣ Γόργιανης, ΒΣΣ Ηρακλεωτών, ΒΣΣ Θ. Ζιάκα).Ειδικότερα:















ΒΣΣ ΔΕ Αγίου Κοσμά, (1 ΠΕ Ψυχολόγος, 1 ΔΕ Νοσηλεύτρια, 1 ΥΕ Οικ.
Βοηθός). Εξυπηρετεί τις εξής Δημοτικές Ενότητες: Μέγαρο, Οροπέδιο, Καληράχη, Εκκλησίες, Αγίου Κοσμά, Κυπαρίσσι, Τρίκορφο, Καλλονή, Λείψι,
Κυδωνιές.
ΒΣΣ ΔΕ Ηρακλεωτών (1 ΥΕ Οικογενειακή Βοηθός. Λόγω του ότι είναι κενές
οι θέσεις του υπευθύνου και του Νοσηλευτή εξυπηρετείται από τον υπεύθυνο και τη νοσηλεύτρια της ΔΕ Αγίου Κοσμά). Εξυπηρετεί τις εξής Δημοτικές
Ενότητες: Άγιος Γεώργιος, Κιβωτός Μηλιά, Κοκκινιά, Πολύδεντρο, Τραπεζούντα, Ταξιάρχης
ΒΣΣ ΔΕ Βεντζίων (1 ΠΕ Κοινωνιολόγος, 1 ΔΕ Νοσηλεύτρια, 1 ΥΕ οικ. Βοηθός). Εξυπηρετεί τις εξής Δημοτικές Ενότητες: Πόρος, Μικροκλεισούρα, Πιστικό, Κνίδη, Πυλωρή, Ποντινή, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Δίπορο, Σαρακίνα,
Ιτέα, Αγαλαίοι, Κέντρο, Νησί Βάρη, Έξαρχος.
ΒΣΣ ΔΕ Γόργιανης ( 1 ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός, 1 ΔΕ Νοσηλεύτρια, 1 ΥΕ
οικ. Βοηθός).
Εξυπηρετεί τις εξής Δημοτικές Ενότητες: Μικρολίβαδο, Καλλιθέα, Πριόνια,
Σιταρά, Κρανία, Κηπουριό, Πηγαδίτσα.
ΒΣΣ ΔΕ Γρεβενών ( 1 ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός, 2 ΔΕ Νοσηλεύτριες, 1 ΥΕ
οικ. Βοηθός) .Εξυπηρετεί τις εξής Δημοτικές Ενότητες: Αμυγδαλιές , Λόχμη,
Αιμιλιανός, Αγάπη, Ασπρόκαμπος, Βατόλακκος,Ελατος, Α’ Ελεύθερο, Β’
Ελεύθερο, Καλόχι, Δοξαράς, Μεσόλακκος, Καλαμίτσι, Μεγάλο Σειρήνι, Μικρό
Σειρήνι, Ροδιά, Σύνδενδρο, Φελλί Ελέυθεροχώρι, Κυρακαλή.
ΒΣΣ ΔΕ Θεοδώρου Ζίακα ( 1 ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός, 1 ΔΕ Νοσηλεύτρια,
1 ΥΕ οικ. Βοηθός). Εξυπηρετεί τις εξής Δημοτικές Ενότητες: Μαυραναίοι,
Μαυρονόρος, Σταυρός, Κοσμάτι, Τρίκωμο, Μοναχίτι, Παρόροιο, Αναβρυτά,
Πολυνέρι, Αλατόπετρα, Πανόραμα, Λάβδα, Πρόσβορο, Ζιάκα, Σπήλαιο, Περιβολάκι.
ΒΣΣ Πιλοτικό Γρεβενών (1 ΥΕ Οικογενειακή Βοηθός. Λόγω του ότι είναι κενές οι θέσεις του υπευθύνου και του Νοσηλευτή εξυπηρετείται από τον
υπεύθυνο και τη νοσηλεύτρια της ΔΕ ΒΣΣ Γόργιανης) . Εξυπηρετεί την
πόλη των Γρεβενών.

