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Ειςαγωγή
Η Δημοτικό αρχό πιςτό ςτη δϋςμευςό τησ για απόλυτη διαφϊνεια και λογοδοςύα
υποβϊλλει προσ ϋλεγχο το δημόςιο απολογιςμό πεπραγμϋνων για το ϋτοσ 2015
με τρόπο ςυνοπτικό και εύληπτο.
Ο Δημόςιοσ Απολογιςμόσ Πεπραγμϋνων υποβϊλλεται ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ
του ϊρθρου 217 Ν. 3463/2006, όπωσ ιςχύει , και αφορϊ κυρύωσ:




τη διούκηςη του Δόμου,
την οικονομικό κατϊςταςη και
την εφαρμογό του προγρϊμματοσ δημοτικόσ δρϊςησ.

Καταβλόθηκε προςπϊθεια για λόγουσ πληρότητασ των πεπραγμϋνων τησ
δημοτικόσ αρχόσ ςτισ επιμϋρουσ ενότητεσ να παρουςιϊζονται δεδομϋνα που
αφορούν την περύοδο από 1/9/2014 ϋωσ 31/12/2014, όπου αυτόσ ο χρονικόσ
επιμεριςμόσ εύναι εφικτόσ.
Ωσ προσ τη δομό του ο παρόν Δημόςιοσ Απολογιςμόσ οργανώνεται ςε επτϊ (7)
επιμϋρουσ ενότητεσ, επιχειρώντασ να καλύψει το εύροσ των αρμοδιοτότων και
των δρϊςεων του Δόμου:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Λειτουργύα Θεςμικών Οργϊνων
Διοικητικό υγκρότηςη
Οικονομικό Διαχεύριςη
Κοινωνικό Πολιτικό
Καθημερινότητα – Διαχεύριςη Προβλημϊτων
Παιδεύα, Αθλητιςμόσ, Πολιτιςμόσ
Έργα

Λειτουργία Θεςμικών Οργάνων
Δημοτικό υμβούλιο
Σο δημοτικό ςυμβούλιο του Καρπενηςύου λειτουργεύ με βϊςη τον πρότυπο
κανονιςμό λειτουργύασ δημοτικού ςυμβουλύου (ΥΕΚ. Β661/2011) ςε ςυνδυαςμό
με τον κανονιςμό λειτουργύασ όπωσ ϋχει ψηφιςτεύ από το δημοτικό ςυμβούλιο
(49/2011, 163/2011 Α.Δ..). Για όςα θϋματα δεν ρυθμύζονται από τον πρότυπο
κανονιςμό αυτό εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του κώδικα δόμων και κοινοτότων
Ν.3413/2006 και του Καλλικρϊτη Ν. 3852/2010 και αναλογικϊ οι διατϊξεισ του
κώδικα διοικητικόσ διαδικαςύασ.
Κατϊ το 2015 πραγματοποιόθηκαν εύκοςι ϋξι (26) υνεδριϊςεισ και ελόφθηςαν
πεντακόςιεσ ογδόντα τρεισ (583) αποφϊςεισ. Απεςτϊληςαν για τον
προβλεπόμενο ϋλεγχο νομιμότητασ εκατόν δϋκα ϋξι (116) εκ των οπούων
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εγκρύθηκαν οι εκατόν δϋκα (110) και ακυρώθηκαν οι δϋκα ϋξι (16). το τϋλοσ
κϊθε ςυνεδρύαςησ του Δημοτικού υμβουλύου ο αντύςτοιχοσ πύνακασ
αποφϊςεων τησ κϊθε ςυνεδρύαςησ, αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου
Καρπενηςύου. Όλεσ οι αποφϊςεισ αντύςτοιχα αναρτώνται, κατ’ εφαρμογό του
νόμου, ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», ενώ από την ανϊληψη καθηκόντων τησ
Δημοτικόσ Αρχόσ ενεργοποιόθηκε και η ανϊρτηςη ςτην εφαρμογό ανοιχτϊ
δεδομϋνα ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου Καρπενηςύου (data.gov.gr).
Από την αρχό τησ Δημοτικόσ Αρχόσ και ϋωσ το τϋλοσ 2014 πραγματοποιόθηκαν
ςυνολικϊ εννϋα (9) ςυνεδριϊςεισ και εκδόθηκαν διακόςιεσ τριϊντα οχτώ (238)
αποφϊςεισ. Απεςτϊληςαν για τον προβλεπόμενο ϋλεγχο νομιμότητασ ογδόντα
μύα (81) ενώ ακυρώθηκαν μόλισ δυο (2) αποφϊςεισ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ
2014

2%

1%

116
ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ
(1.9- 31.12)

81

ΕΛΕΓΧΟ

ΕΛΕΓΧΟ

ΑΚΤΡΩΗ
283

583

ΑΚΤΡΩΗ

Όπωσ παραςτατικϊ απεικονύζεται ςτο ανωτϋρω γρϊφημα και προκύπτει από τα
αναλυτικϊ δεδομϋνα, τα χαμηλότατα ποςοςτϊ ακυρότητασ των αποφϊςεων του
Δημοτικού υμβουλύου, 1% του ςυνόλου των αποφϊςεων για το 2014 και 2%
για το 2015, αποδεικνύουν την απόλυτη τόρηςη των προβλεπόμενων
διαδικαςιών και τησ νομοθεςύασ κατϊ την ειςαγωγό των θεμϊτων ςτο Δημοτικό
υμβούλιο.

Οικονομική Επιτροπή
Δυνϊμει του ϊρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομικό Επιτροπό ανϊγεται ςε
ϋνα πολύ ςημαντικό δικαιοδοτικό όργανο αφού ϋχει ωσ βαςικό αρμοδιότητϊ τησ,
την παρακολούθηςη και τον ϋλεγχο τησ οικονομικόσ λειτουργύασ του δόμου,
καθώσ και τη ςύνταξη του προώπολογιςμού. υγχρόνωσ, η Οικονομικό Επιτροπό
ϋχει την αρμοδιότητα να ειςηγεύται προσ το Δημοτικό υμβούλιο την επιβολό
τελών, δικαιωμϊτων και ειςφορών, να αποφαςύζει για την αποδοχό κληρονομιών
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– δωρεών, καθώσ και να ειςηγεύται τα ςχϋδια κανονιςτικών αποφϊςεων του
δόμου που αφορούν κυρύωσ την ωσ ϊνω οικονομικό λειτουργύα του δόμου.
Η πρόςκληςη κϊθε ςυνεδρύαςησ τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ και ο αντύςτοιχοσ
πύνακασ αποφϊςεων τησ ςυνεδρύαςησ, αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου
Καρπενηςύου. Όλεσ οι αποφϊςεισ αντύςτοιχα αναρτώνται ςτο πρόγραμμα
«∆ΙΑΤΓΕΙΑ» και ςτην εφαρμογό ανοιχτϊ δεδομϋνα ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου
Καρπενηςύου (data.gov.gr).
Κατϊ το 2015 πραγματοποιόθηκαν πενόντα τϋςςερεισ (54) ςυνεδριϊςεισ και
ελόφθηςαν εξακόςιεσ ςαρϊντα εννϋα (649) αποφϊςεισ. Απεςτϊληςαν για τον
προβλεπόμενο ϋλεγχο νομιμότητασ εκατόν τριϊντα οκτώ (138) εκ των οπούων
ακυρώθηκαν τϋςςερεισ (4).
Για την περύοδο ενδιαφϋροντοσ του 2014 πραγματοποιόθηκαν ςυνολικϊ
δεκατρεύσ (13) ςυνεδριϊςεισ και εκδόθηκαν εκατόν πενόντα πϋντε (155)
αποφϊςεισ. Απεςτϊληςαν αντύςτοιχα πενόντα ϋξι (56) εκ των οπούων πϋντε (5)
ακυρώθηκαν.
Από την ανϊλυςη των ανωτϋρω δεδομϋνων προκύπτει και για την Οικονομικό
Επιτροπό πολύ χαμηλό ποςοςτό ακύρωςησ των αποφϊςεών τησ, τησ τϊξεωσ για
το 2015 του 0,6%. Πρϋπει δε να ςημειωθεύ ότι ςτην πλειοψηφύα των ακυρωτικών
αποφϊςεων ο Δόμοσ προςϋφυγε ςτην Επιτροπό του α. 152, όπου και δικαιώθηκε.

Επιτροπή Ποιότητα Ζωήσ
Η Επιτροπό Ποιότητασ Ζωόσ ςυςτϊθηκε δυνϊμει του ϊρθρου 73 του Ν.
3852/2010 ωσ ϋνα νϋο αποφαςιςτικό και ειςηγητικό όργανο, με αρμοδιότητεσ ςε
θϋματα ποιότητασ ζωόσ και ςε θϋματα πολεοδομικού και περιβαλλοντικού
χαρακτόρα.
Με τη ςυγκρότηςη τησ επιτροπόσ αυτόσ, ϋνασ κρύςιμοσ και διαρκώσ
αναπτυςςόμενοσ τομϋασ δημοτικόσ πολιτικόσ, όπωσ εύναι τα ζητόματα
περιβαλλοντικόσ προςταςύασ και ιδιαύτερα τα πολεοδομικϊ και χωροταξικϊ,
γύνεται αντικεύμενο ενόσ ςυλλογικού και αντιπροςωπευτικού οργϊνου
περιςςότερο ευϋλικτου από το πολυπληθϋσ Δημοτικό υμβούλιο.
Η πρόςκληςη κϊθε ςυνεδρύαςησ τησ Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ και ο
αντύςτοιχοσ πύνακασ αποφϊςεων τησ ςυνεδρύαςησ, αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα
του Δόμου Καρπενηςύου. Όλεσ οι αποφϊςεισ αντύςτοιχα αναρτώνται ςτο
πρόγραμμα «∆ΙΑΤΓΕΙΑ» και ςτην εφαρμογό ανοιχτϊ δεδομϋνα ςτην ιςτοςελύδα
του Δόμου Καρπενηςύου (data.gov.gr).
Κατϊ το 2015 πραγματοποιόθηκαν δεκαπϋντε (15) ςυνεδριϊςεισ και ελόφθηςαν
εξόντα δύο (62) αποφϊςεισ, εκ των οπούων ςαρϊντα ϋξι (46) ομόφωνεσ. Για την
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περύοδο αναφορϊσ του
2014 πραγματοποιόθηκαν ςυνολικϊ πϋντε (5)
ςυνεδριϊςεισ και εκδόθηκαν δεκαοχτώ (18) αποφϊςεισ, εκ των οπούων
δεκαπϋντε (15) ομόφωνεσ.
Σα υψηλϊ ποςοςτϊ ομόφωνων αποφϊςεων υπογραμμύζουν τη διαλλακτικότητα,
την μελϋτη και ςυναινετικό ϊςκηςη πολιτικόσ τησ Δημοτικόσ Αρχόσ.
Λοιπέσ Θεςμικέσ Επιτροπέσ του Δήμου Καρπενηςίου
Η λειτουργύα τησ Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Ενιαίασ χολικήσ
Επιτροπήσ του Δόμου Καρπενηςύου υπόρξε ομαλότατη και παραγωγικό το
2015. το πύνακα που ακολουθεύ παρουςιϊζονται αναλυτικϊ το ςύνολο των
αποφϊςεών τουσ:

2015
Ενιαύα χ. Επιτροπό
Πρωτοβϊθμιασ
Εκπαύδευςησ
Ενιαύα χ. Επιτροπό
Δευτεροβϊθμιασ
Εκπαύδευςησ
2014
Ενιαύα χ. Επιτροπό
Πρωτοβϊθμιασ
Εκπαύδευςησ
Ενιαύα χ. Επιτροπό
Δευτεροβϊθμιασ
Εκπαύδευςησ

υνεδριάςεισ

Ομοφωνία

10

ύνολο
Αποφάςεων
14

13

17

16

υνεδριάςεισ

Ομοφωνία

3

ύνολο
Αποφάςεων
8

3

6

6

14

8

Επύςησ, η Επιτροπή Σουριςτικήσ Προβολήσ του Δημοτικού υμβουλύου
ςυνεδρύαςε τακτϊ το 2015 πριν από κϊθε τουριςτικό δρϊςη του Δόμου
ςυζητώντασ και διαμορφώνοντασ από κοινού τα μϋλη τησ την πολιτικό
τουριςτικόσ προβολόσ του Δόμου και τισ προτεραιότητϋσ τησ.

