ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΡΧΗΣ 2012

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013 00:00

Παρουσία εκπροσώπων Φορέων και πολιτών πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Απριλίου
2013 η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, στην αίθουσα
συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα με θέμα: Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής
Αρχής έτους 2012. Ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης παρουσίασε με τη
βοήθεια της τεχνολογίας, τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής για το έτος 2012,
τονίζοντας ότι προτεραιότητα των δράσεων και των ενεργειών ήταν και είναι η ποιότητα
στην καθημερινότητα των πολιτών. Ευχαρίστησε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου,
ανεξαρτήτου παρατάξεως, για τη συνεργασία και την πολύτιμη βοήθειά τους στην κοινή
προσπάθεια της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου Γρεβενών, τους διευθυντές, τους
προϊσταμένους των υπηρεσιών και τα στελέχη για τη δική τους συμβολή στην προσπάθεια
αυτή.
Συμμαζέψαμε τόνισε τα βάρη του παρελθόντος και βάλλαμε το
Δήμο Γρεβενών σε μία νέα πορεία με αναπτυξιακό μέλλον και συνέχισε:
«Αρχές του 2011, τιμώντας την εμπιστοσύνη που μας έδειξε ο Γρεβενιώτικος λαός,
αναλάβαμε με ελπίδες και βαθύ αίσθημα ευθύνης, τις τύχες του νέου Καλλικρατικού
Δήμου.
Προσηλωμένοι στις ανάγκες του Πολίτη, δρομολογήσαμε την υλοποίηση του σχεδιασμού
μας, ακολουθώντας ένα και μοναδικό όραμα: να αλλάξουμε το αύριο του τόπου μας. Να
καταστήσουμε τα Γρεβενά και ολόκληρη την περιοχή μας εστία ανάπτυξης και δημιουργίας.
Με σιγουριά κι αυτοπεποίθηση αντιμετωπίσαμε δυσκολίες και συνθήκες πρωτόγνωρες:
Οικονομική κρίση, δημοσιονομική στενότητα, Διοικητική και χωροταξική αναδιάρθρωση.
Αντλώντας δύναμη από τη συμπαράσταση των συμπολιτών μας δώσαμε μάχες, πήραμε
αποφάσεις, υλοποιήσαμε δράσεις και έργα, κοιτάξαμε με αισιοδοξία το μέλλον του Δήμου
μας.
Θέσαμε ως στόχο την εξυπηρέτηση τριών θεμελιακών προτεραιοτήτων: τη δημιουργία ενός
δήμου με ισόρροπη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, τη συνεχή νικηφόρα μάχη με τα
προβλήματα της καθημερινότητας, την επιτυχή διαχείριση της νέας οικονομικής
πραγματικότητας.
Το 2012 οι στόχοι και οι προτεραιότητες δεν άλλαξαν. Ήταν όμως αναμφισβήτητα μια άλλη
χρονιά.
Η κοινωνική διάσταση της οικονομικής κρίσης
, έκανε την εμφάνισή της με τους σκληρότερους όρους για τους πολίτες. Τα κοινωνικά
προβλήματα πήραν εκρηκτικές διαστάσεις όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και
στις περιοχές της επαρχίας, όπως η δική μας.
Η νέα αυτή πραγματικότητα προσδιόρισε αναπόδραστα το πεδίο δράσης που έπρεπε να
προτάξει ο Δήμος μας την περασμένη χρονιά:
την επέκταση και ανάδειξη του κοινωνικού του
ρόλου,
με παράλληλη συμβολή στην
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αναθέρμανση της Τοπικής Οικονομίας
.
Οι επιλογές μας συγκεκριμένες: Η δημιουργία νέων κοινωνικών δομών, η ενίσχυση των
υφιστάμενων και η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ως μοναδικού αξιόπιστου
χρηματοδοτικού μέσου.
Έτσι στην Κοινωνική Μέριμνα
:
Ιδρύθηκε και λειτούργησε το Κοινωνικό Παντοπωλείο, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα της
δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους (επωφελήθηκαν περίπου 3.000 συμπολίτες μας)
όπως και το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας, αρχικού προϋπολογισμού 515.625,00
€, με την απασχόληση 156 ανέργων σε υπηρεσίες του Δήμου μας.
Το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού υλοποίησε τη δράση «Εναρμόνιση
Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» συνολικής δαπάνης 210.600,00 €, από την οποία
ωφελήθηκαν 84 δικαιούχες μητέρες με την δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους.
Η Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου (ΔΕΚΕΓ) δημιούργησε μια νέα Δομή, το Κέντρο
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ηλικίας 6 έως 12 ετών, με σκοπό την
απασχόληση των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
τους καθώς και την εξυπηρέτηση των γονέων. Συμμετείχαν στις διάφορες δραστηριότητες
246 παιδιά.
Η ΑΝ.ΓΡΕ δρομολόγησε την υλοποίηση δύο Προγραμμάτων Απασχόλησης ατόμων ευπαθών
κοινωνικών ομάδων, αρχικού προϋπολογισμού 850.000,00 €, από τα οποία θα επωφεληθούν
310 άνεργοι συμπολίτες μας.
Παράλληλα οι προϋπάρχουσες κοινωνικές δομές (Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Τμήμα
Πρόνοιας κ.λ.π.) συνέχισαν και ενίσχυσαν την δράση τους, προσφέροντας υπηρεσίες
κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης σε όσους τις χρειάστηκαν.