Απασχολήθηκαν δεκαοχτώ (18) εργαζόμενοι και εξυπηρετήθηκαν συνολικά 390
ωφελούμενοι, εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα. Λόγω της πανδημίας covid-19
εξυπηρετήθηκαν και πολίτες που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα ΒΣΣ, κυρίως
για συνταγογράφηση, αγορά φαρμάκων, ειδών πρώτης ανάγκης, ενέσεων, πληρωμή
λογαριασμών, διαμεσολάβηση με φορείς. Συνολικά εξυπηρετήθηκαν 455 άτομα.
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Η μετακίνηση των εργαζομένων «Βοήθεια στο Σπίτι» πραγματοποιήθηκε με τα
τέσσερα (4) οχήματα ΒΣΣ, που υπάρχουν στη Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.
Μέσω του προγράμματος παρασχέθηκαν οι κάτωθι υπηρεσίες :











νοσηλευτική φροντίδα (μέτρηση ζωτικών σημείων και σακχάρου,
ενεσοθεραπείες ,
εμβολιασμοί και αντιγριπικοί εμβολιασμοί,
περιποίηση τραυμάτων και κατακλίσεων, συνταγογράφηση φαρμάκων ),
μικρο-αγορές,
πληρωμή λογαριασμών,
προμήθεια φαρμάκων ,
βοήθεια στην ατομική υγιεινή, φαγητό – σίτιση,
συνοδεία σε γιατρούς νοσοκομείο,
διαμεσολάβηση με φορείς.

β) Στα πλαίσια λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών
Μέσω του προγράμματος δράσης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, συνεχίστηκε η λειτουργία του
Βρεφονηπιακού Σταθμού Γρεβενών και του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ελάτου
Γρεβενών.
Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Γρεβενών φιλοξενηθήκαν 9 βρέφη και 5 προνήπια.
Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για τον εορτασμό της
επετείου της 28ης Οκτωβρίου, των Χριστουγέννων, της επετείου της 25ης Μαρτίου, της
Αποκριάς, του Πάσχα και αποχαιρετιστήρια γιορτή καλοκαιριού.
Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ελάτου Γρεβενών φιλοξενήθηκαν 6 βρέφη και 7 νήπια
από τα Γρεβενά και τα χωριά γύρω από τον Έλατο.
Υπό την καθοδήγηση δύο νηπιαγωγών, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα με
δραστηριότητες που αφορούσαν την κοινωνικο-συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη των
παιδιών. Με δραστηριότητες όπως, χειροτεχνία, ζωγραφική, χορό, κουκλοθέατρο,
ανάγνωση και αναπαράσταση παραμυθιών, αλλά και εργασίες σχετικές με την πρώτη
επαφή με τα μαθηματικά και τη γραφή, πάντα προσαρμοσμένα στην ηλικία τους.
Οι μικροί μαθητές ήρθαν σε επαφή με την παράδοση και την ιστορία του τόπου μας,
μέσα από σχετικές δραστηριότητες, που αφορούσαν τις μεγάλες θρησκευτικές μας γιορτές
και τα ορόσημα της ιστορίας μας (χειροτεχνίες για το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, γιορτές
για τις εθνικές μας επετείους, ανάγνωση σχετικών ποιημάτων και λογοτεχνικών κειμένων).
Η μεταφορά των παιδιών στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ελάτου Γρεβενών
πραγματοποιήθηκε με λεωφορείο του Δήμου Γρεβενών που παραχωρήθηκε για χρήση
στην Επιχείρηση.
2. Στο τμήμα Παιδείας , πολιτισμού και αθλητισμού

α) Στα πλαίσια λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με
Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ)
Εγγράφηκαν 20 παιδιά με Αναπηρία και εργάστηκαν συνολικά 8 άτομα ( 1
Κοινωνική Λειτουργός, 1 Εργοθεραπευτής, 1 Λογοθεραπεύτρια, 1 Γυμνάστρια, 1
εκπαιδεύτρια Ζωγράφος, 1 Εκπαιδευτής Κηπουρός, 1 Κοινωνική Φροντιστήρια και 1
Καθαρίστρια ) έως τον Αύγουστο του 2020. Από 01-09-2020 μειώθηκε ο αριθμός των
εργαζομένων σε 6 άτομα, καθώς η Κοινωνική Λειτουργός και η Κοινωνική Φροντίστρια
παραιτήθηκαν λόγω αλλαγής των συμβάσεων εργασίας.
Δραστηριότητες του Κέντρου που πραγματοποιήθηκαν είναι Ζωγραφική,
Κηπουρική, Άθληση, Λογοθεραπεία και Εργοθεραπεία.