Διοικητική υγκρότηςη
Ο Καλλικρατικόσ Δόμοσ Καρπενηςύου δημιουργόθηκε από την κατϊργηςη και
ςυγχώνευςη των κϊτωθι Καποδιςτριακών Δόμων:
Δήμος Δομνίστας
Δήμος Καρπενησίοσ
Δήμος Κτημενίων
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Δήμος Ποταμιάς
Δήμος Προσσού
και
Δήμος Φοσρνά
Με την ανϊληψη καθηκόντων τησ νϋασ δημοτικόσ αρχόσ την 1η επτεμβρύου
2014, η οργανωτικό δομό του καλλικρατικού Δόμου Καρπενηςύου περιελϊμβανε
εκτόσ από την Δομό των κύριων Τπηρεςιών του, μια κοινωφελό επιχεύρηςη, ϋνα
ΝΠΔΔ το οπούο δεν απαςχολούςε προςωπικό και δύο ςχολικϋσ επιτροπϋσ. Η
οργανωτικό δομό των κύριων υπηρεςιών του δόμου, ςύμφωνα με τον Οργανιςμό
Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ (ΥΕΚ 1357/Β’/2011) όταν διαρθρωμϋνη ςε ϋξι αυτοτελό
γραφεύα, δύο αυτοτελό τμόματα και πϋντε διευθύνςεισ αποτελούμενεσ από
εικοςιϋνα τμόματα.
Σο 2015 ο Δόμοσ Καρπενηςύου ολοκληρώνοντασ την αξιολόγηςη των δομών του
προχώρηςε ςε νϋο οργανιςμό εςωτερικόσ υπηρεςύασ περικόπτοντασ και
ςυγχωνεύοντασ τμόματα και διευθύνςεισ. Η διοικητικό αναςυγκρότηςη
υπαγορεύθηκε από λόγουσ λειτουργικότητασ, καθώσ υπόρχαν ςοβαρϋσ
επικαλύψεισ αρμοδιοτότων μεταξύ των τμημϊτων, αλλϊ και από την ανϊγκη
καλύτερησ αξιοπούηςησ του υφιςτϊμενου προςωπικού, καθώσ υπόρχαν τμόματα
όπου υπηρετούςε μόνον ο Προώςτϊμενοσ (τμηματϊρχησ) και μϊλιςτα μερικϋσ
φορϋσ εύχε και ο ύδιοσ παρϊλληλα καθόκοντα ςε ϊλλο τμόμα. Η ςημερινό
οργανωτικό δομό του Δόμου Καρπενηςύου αποτελεύται από δύο αυτοτελό
γραφεύα, ϋξι αυτοτελό τμόματα και τρεισ διευθύνςεισ αποτελούμενεσ από
δεκατρύα τμόματα (ΥΕΚ 2214/Β’/2015 και 2335/Β’/2015). Πϋραν των
ωφελειών ςε επύπεδο λειτουργύασ και αξιοπούηςησ του ανθρώπινου δυναμικού,
από τη νϋα διοικητικό δομό ο Δόμοσ Καρπενηςύου εξοικονόμηςε 20.600 €
ετηςύωσ από την περικοπό των θϋςεων ευθύνησ. Σαυτόχρονα ο Δόμοσ διατόρηςε
όλεσ τισ αποκεντρωμϋνεσ υπηρεςύεσ ςτισ δημοτικϋσ ενότητεσ ςτην ϋδρα κϊθε
πρώην καποδιςτριακού Δόμου.
υνεπόσ ςτισ διοικητικϋσ τησ υποχρεώςεισ, αλλϊ και ςτισ δεςμεύςεισ τησ για
απόλυτη διαφϊνεια και νομιμότητα η Δημοτικό αρχό προχώρηςε αμϋςωσ μετϊ
την ολοκλόρωςη του νϋου οργανιςμού ςε κρύςεισ Διευθυντών , οι οπούεσ και
ολοκληρώθηκαν το 2016. Καύτοι ςτισ προθϋςεισ του Δόμου όταν να προβεύ
ακολούθωσ ςε κρύςεισ για τισ θϋςεισ των Προώςταμϋνων Σμημϊτων, τούτο δεν
κατϋςτη εφικτό λόγω τησ κατϊργηςησ των υπηρεςιακών ςυμβουλύων με
νομοθετικό ρύθμιςη και των αλλαγών που επόλθαν ςτην διαδικαςύα των
κρύςεων. Οι υπηρετούντεσ Προώςτϊμενοι τμημϊτων ϋχουν οριςθεύ με βϊςη τισ
ςχετικϋσ διατϊξεισ αναπλόρωςησ του Κώδικα Δημοτικών Τπαλλόλων (Ν.
3584/2007).
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το ςημεύο αυτό πρϋπει να υπογραμμιςθεύ η ςημαντικό μεύωςη του ανθρώπινου
δυναμικού του Δόμου. Εύναι χαρακτηριςτικό ότι το 2011 ςτον Καλλικρατικό
Δόμο Καρπενηςύου υπηρετούςαν ςυνολικϊ 210 υπϊλληλοι διαφόρων κλϊδων και
ειδικοτότων, ενώ ςόμερα υπηρετούν μόλισ 128. Σαυτόχρονα καθημερινϊ
διευρύνεται το εύροσ αρμοδιοτότων του δόμου καθώσ και οι υποχρεώςεισ
τόρηςησ κυρύωσ ηλεκτρονικών μητρώων, καθιςτώντασ αναγκαύα την απόδοςη
πολλών και μερικϋσ φορϋσ διαφορετικών αντικειμϋνων ςτουσ ύδιουσ υπαλλόλουσ.
Με ςτόχο την ενύςχυςη των υπηρεςιών του Δόμου ςε καύρια αντικεύμενα, αρχϋσ
του 2015 (Υεβρουϊριοσ) με απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου ο Δόμοσ
Καρπενηςύου αποφϊςιςε την πρόςληψη δικηγόρου ακολουθώντασ τισ ςχετικϋσ
διατϊξεισ τόςο του Κ.Δ.Κ., και του Καλλικρϊτη, όςο και του Κώδικα Δικηγόρων.
Έωσ ςόμερα η θϋςη δεν ϋχει πληρωθεύ καθώσ προςκρούει ςε ςυνεχόμενεσ
ενςτϊςεισ αλλϊ και γραφειοκρατικό ολιγωρύα των εμπλεκόμενων υπηρεςιών.
Ομούωσ από τισ αρχϋσ του 2015 ο Δόμοσ Καρπενηςύου διεκδύκηςε ϋντονα με
ςυνεχεύσ παραςτϊςεισ ςτα αρμόδια Τπουργεύα, την πλόρωςη τησ θϋςησ ΠΕ
πληροφορικόσ όπου υπόρχε επιτυχών ςε διαγωνιςμό του ΑΕΠ όδη από το 2008.
Σελικώσ ςόμερα βριςκόμαςτε ςτην ευχϊριςτη θϋςη να αναμϋνουμε ϊμεςα ΥΕΚ
διοριςμού και πλόρωςη αυτόσ τησ καύριασ ειδικότητασ για την διοικητικό
λειτουργύα μασ.
Σο 2015 η Δημοτικό Αρχό αξιοπούηςε την δυνατότητα απορρόφηςησ
ανθρώπινου δυναμικού ςτο πλαύςιο του ςυγχρηματοδοτούμενου προγρϊμματοσ
«Εναρμόνιςη επαγγελματικόσ – οικογενειακόσ ζωόσ» και ενύςχυςε το ςτελεχιακό
δυναμικό των παιδικών του ςταθμών με δύο ακόμη υπαλλόλουσ εξαςφαλύζοντασ
ϋτςι την ϊψογη λειτουργύα τουσ.
Με νομοθετικό ρύθμιςη δόθηκε η δυνατότητα ςτουσ Δόμουσ να επαναςυςτόςουν
την δημοτικό αςτυνομύα, δυνατότητα την οπούα αξιοπούηςε ο Δόμοσ
Καρπενηςύου και προχώρηςε ςτην επαναςύςταςη με απόφαςη του Δημοτικού
του υμβουλύου. Ωςτόςο, η υπηρεςύα Δημοτικόσ Αςτυνομύασ παραμϋνει ϋωσ
ςόμερα χωρύσ ςτελϋχωςη και ωσ εκ τούτου ανενεργό, προκαλώντασ ςημαντικό
δυςλειτουργύα ςτον εντοπιςμό παραβϊςεων και ςτην εύςπραξη ςχετικών
προςτύμων για το Δόμο. Αυτό οφεύλεται ςτο γεγονόσ ότι δόθηκε νομοθετικϊ η
δυνατότητα ςτο υπηρετούν προ τησ καταργόςεωσ προςωπικό να επιλϋξει
υπηρεςύα τοποθϋτηςησ με αποτϋλεςμα να μην εκδηλωθεύ ενδιαφϋρον για την
επιςτροφό τουσ ςτην Δημοτικό Αςτυνομύα Καρπενηςύου.
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Οικονομική Διαχείριςη
ε μια περύοδο που οι θεςμοθετημϋνοι πόροι τησ Αυτοδιούκηςησ ϋχουν μειωθεύ
γύρω ςτο 60%, και η ΑΣΑ κατϊ 75% και ταυτόχρονα οι λαώκϋσ ανϊγκεσ όλο και
αυξϊνουν, ςε μια περύοδο βαθιϊσ οικονομικόσ κρύςησ ο Δόμοσ Καρπενηςύου όχι
μόνο δεν προςϋφυγε ςτη λύςη του δανειςμού, ςεβόμενοσ τισ επερχόμενεσ γενιϋσ
και το μϋλλον του Δόμου, αλλϊ ανταποκρύθηκε ςτο ακϋραιο ςτισ ανοιχτϋσ
δανειακϋσ υποχρεώςεισ που ϋχουν κληροδοτηθεύ από τουσ καποδιςτριακούσ
Δόμουσ. ημειώνουμε ότι ο δόμοσ μασ πληρώνει για τόκουσ δανεύων που
προϋρχονται από τουσ προηγούμενουσ καποδιςτριακούσ δόμουσ ποςό 110.000€
ετηςύωσ (για το 2015).
Σο 2015 κύληςε ομαλϊ από οικονομικόσ ϊποψησ για τον Δόμο Καρπενηςύου,
τόςο από πλευρϊσ εςόδων όςο και εξόδων, πιςτοποιώντασ την
αποτελεςματικότητα του οργανιςμού να ανταπεξϋλθει με επιτυχύα ςτην βαθιϊ
οικονομικό και κοινωνικό κρύςη που διϋρχεται η χώρα. Η προςεκτικό κατϊρτιςη,
η καθιερωμϋνη παρακολούθηςη και η αποτελεςματικό εκτϋλεςη του
προώπολογιςμού, εύχε ςαν αποτϋλεςμα την δυνατότητα του Δόμου να
ανταπεξϋλθει με ύδια μϋςα ςτισ πρωτοφανεύσ καταςτροφϋσ που αντιμετώπιςε ωσ
αποτϋλεςμα των ακραύων καιρικών φαινομϋνων του Υεβρουαρύου.
Σο 2015 η εκτϋλεςη του προώπολογιςμού και το μητρώο δεςμεύςεων
παρακολουθούνται ςε μηνιαύα βϊςη ςύμφωνα και με όςα ορύζει η ςχετικό
νομοθεςύα. Ήδη μαζύ με τον ετόςιο προώπολογιςμό ςυντϊςςεται και
παρακολουθεύται το Ολοκληρωμϋνο Πλαύςιο Δρϊςησ ςτο οπούο απεικονύζεται η
μηνιαύα εκτϋλεςη του προώπολογιςμού και ελϋγχονται οι τυχόν αποκλύςεισ του
από τουσ ςτόχουσ που ϋχουν τεθεύ. Η ςτοχοθεςύα παρακολουθεύται ςε μηνιαύα
και τριμηνιαύα βϊςη με ανϊλυςη και εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων από το τμόμα
προώπολογιςμού.
Τπογραμμύζοντασ με ϋργα και ςτην οικονομικό διαχεύριςη την αρχό τησ
διαφϊνειασ ο Δόμοσ Καρπενηςύου πρωτοπορώντασ ανϊρτηςε ςτην ιςτοςελύδα
του το 2015 ειδικϋσ εφαρμογϋσ παρακολούθηςησ και ανϊλυςησ του
προώπολογιςμού του ςε πραγματικό χρόνο.
Αναλυτικϊ ανϊ υπηρεςύα για το 2015 ο προώπολογιςμόσ του Δόμου Καρπενηςύου
ϋχει ωσ ακολούθωσ:
Κωδ.
Περιγραφή
Λογαριαςμοφ
0 ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ
ΤΠΗΡΕΙΕ