Στον Τομέα των Έργων :
Απόλυτη προτεραιότητα δόθηκε στην αξιοποίηση του πιο αξιόπιστου χρηματοδοτικού
εργαλείου που διαθέτουμε, τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ιδιαίτερα του ΕΣΠΑ.
Φιλοδοξούμε με τον τρόπο αυτό να τεθούν οι βάσεις για έναν νέο ελπιδοφόρο κύκλο
βιώσιμης ανάπτυξης.
Ήδη έχουν ενταχθεί οριστικά στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013», 20 σημαντικά
έργα, εκ των οποίων τα 6 συμβασιοποιήθηκαν, 7 δημοπρατήθηκαν και 7 είναι υπό
δημοπράτηση. Ένας μεγάλος αριθμός ακόμα (περισσότερα από 40) έχουν υποβληθεί και
αξιολογούνται για οριστική ένταξη. Παράλληλα βρισκόμαστε σε μία συνεχή διαδικασία
προετοιμασίας και ωρίμανσης σημαντικών προτάσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην
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ωρίμανση του Αστρονομικού Πάρκου του Ορλιακα, έργου προτεραιότητας « ΣΗΜΑΙΑ».
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκτέλεση του μεγάλου έργου της ύδρευσης της ΔΕΥΑΓ,
προϋπολογισμού 12.006.901,25 €, ενώ η ΑΝ.ΓΡΕ υλοποιεί διάφορα προγράμματα
επενδύσεων κυρίως στον Αγροτικό και τον Τουριστικό Τομέα, συνολικού προϋπολογισμού
Δημόσιας Δαπάνης περίπου 7.000.000,00 € (
Leader, Άξονας 3 του ΠΑΑ Αλέξανδρος Μπαλτατζής κ.λ.π ).
Η κύρωση της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης το 2012, σηματοδότησε μία
από τις θετικότερες εξελίξεις για το μέλλον της πόλης, ενώ στην παρούσα φάση
ετοιμάζεται η εναρμόνισή της με το Κτηματολόγιο.
Το 2012 συνεχίσθηκε η προσπάθεια για απρόσκοπτη και ομαλή ροή στην εκτέλεση των
συνεχιζόμενων έργων. Το υπόλοιπο των συμβατικών υποχρεώσεων που στις 1-01-2011
ήταν
17.856.608,00€
διαμορφώθηκε στο τέλος του 2012 στα
11.570.086,45€
σημειώνοντας μείωση
35,21%
σε μία διετία. Παράλληλα συνεχίστηκαν στοχευμένες παρεμβάσεις εκεί όπου ήταν
απαραίτητες, σε όλο το εύρος του Δήμου.
Εκτός από την Κοινωνική μέριμνα και τα έργα
και σε άλλες πτυχές της δραστηριότητας του Δήμου έγιναν σημαντικά πράγματα το 2012.
Στο Διοικητικό και Οικονομικό τομέα
συνεχίστηκε ο εξορθολογισμός των οικονομικών του Δήμου σε συνθήκες μάλιστα
δραματικής περικοπής των επιχορηγήσεων. Επιτεύχθηκε περαιτέρω συμπίεση του
λειτουργικού κόστους, με παράλληλη βελτίωση της ποιοτικής διάρθρωσης των δαπανών
υπέρ των επενδυτικών δραστηριοτήτων. Οι παλαιές οφειλές που «κληρονόμησε» ο
Καλλικρατικός Δήμος διαμορφώθηκαν το 2012 στο ποσό των
584.186,69 €,
από τα
4.462.421,13 €,
σημειώνοντας μείωση κατά
86,91%
σε μια διετία. Εθνικό Δημοτολόγιο και Εθνικό Ληξιαρχείο έκαναν ουσιαστικά βήματα.
Η δύσκολη μάχη της καθημερινότητας για ποιότητα στο περιβάλλον της πόλης και των
χωριών μας, δίνεται και αναδεικνύεται από τον συνεχή και συνεπή αγώνα των ανθρώπων
και των μηχανισμών της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
Θεωρούμε ότι και σε αυτόν τον τομέα, παρά τις δυσκολίες, είχαμε ικανοποιητικά
αποτελέσματα την περσινή χρονιά. Σωστός προγραμματισμός της αποκομιδής των
απορριμμάτων, τακτικό και συστηματικό πλύσιμο δρόμων, πλατειών και λαϊκών αγορών,
περαιτέρω ενίσχυση της προσπάθειας ανακύκλωσης υλικών ήταν τα στοιχεία που
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χαρακτήρισαν το 2012 στον συγκεκριμένο τομέα.
Δεν επιθυμούμε σε καμιά περίπτωση να εξιδανικεύσουμε την κατάσταση. Γνωρίζουμε τους
τομείς στους οποίους υπάρχουν προβλήματα και θα πρέπει να δοθεί βάρος στην επόμενη
περίοδο, προκειμένου να βελτιωθούν, αφενός η καθημερινότητα των συμπολιτών μας και
αφετέρου οι προϋποθέσεις αναπτυξιακής προοπτικής και κατέληξε:
Ωστόσο θεωρούμε ότι και η περσινή χρονιά έκλεισε με θετικό πρόσημο για το Δήμο μας».
Στην Ιστοσελίδα του Δήμου, ο δημότης μας και ο κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να
ανατρέξει για την πλήρη και αναλυτική παράθεση του συνόλου των πεπραγμένων της
δημοτικής αρχής για το 2012.
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