99

Λόγω της Πανδημίας του Covid 19 δεν ήταν εφικτή
δράσεων, όπως επισκέψεις, βόλτες, εκδρομές, γιορτές κα.

η ανάπτυξη

περαιτέρω

β) Στα πλαίσια λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών
(ΚΔΑΠ)
Η ΔΕΚΕΓ λειτουργεί 3 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ηλικίας 5
έως 12 ετών, στο πλαίσιο του προγράμματος
<<Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής>> της Ε.Ε.Τ.Α.Α .
Εξυπηρετήθηκαν συνολικά 53 παιδιά.
Οι δομές που λειτούργησαν στα ΚΔΑΠ αναλυτικότερα είναι :
1) Στο Πνευματικό Κέντρο Γρεβενών Α΄ Βάρδια παρακολούθησαν 20 παιδιά.
Εργάστηκαν 5 εκπαιδευτικοί με ειδικότητες (Εκπαιδευτικός μοντέρνου χορούΓυμναστής- 2 Νηπιαγωγοί-Ζωγράφος).
2) Στον Αθλητισμό Α’ Βάρδια παρακολούθησαν 16
παιδιά. Εργάστηκαν
5
εκπαιδευτικοί-γυμναστές
με ειδικότητες ( Καλαθοσφαίριση-ΧειροσφαίρισηΚολύμβηση- Ποδόσφαιρο-Αντισφαίριση).
3) Στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών Α’ Βάρδια παρακολούθησαν 17 παιδιά.
Εργάζονται 5 εκπαιδευτικοί με ειδικότητες (Γυμναστής-Εκπαιδευτικός
παραδοσιακού χορού-Νηπιαγωγός-Εκπαιδευτικός Η/Υ-Μουσικός).
Δραστηριότητες: Λόγω COVID 19 ανεστάλη η λειτουργία των δομών και δεν
πραγματοποιήθηκε καμία δραστηριότητα.
γ) Στα πλαίσια λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Γρεβενών
-Πραγματοποιήθηκαν (5) πέντε εκδηλώσεις

δ) Στα πλαίσια λειτουργίας του Υπαίθριου Θεάτρου «Καστράκι»
-Πραγματοποιήθηκαν (2) δύο εκδηλώσεις
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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –
Αποχέτευσης Δ. Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.) αποτελεί
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Κοινωφελούς χαρακτήρα που διέπεται από
τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
1069/1980 (ΦΕΚ 191/23.8.1980 τ.Α) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν
μέχρι σήμερα. Από συστάσεώς της στόχο έχει την απρόσκοπτη παροχή
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στους δημότες της, οι οποίοι εκτείνονται σε
έναν από τους μεγαλύτερους σε έκταση δήμους της Ελληνικής Επικράτειας.
Η επιχείρηση απασχολεί συνολικά τριάντα (30) εργαζόμενους εκ των οποίων
δεκαοχτώ (18) είναι αορίστου χρόνου, πέντε (5) εργαζόμενοι είναι αποσπασμένοι
από το Δήμο Γρεβενών, πέντε (5) εργαζόμενοι απασχολούνται με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου (οχτάμηνα) και δύο (2) εργαζόμενοι με συμβάσεις παροχής
υπηρεσίας. Χωρική της επικράτεια είναι το σύνολο της επικράτειας του Δήμου
Γρεβενών και εκτελεί δικό της προϋπολογισμό ο οποίος ψηφίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και επικυρώνεται από
το συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Ο
προϋπολογισμός κάθε έτους είναι άμεσα συναρτώμενος από την τιμολογιακή
πολιτική της επιχείρησης και συντίθεται από τα τακτικά έσοδα της που προέρχονται
από πωλήσεις νερού και παροχής υπηρεσιών και από έκτακτα έσοδα που
αφορούν έργα που εντάσσονται σε διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα και
επιχορηγούνται από αυτά (ΕΣΠΑ, ΕΠΕΡΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και λοιπά
προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων).
Ο οικονομικός απολογισμός για την τριετία 2018 – 2020 αναλύεται ανά έτος ως
ακολούθως:
Έτος 2018
ΕΣΟΔΑ 2018
Το σύνολο των εσόδων (εισπράξεων) για το έτος 2018 ήταν 2.321.597,41 € ενώ τα
ταμειακά αποθέματα κατά την 1/1/2018 ήταν 23.573,73 €.
Τα έσοδα αναλύονται σε:

10

Τακτικά Έσοδα 2018
2.255.941,61 €
Έκτακτα Έσοδα 2018
65.655,80 €
ΕΞΟΔΑ 2018
Το σύνολο των εξόδων (πληρωμών) για το έτος 2018 ήταν 2.163.828,52 € ενώ τα
ταμειακά αποθέματα κατά την 31/12/2018 ήταν 181.342,62 €.
Αντίστοιχα για τα άλλα δύο έτη είχαμε:
Έτος 2019
ΕΣΟΔΑ 2019
Το σύνολο των εσόδων (εισπράξεων) για το έτος 2018 ήταν 2.050.572,69 € ενώ τα
ταμειακά αποθέματα κατά την 1/1/2019 ήταν 181.342,62 €.
Τα έσοδα αναλύονται σε:
Τακτικά Έσοδα 2019
1.997.722,14 €
Έκτακτα Έσοδα 2019
52.850,55 €
ΕΞΟΔΑ 2019
Το σύνολο των εξόδων (πληρωμών) για το έτος 2019 ήταν 2.214.731,93 € ενώ τα
ταμειακά αποθέματα κατά την 31/12/2019 ήταν 17.183,38 €.
Έτος 2020
ΕΣΟΔΑ 2020
Το σύνολο των εσόδων (εισπράξεων) για το έτος 2020 ήταν 2.484.000,38 € ενώ τα
ταμειακά αποθέματα κατά την 1/1/2020 ήταν 17.183,38 €.
Τα έσοδα αναλύονται σε:
Τακτικά Έσοδα 2020
1.902.250,14 €
Έκτακτα Έσοδα 2020
581.750,24 €
ΕΞΟΔΑ 2020
Το σύνολο των εξόδων (πληρωμών) για το έτος 2020 ήταν 2.451.177,14 € ενώ τα
ταμειακά αποθέματα κατά την 31/12/2019 ήταν 50.006,62 €.
Παρατηρώντας την εξέλιξη των εσόδων αυτής της τριετίας διαπιστώνουμε ότι:
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 Τα τακτικά έσοδα της επιχείρησης σταδιακά μειώνονται. Αυτό οφείλεται στη
μείωση του μόνιμου και του μετακινούμενου πληθυσμού – ετεροδημότες με
αποτέλεσμα να καταναλώνονται μικρότερες ποσότητες νερού και κατ’ επέκταση
να τιμολογούνται και μικρότερες ποσότητες.
 Ειδικότερα για το 2020 η μείωση των εσόδων της επιχείρησης ήταν ακόμη
μεγαλύτερη γιατί οι εποχικές μετακινήσεις των ετεροδημοτών μειώθηκαν ακόμη
περισσότερο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19.
 Τα έκτακτα έσοδα - επιχορηγήσεις από την εκτέλεση έργων αυξήθηκαν το 2020
γιατί είχαν συμβασιοποιηθεί και εκτελούνταν δράσεις ενταγμένων έργων.
Αναλυτικότερα την τριετία 2018 – 2020 εντάχθηκαν και εκτελούνται οι δράσεις:
1. «Αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας» η οποία χρηματοδοτήθηκε με
ποσό 280.000,00 € από τη ΣΑΕ – 055 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ.
32629/28-09-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με αυτή την πράξη
αντιμετωπίστηκαν προβλήματα λειψυδρίας σε Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών.
2. «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από
θεομηνίες» η οποία χρηματοδοτείτε με ποσό 250.000,00 € από τη ΣΑΕ – 055
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 11970/19-02-2019 Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και με την οποία αντιμετωπίστηκαν προβλήματα φυσικών
καταστροφών σε δίκτυα και εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών σε Δ.Δ. του
Δήμου Γρεβενών.
3. «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης οικισμών Κηπουρειού και Πριονίων» η
οποία χρηματοδοτείτε με ποσό 3.000.000,00 € από το Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ή ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», τον Άξονα Προτεραιότητας
«Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
Πρωτ 18601/07-03-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με τη
συγκεκριμένη δράση θα λυθεί το πρόβλημα υδροδότησης τεσσάρων οικισμών
του Δήμου Γρεβενών Κηπουρειού, Πριονίων, Πηγαδίτσας και Σιταρά τα οποία
θα υδροδοτούνται πλέον μόνο με φυσική ροή με επαρκές και ποιοτικά
κατάλληλο νερό.
4. «Βελτίωση και επέκταση εξωτερικού υδραγωγείου οικισμών Γρεβενών» η
οποία εντάχθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3305/01-09-2017 Απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, στον άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη
και προστασία περιβάλλοντος και προώθηση των πόρων του Ε.Π. Δυτικής
Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης σε ποσοστό 100% με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε
7.419.354,84 €. Η δημόσια δαπάνη της πράξης έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ενάριθμου 2017ΕΠ00510028. Η ανωτέρω
δράση εντάχθηκε με τη συνεργασία του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου
Γρεβενών και κοινοτήτων και του Δήμου Γρεβενών και εκτελείται για
λογαριασμό του Συνδέσμου Ύδρευσης από τη Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών. Σκοπός της
δράσης είναι η βελτίωση της υδροδότησης μιας σειράς οικισμών του Δήμου