Διαμορφωμζνοσ Δεςμευθζντα

Ενταλθζντα

Πληρωμζσ

2.091.974,11

1.532.095,91

1.470.353,03

1.472.703,03

1.102.656,29

921.537,07

879.653,72

871.310,72
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Κωδ.
Περιγραφή
Λογαριαςμοφ
15 ΤΠΗΡΕΙΕ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαμορφωμζνοσ Δεςμευθζντα

Ενταλθζντα

Πληρωμζσ

2.844.426,02

2.091.839,55

2.074.656,66

2.076.514,66

20 ΤΠΗΡΕΙΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ

2.875.848,77

2.022.513,57

1.971.833,17

1.977.596,03

25 ΤΠΗΡΕΙΕ
ΤΔΡΕΤΗ ΑΡΔΕΤΗ
ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ

3.821.087,70

889.445,89

869.454,09

869.679,09

30 ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

6.607.245,13

3.171.719,54

3.052.155,21

3.052.926,21

35 ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ

121.404,44

82.581,63

82.277,16

82.277,16

40 ΤΠΗΡΕΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

78.656,32

59.510,60

48.149,91

48.149,91

45 ΤΠΗΡΕΙΕ
ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΩΝ

114.743,78

67.494,64

67.494,64

67.494,64

70 ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

433.878,83

361.636,00

339.202,60

336.791,80

3.025.705,37

1.547.955,50

1.516.999,09

1.504.768,41

16.913,18

0

0

0

80 ΠΛΗΡΩΜΕ Π.Ο.Ε &
ΛΟΙΠΕ ΑΠΟΔΟΕΙ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ

90 ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ:

23.134.539,94 12.748.329,90 12.372.229,28 12.360.211,66
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Ε €

το ραβδόγραμμα που ακολουθεύ αποτυπώνεται εύληπτα η κατανομό εξόδων
2015 ανϊ υπηρεςύα:
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΔΙΑΜΟΡΥΩΜΕΝΟ
ΠΛΗΡΩΜΕ

Ωσ προσ τα ϋςοδα, η αναλυτικό καταγραφό του για το 2015, ϋχει ωσ εξόσ:
Περιγραφή
Κωδ.
Λογαριαςμού

Διαμορφωμζνοσ Βεβαιωθζντα Ειςπράξεισ
ΠΡΟΟΔΟΙ ΑΠΟ
ΑΚΙΝΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΤΙΑ

00.01

250.831,00

300.240,36

186.185,63

80.505,00

52.020,77

52.020,77

1.863.565,47

1.966.999,88

1.771.910,59

ΕΟΔΑ ΑΠΟ
ΚΙΝΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΤΙΑ
00.02
ΕΟΔΑ ΑΠΟ
ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ
ΣΕΛΗ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ

00.03
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Περιγραφή
Κωδ.
Λογαριαςμού

Διαμορφωμζνοσ Βεβαιωθζντα Ειςπράξεισ
ΕΟΔΑ ΑΠΟ
ΛΟΙΠΑ ΣΕΛΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ

00.04

262.153,49

289.539,25

264.488,21

139.557,00

110.260,55

110.260,55

5.117.988,86

4.656.452,25

4.656.452,25

87.975,99

86.106,04

86.106,04

4.428,76

4.831,76

4.428,76

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΕΙΦΟΡΕ
00.05
ΕΟΔΑ ΑΠΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ
ΓΙΑ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ
ΔΑΠΑΝΕ

00.06
ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ
ΕΟΔΑ
00.07
ΕΟΔΑ ΑΠΟ
ΕΚΠΟΙΗΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΤΙΑ

00.11
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Περιγραφή
Κωδ.
Λογαριαςμού

Διαμορφωμζνοσ Βεβαιωθζντα Ειςπράξεισ
ΕΚΣΑΚΣΕ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ
ΓΙΑ ΚΑΛΤΨΗ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ

00.12

218.870,51

170.047,80

170.047,80

7.720.210,83

3.077.215,49

3.077.215,49

10.000,00

190

190

120.500,00

76.771,11

74.936,37

47.177,43

25.281,76

25.281,76

176.544,60

184.639,34

128.383,33

3.000,00

11.750,00

1.557,49

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ
ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΙ

00.13
ΔΩΡΕΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕ ΚΛΗΡΟΔΟΙΕ
00.14
ΠΡΟΑΤΞΗΕΙ ΠΡΟΣΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

00.15
ΛΟΙΠΑ ΕΚΣΑΚΣΑ
ΕΟΔΑ
00.16
ΕΟΔΑ ΠΟΕ
ΣΑΚΣΙΚΑ
00.21
ΕΟΔΑ Π.Ο.Ε.
ΕΚΣΑΚΣΑ
00.22
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Περιγραφή
Κωδ.
Λογαριαςμού

Διαμορφωμζνοσ Βεβαιωθζντα Ειςπράξεισ
ΕΙΠΡΑΚΣΕΑ
ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΣΑ
ΕΟΔΑ ΚΑΣΑ ΣΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΑ
ΕΣΗ

00.32

1.422.163,82

1.409.646,81

253.273,56

1.555.617,26

1.490.957,08

1.434.240,81

64.894,01

58.301,01

58.301,01

3.988.555,91

3.982.526,08

3.982.526,08

ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΤΠΕΡ
ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ
ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ

00.41
ΕΠΙΣΡΟΦΕ
ΧΡΗΜΑΣΩΝ
00.42
ΧΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΤΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ
ΧΡΗΗ

00.51

το ςκϋλοσ των εςόδων και κυρύωσ ωσ προσ τισ ειςπρϊξεισ μιςθωμϊτων από
αςτικϊ ακύνητα (ΚΑΔ: 0111) πρϋπει να τονιςτεύ το γεγονόσ ότι εντόσ του 2015
ειςόλθαν ςτο Δόμο τελεςύδικεσ δικαςτικϋσ αποφϊςεισ ςε αγωγϋσ μεύωςησ
ενοικύου. Αν και οι επύμαχεσ ςυμβϊςεισ εύχαν υπογραφεύ μετϊ το 2011 και ωσ εκ
τούτου ο Δόμοσ δεν εύχε νομοθετικό ϋρειςμα να προβεύ ςε μεύωςη ενοικύου,
εντούτοισ οι προςφεύγοντεσ δικαιώθηκαν και μϊλιςτα αναδρομικϊ από την
κατϊθεςη τησ αγωγόσ. Ωσ αποτϋλεςμα τησ ςυμμόρφωςησ του Δόμου ςτισ
δικαςτικϋσ αποφϊςεισ για τα επύμαχα ακύνητα ο Δόμοσ δεν ειςϋπραξε τύποτε
εντόσ του 2015.
Πρωταρχικό μϋριμνα τησ Δημοτικόσ Αρχόσ εύναι η ςυνεχόσ βελτύωςη τησ
ειςπραξιμότητασ του Δόμου και δη ςε περιόδουσ οικονομικόσ κρύςησ. Για το
[14]

ςκοπό αυτό εγκαταςτόςαμε ςύςτημα ηλεκτρονικών πληρωμών ώςτε να
διευκολύνουμε και τουσ ετεροδημότεσ ςτην ϋγκαιρη καταβολό των οφειλών.

Κοινωνική Πολιτική
Από την ανϊληψη καθηκόντων τησ νϋασ Δημοτικόσ Αρχόσ πρωταρχικό μϋλημα
υπόρξε η ςυνεχόσ ςυμπαρϊςταςη και ςτόριξη των ευπαθών ομϊδων πληθυςμού.
Για το ςκοπό αυτό πϋρα από την εύρυθμη λειτουργύα τησ Τπηρεςύασ Πρόνοιασ
και τησ ταχύτατησ καταβολόσ των προνοιακών επιδομϊτων, ο Δόμοσ παρϊ την
ςυνεχό μεύωςη προςωπικού επεδύωξε και κατϊφερε να διατηρόςει και να
ενιςχύςει τισ κοινωνικϋσ του δομϋσ. Προσ ϋμπρακτη απόδειξη δε των διαφανών
διαδικαςιών που ϋχει εγκαθιδρύςει, η λειτουργύα του ςυνόλου των κοινωνικών
δομών του Δόμου ελϋγχεται από τριμελό διαπαραταξιακό ομϊδα του Δημοτικού
υμβουλύου. Έτςι, το 2014 και το 2015 λειτούργηςαν ςτο Δόμο οι κϊτωθι δομϋσ:







ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΩΠΟΛΕΙΟ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤΟΞΤΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ
ΓΕΤΜΑΣΑ ΑΓΑΠΗ
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΑΦΑΝΟΚΗΠΟ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκτόσ των ανωτϋρω δρϊςεων αλληλεγγύησ, οι οπούεσ ςτηρύζονται ςτη
λειτουργύα τουσ και ςτο δύκτυο εθελοντών του Δόμου, τουσ οπούουσ
ευχαριςτούμε, ςε επύπεδο δομών λειτουργούν το Πρόγραμμα Βοόθεια ςτο πύτι
και τα Κϋντρα Δημιουργικόσ Απαςχόληςησ (Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.ΑΠ. – Μ.Ε.Α.
«ΑΝΕΜΩΝΗ»). Οι δομϋσ αυτϋσ εποπτεύονται από την Κοινωφελό Επιχεύρηςη
του Δόμου την Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ..
Από τισ ad hoc δρϊςεισ κοινωνικόσ αλληλεγγύησ του 2015 καταγρϊφουμε την
ςυλλογό ειδών πρώτησ ανϊγκησ για τουσ πρόςφυγεσ ενόψει των εορταςτικών
ημερών τον Δεκϋμβριο του 2015 (18.12.2015).
Δομέσ προγράμματοσ «Βοήθεια ςτο πίτι»
Η Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ. υλοπούει το πρόγραμμα «Βοόθεια ςτο ςπύτι», με 10 δομϋσ
ςτο Δόμο Καρπενηςύου και Αγρϊφων. το πρόγραμμα απαςχολούνται 26
ϊτομα και ςυγκεκριμϋνα: 8 Κοινωνικού Λειτουργού ΣΕ, 9 Νοςηλευτϋσ ΔΕ και 9
Οικογενειακό Βοηθού ΤΕ.
Σο πρόγραμμα υλοποιεύται ςτισ Δημοτικϋσ Ενότητεσ: Καρπενηςύου, Δομνύςτασ,
Ποταμιϊσ, Προυςού και Υουρνϊσ για το Δόμο Καρπενηςύου και Αγρϊφων,
Απεραντύων, Αςπροποτϊμου, Βύνιανησ και Υραγκύςτασ για το Δόμο Αγρϊφων.
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Η μονϊδα Βοόθεια ςτο πύτι με την παροχό υπηρεςιών φροντύδασ ςε
ηλικιωμϋνουσ και ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ (ΑΕΑ), ςτοχεύει με την λειτουργύα
τησ ςτην παραμονό τουσ ςτο οικεύο φυςικό και κοινωνικό τουσ περιβϊλλον, τη
διατόρηςη τησ ςυνοχόσ τησ οικογϋνειϊσ τουσ, την αποφυγό χρόςησ ιδρυματικόσ
φροντύδασ ό καταςτϊςεων κοινωνικού αποκλειςμού, την εξαςφϊλιςη
αξιοπρεπούσ και υγιούσ διαβύωςησ και τη βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ τουσ.
Σαυτόχρονα, ςτόχο αποτελεύ η αποδϋςμευςη των γυναικών από την φροντύδα
των ηλικιωμϋνων και των ατόμων με ειδικϋσ ανϊγκεσ, ώςτε να διαςφαλύζεται η
πρόςβαςη τουσ ςτην απαςχόληςη, η ςταδιοδρομύα και ο ςυμβιβαςμόσ τησ
επαγγελματικόσ με την οικογενειακό ζωό.
Ωφελούμενοι προγρϊμματοσ ανϊ δομό του Δόμου Καρπενηςύου:
ΔΟΜΗ
Β ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ
Β ΔΟΜΝΙΣΑ
Β ΠΟΣΑΜΙΑ
Β ΥΟΤΡΝΑ
Β ΠΡΟΤΟΤ

ΩΥΕΛΟΤΕΝΟΙ
180
40
45
62
67

Κέντρο Δημιουργικήσ Απαςχόληςησ Παιδιών (ΚΔΑΠ)
Σα Κϋντρα Δημιουργικόσ Απαςχόληςησ Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) εύναι μονϊδεσ ςτισ
οπούεσ απαςχολούνται παιδιϊ ηλικύασ 6- 12 χρόνων για οριςμϋνο χρονικό
διϊςτημα τησ ημϋρασ, εκτόσ ςχολικού ωραρύου.
Η δυναμικότητα τησ δομόσ ςύμφωνα με την ϊδεια ύδρυςησ και λειτουργύασ τησ
εύναι 45 παιδιϊ. Για τη ςχολικό περύοδο 2014-2015 ςτο Κ.Δ.Α.Π.
εξυπηρετόθηκαν
ςυνολικϊ 45 παιδιϊ, 38 μϋςω ΕΠΑ και 7 εκτόσ
προγρϊμματοσ, ενώ από 1-9-2015 μϋχρι 31-12-2015 εξυπηρετόθηκαν 43 παιδιϊ
μϋςω ΕΠΑ και 2 εκτόσ προγρϊμματοσ
Κέντρο Δημιουργικήσ Απαςχόληςησ Παιδιών με Αναπηρία(ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)
Σο Κϋντρο Δημιουργικόσ Απαςχόληςησ Παιδιών με Αναπηρύεσ (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)
"Ανεμώνη" αποτελεύ μονϊδα δημιουργικόσ απαςχόληςησ παιδιών με αναπηρύεσ
και εφόβων με νοητικό υςτϋρηςη και κινητικό αναπηρύα, δυναμικότητασ 15
ατόμων.
Από τισ δραςτηριότητεσ του Κϋντρου Δημιουργικόσ Απαςχόληςησ Παιδιών με
Αναπηρύα «Ανεμώνη» του Δόμου Καρπενηςύου, το χρονικό διϊςτημα από
01/01/2014 ϋωσ 31/12/2015, ιδιαύτερησ αναφορϊσ εύναι:


υνεργαςύα ςε εικαςτικϋσ δραςτηριότητεσ, διϊρκειασ ϋξι
εβδομϊδων, με μαθητϋσ του ΓΕΛ Καρπενηςύου υπό την εποπτεύα
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καθηγότριασ του ΓΕΛ, ςτο πλαύςιο του μαθόματοσ «Η
καθημερινότητα των ΑΜΕΑ»
Εικαςτικϊ προγρϊμματα: καταςκευϋσ/ χειροτεχνύεσ με γύψο, πηλό,
ζυμϊρι, χαρτόνι κ.α.
Δημιουργύα παςχαλινών και χριςτουγεννιϊτικων καρτών.
Κϊθε μόνα περιλαμβϊνεται ςτο πρόγραμμα περύπατοσ και χυμόσ ςε
καφετϋρια, όπωσ και εκκληςιαςμόσ ςτον Ι.Ν. Αγύασ Σριϊδασ.

Παιδικοί ταθμοί
Ο Δόμοσ Καρπενηςύου για την κϊλυψη των αναγκών ςε παιδικούσ ςταθμούσ του
ςυνόλου των δημοτών αλλϊ και των κατούκων, πϋραν από τουσ ιδιόκτητουσ
παιδικούσ ςταθμούσ ϋχει ςυνϊψει προγραμματικό ςύμβαςη με την Οργανιςμό
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ώςτε να ςυνδρϊμει ςτη λειτουργύα του με το
απαραύτητο προςωπικό και να απορροφϊται το ςύνολο των δικαιούχων του. Σο
2015 όταν μια δύςκολη χρονιϊ για τουσ παιδικούσ ςταθμούσ, με τισ δυςκολύεσ να
οφεύλονται ςτισ αλλεπϊλληλεσ εκλογϋσ. Καθώσ για τη λειτουργύα των ςταθμών
εύναι απαραύτητη και η πρόςληψη προςωπικού ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου
χρόνου, οι ςχετικϋσ προςλόψεισ καθυςτϋρηςαν αρκετϊ το 2015 γιατύ
απαγορεύεται να υλοποιηθούν κατϊ το χρόνο των εκλογών. την αναςτϊτωςη
που προςκλόθηκε ο Δόμοσ κατϊφερε να ανταποκριθεύ με ϋκτακτεσ προςλόψεισ
δύμηνησ απαςχόληςησ και να απορροφήςει το ςύνολο των αιτούντων
παιδιών. Σαυτόχρονα, όπωσ προαναφϋρθηκε, Ο Δόμοσ Καρπενηςύου ενϋταξε τισ
δομϋσ των Παιδικών ταθμών ςτο ςυγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
«Εναρμόνιςη Επαγγελματικόσ – Οικογενειακόσ Ζωόσ» καταφϋρνοντασ αφενόσ να
απαλλϊξει του δικαιούχουσ από την καταβολό τροφεύων, και αφετϋρου να
προςλϊβει επιπλϋον προςωπικό με ανανεωμϋνεσ ςυμβϊςεισ και να εξαςφαλύςει
την ϊψογη λειτουργύα των ςταθμών του.
Πρϋπει καταληκτικϊ να υπογραμμιςθεύ ότι ο Δόμοσ με την αριθμ. 361/2015 Α.Δ..
προχώρηςε ςτην ϋκδοςη Κανονιςμού Λειτουργύασ Παιδικών ταθμών,
καθιςτώντασ ϋτςι γνωςτούσ και διαφανεύσ τουσ όρουσ λειτουργύασ τουσ.

Παιδεία, Πολιτιςμόσ, Αθλητιςμόσ
ΠΑΙΔΕΙΑ
Ο Δόμοσ Καρπενηςύου μϋςω των χολικών του Επιτροπών και ςε ςυνεργαςύα με
τουσ Διευθυντϋσ των ςχολεύων και την Πρωτοβϊθμια και Δευτεροβϊθμια
Εκπαύδευςη, προςπαθεύ καθημερινϊ για την εύρυθμη λειτουργύα των ςχολικών
μονϊδων και την αντιμετώπιςη όλων των λειτουργικών τουσ θεμϊτων.
Μελλοντικόσ ςτόχοσ εύναι η δημιουργύα αύθουςασ πολλαπλών χρόςεων και
κλειςτού γυμναςτηρύου ςτο 2ο Δημοτικό χολεύο τησ πόλησ μασ. Κατϊ το ςχολικϊ
ϋτη 2014-2015 και 2015-2016 καμύα ςχολικό δομό δεν καταργόθηκε ςτο Δόμο
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Καρπενηςύου, τουναντύον απομακρυςμϋνα ςχολεύα βελτύωςαν τισ εγκαταςτϊςεισ
τουσ και την πρόςβαςη των μαθητών.
Σο Κϋντρο Δια Βύου Μϊθηςησ του Δόμου Καρπενηςύου δύνει τη δυνατότητα
διαρκούσ επιμόρφωςησ ςε ενόλικουσ δημότεσ με ςτόχο την ενδυνϊμωςό τουσ για
την αγορϊ εργαςύασ. Σα απολογιςτικϊ ςτοιχεύα για περύοδο εξϋταςησ ϋχουν ωσ
εξόσ:
ΣΜΗΜΑΣΑ 2014-2015

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ

8.15 Άθληςη ςτην Σρύτη Ηλικύα (ΥΟΤΡΝΑ)

12

8.15 Άθληςη ςτην Σρύτη Ηλικύα (ΚΛΕΙΣΟ)

12

2.2 Γεωργύα και Υυςικού Πόροι (ΥΟΤΡΝΑ)

10

8.32 Αρχιτεκτονικό κόπων (ΥΟΤΡΝΑ)

10

4.10 Ρωςικϊ για τον τουριςμό (Α1-Α2)

19

3.2 Τπολογιςτικϊ Υύλλα – Παρουςιϊςεισ (ΙΙ)

20

3.1 Επεξεργαςύα Κειμϋνου – Διαδύκτυο (Ι)

20

3.1 Επεξεργαςύα Κειμϋνου – Διαδύκτυο (Ι)

20

3.2 Τπολογιςτικϊ Υύλλα – Παρουςιϊςεισ (ΙΙ)

20

8.51 Κοπτικό ραπτικό

17

8.51 Κοπτικό ραπτικό

10

8.30 Αςθϋνειεσ και τρόποι αντιμετώπιςησ ςτη γεωργύα 11
8.13 Νϋεσ εναλλακτικϋσ καλλιϋργειεσ

10

8.44 Εργαςτόρι δημιουργύασ κοςμόματοσ

12

8.44 Εργαςτόρι δημιουργύασ κοςμόματοσ

14

8.44 Εργαςτόρι δημιουργύασ κοςμόματοσ

18

2.9 Αγωγό Τγεύασ – Πρώτεσ Βοόθειεσ

20

4.5 Αγγλικϊ για τον τουριςμό (Α2)

15

3.1 Επεξεργαςύα Κειμϋνου – Διαδύκτυο (Ι)

25

3.1 Επεξεργαςύα Κειμϋνου – Διαδύκτυο (Ι)

25
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ΣΜΗΜΑΣΑ 2014-2015

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ

ΤΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΩΝ

320

Μαθητική Εςτία
το Δόμο Καρπενηςύου ανόκει οργανικϊ δυνϊμει τησ αριθμ. 127176/Η/4.11.2011
Κ.Τ.Α η Μαθητικό Εςτύα Καρπενηςύου, η οπούα και ενςωματώθηκε ςτον νϋο
Οργανιςμό Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ ςτη Διεύθυνςη Κοινωνικών Τπηρεςιών,
Παιδεύασ, Αθλητιςμού και Πολιτιςμού.
την Μαθητικό Εςτύα γύνονται δεκτού μαθητϋσ και μαθότριεσ Γυμναςύου,
Λυκεύου, Σεχνικών χολών, Νοςηλευτικόσ χολόσ και ςπουδαςτϋσ, ςπουδϊςτριεσ
Δημοςύων ΙΕΚ που προϋρχονται από οικογϋνειεσ του Νομού Ευρυτανύασ και τησ
ευρύτερησ περιφϋρειασ, με χαμηλό ειςόδημα και μαθητεύουν ςτην πόλη του
Καρπενηςύου. Επύςησ δεκτού γύνονται και φοιτητϋσ Σ.Ε.Ι. κατόπιν ςχετικόσ
προγραμματικόσ ςύμβαςησ. Σο 2015 ςτεγϊςτηκαν ςυνολικϊ 23 μαθητϋσ, 32
φοιτητϋσ, ενώ φιλοξενόθηκαν για περιβαλλοντικϋσ δρϊςεισ 680 παιδιϊ.
Σο 2015 ο Δόμοσ με την αριθμ. 360/2015 Α.Δ.. προχώρηςε ςτην ϋκδοςη
Κανονιςμού Λειτουργύασ Μαθητικόσ Εςτύασ, καθιςτώντασ ϋτςι γνωςτούσ και
διαφανεύσ τουσ όρουσ λειτουργύασ τησ.
ΣΟΤΡΙΜΟ
Ωσ κατεξοχόν τουριςτικόσ προοριςμόσ για όλεσ τισ ημϋρεσ του χρόνου ο Δόμοσ
Καρπενηςύου επενδύει ςτην προβολό τησ περιοχόσ μασ με ςκοπό να την
καταςτόςει προοριςμό πρώτησ επιλογόσ. Με την αδιϊκοπη ςυμμετοχό μασ ςε
εκθϋςεισ τουριςτικόσ προβολόσ, τη δημιουργύα οπτικοακουςτικού υλικού, με
διαφημιςτικϋσ καταχωρόςεισ ςε Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ και ϊλλων
προωθητικών ενεργειών και πϊντα με την ϊψογη ςυνεργαςύα τησ Περιφϋρειασ
τερεϊσ Ελλϊδασ, τοπικών φορϋων και επαγγελματιών του χώρου, προςπαθούμε
να προωθόςουμε το τουριςτικό μασ προώόν και να υποδεύξουμε ςε όλουσ τουσ
επιςκϋπτεσ ϋναν Αυθεντικό Σόπο Ζωόσ. Σην τουριςτικό περύοδο 2014- 2015 ο
δόμοσ μασ εύχε δυναμικό παρόν ςτισ εξόσ εκθϋςεισ :






ςτην πανελλόνια ϋκθεςη Phlioxenia 2014 ςτη
ςτην πανελλόνια ϋκθεςη «Philoxenia 2015” ςτη Θεςςαλονύκη
ςτην τουριςτικό ϋκθεςη «Επιχειρηματικό Φωριό» ςτο πϊρκο Αγρινύου
2015
ςτην Διεθνό Σουριςτικό Έκθεςη «WTM 2015» ςτο Λονδύνο
την Διεθνό Σουριςτικό Έκθεςη International Mediterranean Tourism
Market 2015 ςτο Σελ Αβύβ
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Επύςησ η Σουριςτικό Προβολό του δόμου μασ ταξύδεψε και ςε ϊλλουσ
προοριςμούσ :



Τπαύθριεσ δρϊςησ προβολόσ και εξωςτρϋφειασ ςε τρεισ ςταθμούσ τησ
Κρότησ: Ηρϊκλειο, Φανιϊ και Ρϋθυμνο,
Τπαύθριεσ δρϊςησ προβολόσ και εξωςτρϋφειασ ςε 3 διαφορετικϊ ςημεύα
τησ Αττικόσ
(Μαρούςι, Πλατεύα Κοραό και Γλυφϊδα) και ςτη
Θεςςαλονύκη 2014.

Σο ςυνολικό κόςτοσ για την προβολό του δόμου το 2015 ανόλθε ςτο ποςό των
50000€, αυξημϋνο κατϊ 25% ϋναντι του 2014, τονύζοντασ ϋμπρακτα τη ςημαςύα
που δύνει η δημοτικό αρχό ςτην προώθηςη του τουριςμού ωσ μοχλό ανϊπτυξησ
και καταπολϋμηςησ τησ ανεργύασ.

ΠΟΛΙΣΙΜΟ
Σο Καρπενόςι και η ευρύτερη περιοχό του διαδραμϊτιςαν ςπουδαύο και
καταλυτικό, πολλϋσ φορϋσ, ρόλο ςτη νεότερη ιςτορύα τησ Ελλϊδασ. Ζωντανό
δεύγμα τησ ιςτορύασ μασ παραμϋνει το Μουςεύο Εθνικόσ Αντύςταςησ ςτουσ
Κορυςχϊδεσ με επιςκεψιμότητα που αγγύζει τουσ 8.500 τουρύςτεσ τον χρόνο.
Καταφϋραμε να ϋχουμε ϋνα ςταθερό ωρϊριο λειτουργύασ του Μουςεύου όλο το
χρόνο, το οπούο βρύςκεται αναρτημϋνο ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου Καρπενηςύου,
ϋτςι ώςτε να μπορεύ ο καθϋνασ να το επιςκεφτεύ.
Σο 2015 διοργανώθηκαν για πρώτη φορϊ τα «Μποτςϊρεια» και η
Αναπαρϊςταςη τησ Μϊχησ του Κεφαλοβρύςου προσ τιμόν του ουλιώτη
πολεμιςτό του 1821 Μϊρκου Μπότςαρη, ο οπούοσ ϋπεςε ηρωικϊ ςτο
Κεφαλόβρυςο τον Αύγουςτο του 1823. Αναβιώνοντασ τη Μϊχη του
Κεφαλοβρύςου καθιερώνουμε ϋναν θεςμό ςτο Δόμο Καρπενηςύου με ςτόχο τη
μεταλαμπϊδευςη γνώςεων ςτισ επόμενεσ γενιϋσ με διαδραςτικό τρόπο και την
ενεργό ςυμμετοχό όλων των δημοτών όλων των ηλικιών ςτο δρώμενο. Ακόμη,
μϋςα από πλόθοσ πολιτιςτικών εκδηλώςεων αναβιώνουμε όθη και ϋθιμα και
διαφυλϊςςουμε πολιτιςτικϊ ςτοιχεύα τησ περιοχόσ μασ. Οι ςημαντικότερεσ από
αυτϋσ εύναι: οι Γιορτϋσ Δϊςουσ, που πλϋον ϋχουν γύνει θεςμόσ ςτο δόμο μασ, οι
Γιορτϋσ Φειμώνα, η Γιορτό Κϊςτανου ςτην Αγύα Σριϊδα και η Γιορτό Σςύπουρου
ςτη Δομνύςτα, η Γιορτό Μούρου ςτο Καλεςμϋνο, η Γιορτό Πύτασ ςτη Υουρνϊ και
ςτον Άγιο Νικόλαο, οι Απόκριεσ, ο εορταςμόσ τησ Εθνικόσ Αντύςταςησ ςτουσ
Κορυςχϊδεσ και ςτη Δομνύςτα.
Από τισ λοιπϋσ δρϊςεισ υπογραμμύζονται η διημερύδα με θϋα: « Ο λαώκόσ
πολιτιςμόσ, μοχλόσ ανϊπτυξησ τησ τοπικόσ οικονομύασ» μια ςυνδιοργϊνωςη του
δόμου με την Ομοςπονδύα Ευρυτανικών υλλόγων, όπου ο Δόμοσ παρουςύαςε
μια ολοκληρωμϋνη πολιτικό διαχεύριςησ των Μουςεύων του και η ϋμπρακτη
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υποςτόριξό μασ ςτο Δόμο Δελφών για την υποψηφιότητϊ του ωσ Πολιτιςτικό
πρωτεύουςα τησ Ευρώπησ για το 2021.
Αναλυτικότερα ο απολογιςμόσ ϋχει ωσ εξόσ:
ΓΙΟΡΣΗ ΚΑΣΑΝΟΤ
Η παραδοςιακό Γιορτό Κϊςτανου πραγματοποιόθηκε με την πρώτη ςοδειϊ
κϊςτανων ςτην Αγύα Σριϊδα τον Οκτώβριο. Κόςτοσ εκδόλωςησ 2000 ευρώ.
Κόςτοσ εκδόλωςησ για το 2015 2615 ευρώ.
ΓΙΟΡΣΗ ΣΙΠΟΤΡΟΤ
Η παραδοςιακό Γιορτό Σςύπουρου πραγματοποιόθηκε ςτο χωριό Δομνύςτα ςτισ
26 και 27 Οκτωβρύου. τόχοσ τησ γιορτόσ αυτόσ εύναι να παρουςιϊςει τον
παραδοςιακό τρόπο απόςταξησ των ςταφυλιών για την παραγωγό του
τςύπουρου. Σο τςύπουρο χαρακτηρύζει την περιοχό μασ ωσ τοπικό ποτό,
προςφϋρεται ωσ κϋραςμα ςτουσ παρευριςκομϋνουσ, ςυγκεντρώνει πλόθοσ
ντόπιων και επιςκεπτών και ςυνοδεύεται με παραδοςιακό γλϋντι. Κόςτοσ
εκδόλωςησ 1300 ευρώ. Κόςτοσ εκδόλωςησ για το 2015: 1636 ευρώ.
ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΓΙΟΡΣΩΝ ΦΕΙΜΩΝΑ 2014-15









Άναμμα χριςτουγεννιϊτικων δϋντρων – χριςτουγεννιϊτικη εκδόλωςη
ςτην πλατεύα
υναυλύα από την Κρατικό Ορχόςτρα Αθηνών
Εκδόλωςη φιλαρμονικόσ και βραβεύςεισ ςυμπολιτών μασ που διϋπρεψαν
ςε κϊποιο τομϋα
Εκδόλωςη «Η νύχτα των Ευχών»
Παραμονό πρωτοχρονιϊσ με τον ‘Άγιο Βαςύλη ςτην κεντρικό πλατεύα
10 όμερο καλλιτεχνικό εργαςτόρι ςτην κεντρικό πλατεύα
Γιορτό γαςτρονομύασ από το club chef Ελλϊδοσ
Μουςικό βραδιϊ Ορχόςτρα Νϋων Δύου

Οι γιορτϋσ χειμώνα πραγματοποιόθηκαν ςε όλεσ τισ δημοτικϋσ ενότητεσ του
Δόμου Καρπενηςύου. Κόςτοσ εκδηλώςεων: 29.746,45 ευρώ
ΓΙΟΡΣΕ ΦΕΙΜΩΝΑ 2015-16






Άναμμα χριςτουγεννιϊτικων δϋντρων – χριςτουγεννιϊτικη εκδόλωςη
ςτην πλατεύα
υναυλύα από την xoρωδύα Antonio Vivaldi
Εκδόλωςη φιλαρμονικόσ και βραβεύςεισ ςυμπολιτών μασ που διϋπρεψαν
Θεατρικό παρϊςταςη
Street parties
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υναυλύα με τον Αλκύνοο Ιωαννύδη
Εκδόλωςη «Η νύχτα των ευχών»
Παραμονό πρωτοχρονιϊσ με τον Άγιο Βαςύλη ςτην κεντρικό πλατεύα