10

Γρεβενών, η προστασία του περιβάλλοντος και η αναβάθμιση των συνθηκών
διαβίωσης των δημοτών του Δήμου Γρεβενών.
5. «Δράσεις Προστασίας των υδάτων της ΔΕΥΑ Γρεβενών» η οποία
εντάχθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2395/28-07-2020 Απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη
και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των
πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» και με την
οποία εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 334.430,45 €. Η συγκεκριμένη δράση
έχει ως στόχο την προστασία των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος των
πηγών υδροδότησης των οικισμών του Δήμου Γρεβενών.
6. «Σχέδια Ασφάλειας νερού ΔΕΥΑ Γρεβενών» η οποία εντάχθηκε με την υπ’
αριθ. πρωτ. 2438/29-07-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Μακεδονίας, στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» και με την οποία εγκρίθηκε
χρηματοδότηση ύψους 59.687,42 €. Η συγκεκριμένη δράση έχει ως στόχο την
υλοποίηση των σχεδίων ασφάλειας νερού των πηγών ύδρευσης του Δήμου
Γρεβενών.
Επιπλέον αυτών των δράσεων εντός του 2020 έχει υποβάλει προτάσεις σε μέτρα
και δράσεις που έχουν προκηρυχθεί και αναμένει την αξιολόγηση για την ένταξη
των ακόλουθων δράσεων.

1. «Αντικατάσταση

εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κλάδου Γ΄ (Κλάδος
Αετιάς)»,
στο
Πρόγραμμα
«Δυτική
Μακεδονία»,
στον
Άξονα
Προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, με τίτλο «Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών
ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού» στο πλαίσιο της
υπ’ αρ. πρωτ. 1372/28-4-2020 Πρόσκληση 113 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4295) της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας. Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω πράξης είναι
4.999.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. και έχει ως στόχο την αναβάθμιση των
υποδομών ύδρευσης του Δήμου Γρεβενών, την προστασία του περιβάλλοντος
και της εξοικονόμησης ενέργειας.

2. «Προμήθεια

και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού
και ελέγχου διαρροών δικτύων ύδρευσης Δήμου Γρεβενών»
προϋπολογισμού 4.939.081,20 € στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ01 του
Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση των δικτύων
ύδρευσης των οικισμών που υδροδοτούνται με άντληση, η εξοικονόμηση
ενέργειας, η βελτίωση των συστημάτων ελέγχου διαρροών και του εξοπλισμού
παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πόσιμου νερού.
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Τέλος στη διάρκεια αυτής της τριετίας συνέχισαν να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται
ληξιπρόθεσμες οφειλές παρελθόντων ετών της επιχείρησης. Έτσι αποπληρώθηκαν
694.765,98 € σε οφειλές που είχαν ρυθμιστεί με εξωδικαστικούς διακανονισμούς
και άρχισαν να εξαλείφονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που είχαν δημιουργηθεί
από το 2008 και εντεύθεν. Καταβλήθηκαν 476.512,94 € σε χρεολύσια δανείων τα
οποία εντός του 2022 θα έχουν αποπληρωθεί πλήρως. Έχει καθαρίσει η θέση της
επιχείρησης στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία και απομένει ως μόνη ανοικτή
πληγή η ρύθμιση των οφειλών της προς τη Δ.Ε.Η. από την κατανάλωση ενέργειας
των εγκαταστάσεων της. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι παρ’ όλες τις
παρεμβάσεις είτε μέσο Ε.Δ.Ε.Υ.Α. είτε μέσο Κ.Ε.Δ.Ε., οι Δ.Ε.Υ.Α. εξακολουθούν να
έχουν τιμολόγια γενικής χρέωσης στα αντλιοστάσια τους και στους βιολογικούς
καθαρισμούς και όχι τιμολόγια βιομηχανικής χρήσης που ζητάνε από την κεντρική
κυβέρνηση με συνεχή διαβήματα τους όλα αυτά τα χρόνια.
Επίσης καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα η Δ.Ε.Υ.Α.Γ. ανταποκρίνονταν και
συνεχίζει να ανταποκρίνεται στο φυσικό της ρόλο της, που είναι η παροχή
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Γρεβενών. Αντιμετώπισε τα
προβλήματα, που καθημερινά ανακύπτουν από τη φύση της επιχείρησης και
πρέπει να αποκατασταθούν με όσο το δυνατό πιο άμεσο και οικονομικά ανώδυνο
τρόπο, συνεχίζοντας τον αγώνα για αποκατάσταση της εικόνας και του κύρους της
στη συνείδηση των δημοτών.
Η επιχείρηση :
1.