Οι γιορτϋσ χειμώνα πραγματοποιόθηκαν ςε όλεσ τισ δημοτικϋσ ενότητεσ του
Δόμου Καρπενηςύου. Για τον εορταςτικό διϊκοςμο τησ κεντρικόσ πλατεύασ αλλϊ
και την προβολό του τόπου και των τοπικών του προώόντων καταςκευϊςτηκαν 5
ξύλινα ςπιτϊκια. Κόςτοσ εκδηλώςεων : 36.500 ευρώ
ΟΡΕΙΝΕ ΑΠΟΚΡΙΕ








Εορταςτικόσ διϊκοςμοσ τησ πόλησ
Παιδικϊ πϊρτι μεταμφιεςμϋνων
Παιδικό μουςικοχορευτικό παρϊςταςη (Ευανθύα Ρεμπούτςικα)
Αποκριϊτικη παρϋλαςη
υναυλύα με τον Πϊνο Μουζουρϊκη
αρακοςτιανό γλϋντι ςτην Κεντρικό Πλατεύα
αρακοςτιανό γλϋντι ςτον Άγιο Νικόλαο

Κόςτοσ εκδηλώςεων: 28.228.80
ΓΙΟΡΣΕ ΔΑΟΤ
Οι γιορτϋσ δϊςουσ 2015, οργανώθηκαν ςε ιδιαιτϋρωσ δύςκολεσ ςυνθόκεσ λόγω
των ϋκτακτων οικονομικών ςυγκυριών (capital control). υγκεκριμϋνα
οργανώθηκαν τα εξόσ:











Μουςικό εκδόλωςη ςτην κεντρικό πλατεύα από την ορχόςτρα Νϋων Δύου
και το Γερϊςιμο Ανδρεϊτο
υνϊντηςη φιλαρμονικών
υναυλύεσ με την picolla Banda του Δόμου μασ
4 η γιορτό Μούρου
Street party
Μποτςϊρεια- εκδόλωςη τιμόσ και μνόμησ
Παιδικϋσ εκδηλώςεισ
Ημερύδεσ
υναυλύα Κορυςχϊδων με τον Λουδοβύκο των Ανωγεύων
Γιορτϋσ γαςτρονομύασ

Μεγϊλο μϋροσ των εκδηλώςεων πραγματοποιόθηκε με την εθελοντικό
ςυμμετοχό ςυλλόγων και φορϋων. Κόςτοσ εκδηλώςεων 18.000
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟ
Η Κοινωφελόσ Επιχεύρηςη με ςτόχο την ανϊπτυξη τησ κοινωνικόσ και
πολιτιςτικόσ υποδομόσ τησ πόλησ, λειτουργεύ Δημοτικό Κινηματογρϊφο ςτο
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υνεδριακό κϋντρο του Δόμου Καρπενηςύου με ςκοπό την εβδομαδιαύα προβολό
ταινιών του Ελληνικού και Παγκόςμιου κινηματογρϊφου.
Αριθμόσ ταινιών :(5)
Kόςτοσ προβολών: 2.558.40
Αριθμόσ ειςιτηρύων : 358
ΑΘΛΗΣΙΜΟ
Η Δημοτικό Αρχό ςυνεχύζοντασ μια καλό πρακτικό των προηγούμενων ετών
διαχειρύςτηκε τουσ αθλητικούσ χώρουσ του Δόμου με κριτόριο την προώθηςη
του αθλητιςμού, την αρωγό των αθλητικών ςυλλόγων και την παροχό ςτο
ςύνολο των δημοτών τησ δυνατότητασ ϊθληςησ. το πλαύςιο αυτό, ανϋλαβε ϋνα
ςημαντικό κόςτοσ ςυντόρηςησ των αθλητικών χώρων και κυρύωσ του
κολυμβητηρύου χωρύσ να μετακυλόςει το κόςτοσ αυτό ςτουσ χρόςτεσ. ε μια
περύοδο βαθιϊσ οικονομικόσ κρύςησ η απόφαςη αυτό ελόφθη με το βλϋμμα
ςτραμμϋνο ςτουσ δημότεσ και όχι ςτα ϋςοδα.
Πρϋπει να ςημειωθεύ ότι το κόςτοσ ςυντόρηςησ του κολυμβητηρύου αγγύζει τισ
250.000€ ετηςύωσ, ποςό αρκετϊ δυςβϊςταχτο για το δόμο ςτισ δύςκολεσ
ςυνθόκεσ που διαμορφώνονται καθημερινϊ. Ενδεικτικό τησ δυςκολύασ
ςυντόρηςησ λειτουργύασ τϋτοιων αθλητικών εγκαταςτϊςεων εύναι το γεγονόσ
ότι ςτη χώρα μασ λειτουργούν μόλισ πϋντε (5) κλειςτϊ δημοτικϊ κολυμβητόρια,
εκ των οπούων του Δόμου Καρπενηςύου εύναι από τα μοναδικϊ ςε ορεινό περιοχό.
Σο ςύνολο λοιπόν των αθλητικών χώρων παραχωρούνται χωρύσ αντύτιμο ςτουσ
αθλητικούσ ςυλλόγουσ κατόπιν αύτηςόσ τουσ με την προώπόθεςη τησ χρηςτόσ
χρόςησ. Κατϊ την καλοκαιρινό περύοδο τα γόπεδα του Προπονητικού Κϋντρου
εκμιςθώνονται με αντύτιμο ςε μεγϊλουσ αθλητικούσ ςυλλόγουσ για
προετοιμαςύα.
Μεγϊλησ ςημαςύασ για το υπό εξϋταςη διϊςτημα υπόρξε η παραχώρηςη του
Προπονητικού Κϋντρου Καρπενηςύου ςτο Δόμο και η απεμπλοκό του από τη
Γενικό Γραμματεύα Αθλητιςμού. Ήδη ϋχει ετοιμαςτεύ και προωθηθεύ ςε
επενδυτϋσ πλόρησ φϊκελοσ αξιοπούηςησ του Προπονητικού Κϋντρου.
Από την πληθώρα αθλητικών διοργανώςεων ςταχυολογούμε τισ κϊτωθι για το
2015:
4.3.2015: final four Βόλλευ Γυναικών
8-9. 5. 2015: final four polo ανδρών
12.6.2015: υμμετοχή ςτη διοργάνωςη BIKE ODYSSEY

[23]

29.12.2015:ΥΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΜΠΑΚΕΣ. Μια ςυνδιοργϊνωςη τησ
Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ, του Δόμου Καρπενηςύου και του Γυμναςτικού
υλλόγου «Άτλαντασ» με παρουςύα διακεκριμϋνων παλαύμαχων αθλητών.

Καθημερινότητα – Διαχείριςη Προβλημάτων
Ο Δόμοσ εύναι η πληςιϋςτερη βαθμύδα διούκηςησ ςτο δημότη (αρχό τησ
εγγύτητασ). Από την καταςτατικό του θϋςη, πρωταρχικό μϋλημα του Δόμου
Καρπενηςύου εύναι η ςυνεχόσ παρουςύα ςτην καθημερινότητα των δημοτών, η
βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ, και η ϊμεςη αντιμετώπιςη και επύλυςη των
προβλημϊτων που ανακύπτουν. Σο ςύνολο των υπηρεςιών του Δόμου, με
ιδιαύτερη βαρύτητα ςτην Σεχνικό Τπηρεςύα, την Τπηρεςύα Καθαριότητασ και
Πραςύνου καθώσ και την Πολιτικό Προςταςύα κερδύζει καθημερινϊ το ςτούχημα
εξυπηρϋτηςησ των δημοτών.
Για την εύληπτη παρουςύαςη των πεπραγμϋνων ςτο πεδύο αυτό, καταγρϊφουμε
ανϊ θεματικό τομϋα τισ ςημαντικότερεσ δρϊςεισ ωσ κϊτωθι:
υνολικϊ το κόςτοσ ςυντόρηςησ μηχανολογικού Εξοπλιςμού για το 2015 ανόλθε
ςτο ποςό των 135.000€.
Για τισ ςυνολικϋσ ανϊγκεσ του Δόμου ςτον τομϋα διαχεύριςησ τησ
καθημερινότητασ , ϋγιναν για το 2015 ,οι κϊτωθι προςλόψεισ ϋκτακτου
προςωπικού: 5 ϊτομα 8μηνησ διϊρκειασ διαφόρων ειδικοτότων και 12 ϊτομα
2μηνησ διϊρκειασ διαφόρων ειδικοτότων αντύςτοιχα.

Ύδρευςη Αποχέτευςη
Από τϋλοσ Αυγούςτου μϋχρι μϋςα επτεμβρύου 2014 ςυμβαςιοποιόθηκαν
εργαςύεσ για την ςυντόρηςη των δικτύων των Δημοτικών Ενοτότων του Δόμου
πλην τησ ΔΕ Καρπενηςύου με 12μηνη διϊρκεια, ποςού: 87.512,04€.
Από τϋλοσ Αυγούςτου μϋχρι μϋςα επτεμβρύου 2015 ςυμβαςιοποιόθηκαν για την
ςυντόρηςη των δικτύων των Δημοτικών Ενοτότων του Δόμου πλην τησ ΔΕ
Καρπενηςύου με 12μηνη διϊρκεια, ποςού: 88.443,33€.
Εκτελώντασ ϋργα επιςκευόσ αλλϊ και καταςκευϊζοντασ νϋα δύκτυα με ύδια μϋςα,
ςυντηρόςαμε υδρομαςτεύςεισ και δεξαμενϋσ ύδρευςησ.
Ελϋγχουμε την ποιότητα του νερού με καθαριςμό και χλωρύωςη των δεξαμενών
ςε ςυνεργαςύα με πιςτοποιημϋνο εργαςτόριο που πραγματοποιεύ
δειγματοληπτικούσ ελϋγχουσ ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα από τα δύκτυα τησ
πόλησ και των χωριών.
Προμήθεια υλικών
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υνολικϋσ δαπϊνεσ για προμόθειεσ δομικών υλικών, υδραυλικών υλικών,
ςιδηροκαταςκευών και αλατιού για ςυντόρηςη οδοποιύασ και δικτύων ύδρευςησ
ανόλθαν το 2015 ςτισ 180.000€.
Με τον τρόπο αυτό ο Δόμοσ Καρπενηςύου αξιοποιώντασ και το ϋμψυχο δυναμικό
και το μηχανολογικό εξοπλιςμό κατϊφερε επιτυχώσ να ανταποκριθεύ ςτισ
ανϊγκεσ ςυντόρηςησ και αποκατϊςταςησ βλαβών δικτύων και οδών ενόσ
εκτεταμϋνου και ςε πολλϋσ περιπτώςεισ πεπαλαιωμϋνου δικτύου, καθώσ και να
διαςφαλύςει τον αποχιονιςμό των δρόμων κατϊ την περύοδο του χειμώνα.
Ηλεκτροφωτιςμόσ
Ο Δόμοσ μασ ϋχει ωσ ςτόχο να αντικαταςτόςει όλο το δημοτικό φωτιςμό με
λϊμπεσ led για εξοικονόμηςη ενϋργειασ. την λογικό τησ οικονομύασ προχωρϊμε
ςτην κατϊργηςη παροχών ςε όλεσ τισ δημοτικϋσ ενότητεσ που δεν εύναι
απαραύτητεσ, ενώ ςε ϊλλεσ περιπτώςεισ τοποθετούμε χρονοδιακόπτεσ για την
μεύωςη τησ ϊςκοπησ κατανϊλωςησ ρεύματοσ. Για την προμόθεια υλικών
ςυντόρηςησ και επιςκευόσ του δημοτικού φωτιςμού του δόμου,
πραγματοποιόθηκαν δύο ςυμβϊςεισ , μετϊ από διαγωνιςμό , ςυνολικού ποςού
60.000€.
Για το 2014 ςυμβαςιοποιόθηκε εργαςύα ςυντόρηςησ των δικτύων
ηλεκτροφωτιςμού (Δημοτικών ενοτότων & Σοπικών Ενοτότων Δημοτικόσ
Ενότητασ Καρπενηςύου) 12μηνησ διϊρκειασ ποςού: 16.575,00 € , ενώ για το
2015 ςυμβαςιοποιόθηκε η αντύςτοιχη εργαςύα 12μηνησ διϊρκειασ ποςού:
26.362,00 €, για την ϊμεςη αντιμετώπιςη των αναγκών , μιασ και ο Δόμοσ
Καρπενηςύου ςτελεχώνεται μόνο από ϋναν μόνιμο υπϊλληλο με τη ειδικότητα
του ηλεκτρολόγου.

Αποκομιδή απορριμμάτων
τισ 28-08-2014 ςυμβαςιοποιόθηκε εργαςύα αποκομιδόσ απορριμμϊτων των
Δημοτικών Ενοτότων & Σοπικών Κοινοτότων ΔΕ Καρπενηςύου 12μηνησ
διϊρκειασ ποςού 102.418,68 €.
Από το Νοζμβριο 2014 μπήκε ςε λειτουργία ο ςταθμόσ μεταφόρτωςησ
απορριμμάτων που εξυπηρετεύ και τον Δήμο Αγράφων. Ζτςι όλα τα απορρίμματα
μεταφϋρονται ςτο ΦΤΣΑ Λαμύασ δύνοντασ λύςη ςτο μεγϊλο πρόβλημα των
ςκουπιδιών μασ και προςτατεύοντασ το περιβϊλλον.
τισ 31-12-2015 ςυμβαςιοποιόθηκε εργαςύα «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ
ΔΗΜΟΤ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ» 20μηνησ διϊρκειασ ποςού: 558.100,20 € η οπούα
αφορϊ το ςύνολο του Δόμου με ταυτόχρονη μύςθωςη των απορριμματοφόρων
ςτην ανϊδοχο εταιρύα με το ποςό των: 109.470,00 €. Διαςφαλύςαμε ϋτςι την
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εύρυθμη λειτουργύα τησ υπηρεςύασ καθαριότητασ, η οπούα μετϊ την
ςυνταξιοδότηςη ςημαντικού αριθμού υπαλλόλων δεν όταν δυνατό.
ημαντικό εύναι η ςυμμετοχό του Δόμου Καρπενηςύου ςτον ΥΟΔΑ τερεϊσ
Ελλϊδασ ΑΕ ΟΣΑ, η οπούα διαςφαλύζει ςε βϊθοσ χρόνου την διαχεύριςη των
απορριμμϊτων μασ με το χαμηλότερο δυνατό κόςτοσ ( ο Δόμοσ Καρπενηςύου για
το 2015 πλόρωνε 33 €/τόνο, ενώ το 2016 το ποςό αυτό ϋχει μειωθεύ ςτα
27€/τόνο, όταν ςε ϊλλεσ περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ ανϋρχεται ϋωσ και 120€/τόνο).
Εύναι χαρακτηριςτικό ότι με την διαχεύριςη τησ καθαριότητασ από τον Δόμο
Καρπενηςύου η επιβϊρυνςη από τα τϋλη καθαριότητασ ανϊ κϊτοικο βαύνει
μειωμϋνη ετηςύωσ. Online Γραφόματα Οικονομικών Δεικτών Δόμου
Καρπενηςύου, όπου το 2014 τα τϋλη καθαριότητασ/ ανϊ κϊτοικο ανϋρχονται ςτα
101.45 € ενώ αντιςτούχωσ το 2015 ϋχουν μειωθεύ ςε 97,50 €.
το ύδιο διϊςτημα προμηθευτόκαμε κϊδουσ απορριμμϊτων ποςού ςυνολικόσ
δαπϊνησ 10.000€.

Αντιμετώπιςη Θεομηνίασ Υεβρουαρίου 2015
Σον Υεβρουϊριο 2015 μια πρωτοφανόσ κακοκαιρύα και ακραύων καιρικών
φαινομϋνων ϋπληξε το Δόμο Καρπενηςύου και απεύληςε τισ δημοτικϋσ ενότητεσ
Δομνύςτασ και Προυςού. Σο χωριό Κρύκελο εκκενώθηκε για την αςφϊλεια των
κατούκων από πλημμυρικϊ και κατολιςθητικϊ φαινόμενα. Σισ ςημαντικότερεσ
ζημιϋσ υπϋςτηςαν η Άμπλιανη, η Καςτανιϊ και γενικότερα τα χωριϊ των
δημοτικών ενοτότων Δομνύςτασ και Προυςού. Αναλυτικό παρουςύαςη των
ϊμεςων ενεργειών και τησ πλόρησ κινητοπούηςησ του ανθρώπινου δυναμικού και
μηχανολογικού εξοπλιςμού όλου του Δόμου υπϊρχει καταγεγραμμϋνη ςτα
πρακτικϊ τησ 2ησ ςυνεδρύαςησ του Δ.. ςτισ 3/2/2015.
ε ςυνεργαςύα με την Περιφϋρεια τερεϊσ Ελλϊδασ, τησ Πυροςβεςτικόσ , τησ
Αςτυνομύασ , του ΕΚΑΒ , τησ ΔΕΗ, του ΟΣΕ και τησ ομϊδασ διϊςωςησ
Καρπενηςύου, υπόρξε ϊμεςη αντιμετώπιςη των προβλημϊτων πρόςβαςησ και
ύδρευςησ των πληγϋντων περιοχών. Βρεθόκαμε από την πρώτη ςτιγμό δύπλα
ςτουσ κατούκουσ ςε ςυνεννόηςη με τουσ τοπικούσ προϋδρουσ, προςφϋροντασ
τουσ κϊθε ςτόριξη αποκαθιςτώντασ το αύςθημα αςφϊλειασ. Επύςησ υπόρξε
ϊμεςη και πλόρησ καταγραφό των προβλημϊτων και διαβιβϊςτηκαν ςτα
αρμόδια υπουργεύα. Δυςτυχώσ δεν υπόρξε καμύα ςυμπαρϊςταςη από την
Κεντρικό Κυβϋρνηςη όςο και αν το πρώτο καιρό εύχε το ϊλλοθι τησ νϋασ
κυβϋρνηςησ.
Ο Δόμοσ υπϋςτη ςυνολικϋσ ζημιϋσ από θεομηνύεσ ύψουσ ϊνω του 6 εκ. Ευρώ
ρεαλιςτικϊ αποτυπωμϋνεσ και τεχνικϊ τεκμηριωμϋνεσ ςτο ϋγγραφό του με
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αριθμό 4217/18-3-2015 που απϋςτειλε ςτη Γενικό Γραμματεύα Πολιτικόσ
Προςταςύασ.
Ενδεικτικϊ αναφϋρουμε ότι το κόςτοσ των πρώτων ενεργειών που αφορούςε ςε
μιςθώςεισ μηχανημϊτων και ςε επεύγοντα ϋργα ανϋρχεται ςτο ποςό 159.072,90
€ μϋχρι 31/7/2015 ςύμφωνα και με τον αναλυτικό πύνακα που διαβιβϊςτηκε ςτο
Τπουργεύο Εςωτερικών, όταν ζητόθηκε. Δυςτυχώσ όμωσ η ανταπόκριςη του
Τπουργεύου ανόλθε ςε χρηματοδότηςη 20.000 € τον Οκτώβριο 2015.
Πυροπροςταςία
Ιδιαύτερη βαρύτητα δύνεται ςτην πρόληψη πυρκαγιών με τον καθαριςμό
δαςικών και αγροτικών δρόμων, οι οπούοι διαςφαλύζουν την διϋλευςη των
οχημϊτων τησ Πυροςβεςτικόσ εϊν απαιτηθεύ. Για το ςκοπό αυτό ύςτερα από
δημοπραςύα μιςθώνονται μηχανόματα και προςλαμβϊνονται προςωπικό για την
λειτουργύα του μηχανολογικού εξοπλιςμού του Δόμου. Παρότι η χρηματοδότηςη
που διατύθενται ανϋρχεται μόλισ ςε ποςό 86.000€ τον χρόνο ( ποςό μικρότερο
και από αυτό που διατύθονταν παλαιότερα για μια από τισ ϋξι δημοτικϋσ
ενότητεσ) με καλό διαχεύριςη και αξιοπούηςη και των ύδιων μϋςων
διαςφαλύζουμε την πρόληψη των πυρκαγιών ςτο κομμϊτι που μασ αναλογεύ ςτα
διοικητικϊ όρια του Δόμου.
Διαχείριςη Βοςκοτόπων
Η διαχεύριςη των βοςκοτόπων ϋχει πλϋον νϋα νομοθετικό βϊςη (ν. 4264/15-52014 και ν.4351/4-12-2015) και τα δικαιώματα βοςκόσ επύ των βοςκόςιμων
γαιών θα κατανϋμονται ςτουσ κτηνοτρόφουσ από τισ οικεύεσ Περιφερειακϋσ
Ενότητεσ ςτισ οπούεσ περιϋρχονται και οι πρόςοδοι από την εκμύςθωςη αυτών
των βοςκόςιμων γαιών. τη μεταβατικό περύοδο και για τη θερινό περύοδο 2015
με απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου Καρπενηςύου, βεβαιώθηκε ο αριθμόσ
των ζώων που μπορούςε να ειςϊγει ο κϊθε κτηνοτρόφοσ ςτουσ βοςκοτόπουσ
τησ περιφϋρειασ Δόμου Καρπενηςύου και εκδόθηκε για τελευταύα φορϊ
χρηματικόσ κατϊλογοσ για το δικαύωμα βοςκόσ χωρύσ να εκδοθούν βεβαιώςεισ
κατανομόσ βοςκοτόπου. Αφορϊ 227 αιτόςεισ κτηνοτρόφων.
Διαχείριςη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και αδέςποτων ζώων
ςυντροφιάσ.
Η διαχεύριςη των ανεπιτόρητων παραγωγικών ζώων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 17
του ν.4056/2012, αφορϊ τα ζώα δύο κτηνοτροφικών εκμεταλλεύςεων ςτισ
οπούεσ επιβλόθηκε κύρωςη διακοπόσ τησ λειτουργύασ τουσ ςε εφαρμογό των
διατϊξεων του ϊρθρου 43 του ν. 4235/2014 ώςτε αυτϊ να θεωρηθούν
ανεπιτόρητα. Σα ζώα απομϊκρυνε από τισ κτηνοτροφικϋσ εγκαταςτϊςεισ
ςυνεργεύο αποτελούμενο από υπαλλόλουσ του Δόμου και εκποιόθηκαν με
δημοπραςύα ό πώληςη λόγω ϊγονησ δημοπραςύασ.
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Ο Δόμοσ επιχεύρηςε ενεργοποιώντασ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του ΚΔΚ, να
προςλϊβει ϋκτακτο προςωπικό και να επιλύςει το χρόνιο αυτό πρόβλημα, αλλϊ
δυςτυχώσ η ςχετικό δαπϊνη κρύθηκε μη νόμιμη από την Τπηρεςύα Επιτρόπου
καθώσ επύςησ μύςθωςε πιςτοποιημϋνο ςτϊβλο για την εγκατϊςταςό τουσ.
Η διαχεύριςη των αδϋςποτων ζώων ςυντροφιϊσ ςύφωνα με το ν. 4039/2-2-2012
περιλαμβϊνει:
Ση ςυγκρότηςη τησ πενταμελούσ Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ του
Προγρϊμματοσ Διαχεύριςησ Αδϋςποτων Ζώων υντροφιϊσ. Η πενταμελόσ
Επιτροπό αναςυγκροτόθηκε κατόπιν παραύτηςησ οριςμϋνων από τα μϋλη τησ
και ςυνεδρύαςε μύα φορϊ.
Ση φιλοξενύα 31 αδϋςποτων ςκύλων ςε πρόχειρεσ εγκαταςτϊςεισ καταφυγύου
ςτην τοποθεςύα Άνω Ξηριϊσ (ςτον όρχο οχημϊτων του Δόμου) τα οπούα
φροντύζουν εθελοντϋσ- φιλόζωοι ενώ ο Δόμοσ καλύπτει τισ δαπϊνεσ ςύτιςησ και
των βαςικών κτηνιατρικών υπηρεςιών , που ανϋρχονται ςτο ποςό των 10.000€
ετηςύωσ. Επύςησ, ανατϋθηκε ςε εταιρύα κτηνιϊτρων (ςύμβαςη με ιςχύ ϋωσ 3-82016), η ςτεύρωςη και η ςόμανςη τουσ με ςτόχο τα ζώα να δοθούν για υιοθεςύα ό
να αφεθούν ελεύθερα. Σο πρόγραμμα ςυνεχύζεται εντόσ του 2016 και ςτόχοσ
εύναι η μετεγκατϊςταςη του καταφυγύου ςε ϋτερο χώρο που πληρού τισ
προδιαγραφϋσ εντόσ του 2017.