Προχώρησε σε ανοικτούς ηλεκτρονικούς, σε πρόχειρους ανοικτούς
διαγωνισμούς και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα, παροχές
υπηρεσιών και συμβάσεις προμηθειών εναρμονισμένη κάθε φορά με την
ισχύουσα νομοθεσία για να συμπιέσει όσο το δυνατό περισσότερο το κόστος
των δαπανών.

2.

Προχώρησε σε συμβάσεις καθαρισμού δεξαμενών, και φρεατίων
υδροσυλλογής σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα για την βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των δημοτών.

3.

Συνέχισε να συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, για την άμεση
επέμβαση σε βλάβες των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και να μπορεί να
προβαίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην αποκατάσταση των βλαβών των
δικτύων, έτσι ώστε να μην δυσχεραίνεται η καθημερινότητα των πολιτών, όταν
τα δικά της τεχνικά συνεργεία δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Έτσι διέθεσε
πάνω από 126.000,00 ευρώ για επισκευές και συντηρήσεις για το 2018, πάνω
από 68.000,00 ευρώ για το 2019 και πάνω από 138.000,00 ευρώ για το 2020.

4.

Κάλυψε με συμβάσεις παροχής υπηρεσίας όλες τις ελλείψεις ανθρώπινου
αλλά και τεχνικού δυναμικού που έχει και δεν μπορεί να αναπληρώσει λόγω
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των περιορισμών που συνεχίζουν να υπάρχουν στην πρόσληψη προσωπικού
αορίστου χρόνου για να μπορεί να παρέχει στους δημότες την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση.
5.

Προχώρησε σε πάνω από 2.000 επεμβάσεις για αποκατάσταση βλαβών σε
αυτό το χρονικό διάστημα, με δικά της τεχνικά συνεργεία αλλά και με
εξωτερικούς συνεργάτες.

6.

Προχωράει στο σχεδιασμό και την ολοκλήρωση μελετών ύδρευσης και
αποχέτευσης για την ένταξη δράσεων που θα επιλύσουν προβλήματα των
δικτύων της και θα αναβαθμίσουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων του
Δήμου Γρεβενών.

7.

Προσπαθεί να μειώσει τα ανεξόφλητα υπόλοιπα της από φορείς του
δημοσίου αλλά και από ιδιώτες.

8.

Παράλληλα διάθεσε 150.000 ευρώ από ιδία έσοδα για την εκτέλεση μικρών
έργων ύδρευσης – αποχέτευσης με σκοπό την επίλυση τοπικών προβλημάτων.

9.

Εξακολουθεί να συμπιέζει το κόστος λειτουργίας του Βιολογικού καθαρισμού
με εξασφάλιση καλύτερων όρων συμβάσεων και κατάλληλη αξιοποίηση
επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού. Έχει αποκτήσει την απαραίτητη
εμπειρία για την αποδοτικότερη λειτουργία του βιολογικού της καθαρισμού με
το μικρότερο δυνατό κόστος.

Τέλος συνεχίζει το δικαστικό αγώνα για την πλήρη αποκατάσταση του
κύρους της και την απόδοση των απαιτούμενων από το νόμο ποινών σε
όσους έβλαψαν με τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους κατά τα παρελθόντα
έτη την επιχείρηση.
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