Έργα
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Κατϊ το διϊςτημα από 1/9/2014 ϋωσ 31/12/2015 ςυνεχύςτηκαν και
ολοκληρώθηκαν ϋργα που όταν ενταγμϋνα από την προηγούμενη δημοτικό αρχό
(ανϊπλαςη 1, ανϊπλαςη 2,ταθμόσ μεταφόρτωςησ απορριμμϊτων,
αποκατϊςταςη όλων των ενεργών ΦΑΔΑ ,κλπ ) ςε διϊφορα προγρϊμματα (ΕΠΑ,
Leader, Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ,) των οπούων οι ςυνολικϋσ πληρωμϋσ ςτο διϊςτημα
αυτό ανόλθαν ςτο ποςό των 3,5 εκ ευρώ.
το ύδιο διϊςτημα δημοπρατόθηκε και το ϋργο «Εκτϋλεςη παρεμβϊςεων
εξοικονόμηςησ ενϋργειασ ςε επιλεγμϋνα κτύρια του Δόμου Καρπενηςύου (ΕΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)» προώπολογιςμού 676.375,00, ποσό 455.000€
αφορούςε ςτην ενεργειακό αναβϊθμιςη των ςχολικών μονϊδων ςτο 1ο και 2ο
δημοτικό ςχολεύο και ςτο κολυμβητόριο του Δόμου και ποςό 161.000€
αφορούςε ςτην αντικατϊςταςη φωτιςτικών ςτουσ περιφερειακούσ του
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Προφότη Ηλύα. Σο ϋργο ολοκληρώθηκε μϋςα ςτο 2015 και τα αποτελϋςματα από
την εξοικονόμηςη ενϋργειασ εύναι ςημαντικϊ.
Εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν ή ολοκληρώνονται άμεςα τα παρακάτω
νέα έργα:
«Ανϊδειξη Αιςθητικόσ αναβϊθμιςησ εμπορικού κϋντρου Καρπενηςύου», με
προώπολογιςμό 499.000 €. Σο ϋργο εντϊχθηκε ςτο Ε.Π. ΘΕΑΛΙΑ-ΣΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟ δημοπρατόθηκε , υλοποιεύται και ολοκληρώνεται ςύντομα.
«Βελτύωςη-όμανςη Δικτύου Παραδοςιακών & Αλπικών μονοπατιών ςτο Δόμο
Καρπενηςύου» με προώπολογιςμό μελϋτησ: 61.485,24 €. Σο ϋργο εντϊχθηκε ςτο
πρόγραμμα LEADER και υλοποιόθηκε.
«Καθαριςμόσ, βελτύωςη, ςόμανςη δικτύου μονοπατιών που διαςχύζουν την ΣΚ
Κρικϋλλου», με προώπολογιςμό 60.000 €. Σο ϋργο εντϊχθηκε ςτο πρόγραμμα
LEADER και υλοποιόθηκε.
Δημοπρατόθηκε και εύναι ςε διαδικαςύα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων ςτο
διαγωνιςμό το υποϋργο «Επϋκταςη εγκαταςτϊςεων βιολογικού καθαριςμού
Καρπενηςύου» με προώπολογιςμό 3.162.389,39 € τησ ενταγμϋνησ πρϊξησ ςτο
ΕΠΠΕΡΑΑ με τύτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ
ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ»
Έγινε τροποπούηςη τησ πρϊξησ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΛΤΜΑΣΩΝ
ΔΗΜΟΤ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ» ςτο Ε.Π.”ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ και
εντϊχθηκε ϋνα νϋο υποϋργο με τύτλο «Καταςκευό δικτύων ύδρευςησαποχϋτευςησ ςτισ περιοχϋσ επϋκταςησ του ςχεδύου πόλησ Καρπενηςύου» ποςού
994.000,00€ το οπούο δημοπρατόθηκε και αναμϋνεται η ςυβαςιοπούηςό του.
Επύςησ ςτο ύδιο ϋργο υποβλόθηκε αύτημα τροποπούηςησ για ϋνταξη νϋου
υποϋργου.
«Αποχϋτευςη και επεξεργαςύα λυμϊτων Ποταμιϊσ» ποςού 3.649.410 € το οπούο
κρύθηκε ότι πληρού τουσ κανόνεσ επιλεξιμότητασ και αναμϋνεται η οριςτικό
ϋνταξό του ςτο ΕΠΑ 2014- 2020, εφόςον η ςυνολικό πρϊξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ» κρύθηκε ωσ ϋργο κατηγορύασ 3,
ότοι ϋργο ςυνεχιζόμενο (phasing) που ςημαύνει ότι υλοποιεύται κανονικϊ και θα
ςυνεχύςει να χρηματοδοτεύται από το ΕΠΑ 2014-2020.
Εφαρμογό τεχνολογιών ΑΠΕ ςε δημοτικϊ κτύρια του Δόμου Καρπενηςύου με
προώπολογιςμό 922.500 €. Σο ϋργο εντϊχθηκε ςτο Πρόγραμμα Φρηματοδοτικού
Μηχανιςμού Ευρωπαώκού Φώρου (Φ ΕΟΦ) 2009-2014. Περιλαμβϊνει 4 υποϋργα
και υλοποιεύται.
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Διαμόρφωςη παιδικόσ χαρϊσ ςτο χώρο του πρώην ΚΣΕΛ με προώπολογιςμό
190.000 €. Σο ϋργο εντϊχθηκε ςτο Φρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πρϊςινου
Σαμεύου .
Σροποπούηςη και εκ νϋου ϋνταξη ςτο ΠΔΕ 2015 (ΑΕ366) μετϊ την κατϊργηςη
του προγρϊμματοσ ΠΙΝΔΟ του ϋργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΠΛΑΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ
ΠΕΡΙΟΦΩΝ ΥΤΙΚΟΤ ΚΑΛΛΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ» με προώπολογιςμό
234.001,88 € το οπούο περιλαμβϊνει τα υποϋργα «Διαμόρφωςη ειςόδου ΣΔ
Δομιανών» και «Ανϊδειξη –αξιοπούηςη και προςταςύα «Υαραγγιού Σςιούκασ»
Δημοτικόσ Ενότητασ Υουρνϊ».
Ακόμη εντϊχθηκαν ϋργα για την βελτύωςη ύδρευςησ, οδοποιύασ, αναπλϊςεων,
βελτύωςησ υποδομών μϋςω τησ ΑΣΑ ό από τα Ανταποδοτικϊ - Σακτικϊ
ϋςοδα του Δόμου. υνολικϊ 136 ϋργα προώπολογιςμού 1,6 εκ ευρώ από τα οπούα
εύτε ολοκληρώθηκαν εύτε βρύςκονται ςτο ςτϊδιο δημοπρϊτηςησ και υλοπούηςησ.
Να ςημειωθεύ από το παραπϊνω ποςό χρηματοδότηςη ύψουσ 800.000€ που
αφορούςε ςτη ΑΣΑ 2015 αποδόθηκε ςτουσ δόμουσ ςτισ 28/12/2015 με
αποτϋλεςμα τα ϋργα να αρχύςουν να εκτελούνται το 2016.
Σο πιο ςημαντικό όμωσ, εύναι ότι ολοκληρώθηκαν ό εκπονούνται μελϋτεσ για την
ϋνταξη νϋων ϋργων ςτη νϋα Προγραμματικό περύοδο 2014 - 2020 τα οπούα εύτε
υποβλόθηκαν, εύτε εύναι ϋτοιμα για αύτηςη χρηματοδότηςησ ςτην τρϋχουςα
περύοδο.
Σϋλοσ για πρώτη φορϊ εκπονόθηκε χωρύσ την ανϊθεςη ςε εξωτερικούσ
ςυνεργϊτεσ το επιχειρηςιακό πρόγραμμα του Δόμου Καρπενηςύου για την
περύοδο 2015-2019.

Επίλογοσ
Εύναι γεγονόσ ότι η διούκηςη και η διαχεύριςη ενόσ Δόμου εύναι μια δυναμικό,
ςυνεχόσ διαδικαςύα με νϋεσ προκλόςεισ καθημερινϊ, η οπούα οφεύλει να εύναι
δύπλα ςτο δημότη, ςτον επιςκϋπτη και ςτον κϊτοικο και ςτα προβλόματα που
καθημερινϊ ανακύπτουν. ε αυτό την πρόςκληςη η Δημοτικό Αρχό επιχειρεύ με
κϊθε ειλικρύνεια να ανταποκριθεύ καθημερινϊ. Κανεύσ δεν μπορεύ να ιςχυριςτεύ
ότι καταφϋρνει να επιλύει το ςύνολο των προβλημϊτων, ειδικϊ ςε μια περύοδο
τόςο ϋντονησ οικονομικόσ κρύςησ και ουςιαςτικόσ αδιαφορύασ από την Κεντρικό
Διούκηςη.
Ο Δόμοσ Καρπενηςύου και η Δημοτικό Αρχό εργϊζεται ςυςτηματικϊ και
προγραμματιςμϋνα για παραγωγό ουςιαςτικού ϋργου και ανϊπτυξησ τησ
περιοχόσ. ε αυτό το πλαύςιο καταθϋτει για πρώτη φορϊ δημόςιο απολογιςμό
πεπραγμϋνων.
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Σελειώνοντασ η Δημοτικό Αρχό ευχαριςτεύ και αναγνωρύζει την προςπϊθεια των
υπηρεςιών τησ και των υπαλλόλων τησ, το δημοτικό ςυμβούλιο για την
λειτουργύα του και τισ κατϊ κύριο λόγο εποικοδομητικϋσ ςυζητόςεισ και
προτϊςεισ που ϋκανε, τισ παρατϊξεισ τησ αντιπολύτευςησ, που παρϊ τισ πολιτικϋσ
διαφορϋσ και την διαφορετικό νοοτροπύα διαχεύριςησ, ςτα μεγϊλα προβλόματα
του τόπου ϋδειξε ςύνεςη και ςυναύνεςη, τουσ ςυλλόγουσ και τουσ φορεύσ του
τόπου μασ, τουσ προϋδρουσ και εκπροςώπουσ των τοπικών κοινοτότων που
ςυμμετεύχαν με δρϊςεισ, παρεμβϊςεισ και απόψεισ ςτη διαμόρφωςη προτϊςεων
για το Δόμο μασ.
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