


Δήμος Ιωαννιτών…
Απολογισμός διετίας

2013! Τα Γιάννινα συμπληρώνουν εκατό χρόνια
ελεύθερου βίου. Και η επέτειος αυτή τα βρίσκει σε ένα
σταυροδρόμι. Σ’ ένα κρίσιμο σταυροδρόμι που δημι-
ουργούν οι νέες συνθήκες με τις οποίες είναι αντιμέ-
τωπη η Ελλάδα.

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, αντικειμενικά δύσκολο,
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του
παρόντος και να απαντήσουμε πειστικά και με επιχει-
ρήματα στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Ο νέος δήμος, τα νέα Γιάννενα, ήταν για μας μία πρό-
κληση.

Σήμερα ο καθένας μας κρίνεται από τις προτάσεις του
κι όχι από θεωρητικές αναλύσεις. Οι Δήμοι σηκώνουν
το μεγαλύτερο βάρος της λειτουργίας του κράτους. Το
90% των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη και των διοικητικών πράξεων εκτελείται από
την Αυτοδιοίκηση. Η κεντρική κυβέρνηση βρίσκεται σε αδυναμία διοίκησης. Η διοίκηση είναι
παράλυτη. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή που συνεχίζει να δίνει λύσεις. Εάν η Αυτοδιοί-
κηση καταρρεύσει τότε δεν θα υπάρχει τίποτα.

Βαθιά μας υποχρέωση είναι να μην περάσουμε το μήνυμα της κατάρρευσης, αλλά να
εμπνεύσουμε αισιοδοξία στους δημότες μας. Θα δώσουμε μάχη για την υλοποίηση του Επι-
χειρησιακού Σχεδίου και για να αποδώσουμε στον πολίτη όσα του ανήκουν. Σήμερα που δεν
υπάρχουν λεφτά για ρουσφέτια, σήμερα που το δικομματικό σύστημα κατέρρευσε θα ανα-
δειχθεί όποιος προσφέρει αποτελεσματικά στην κοινωνία.

Στη διετία που πέρασε έγιναν πολλά. Ο Δήμος πλέον λειτουργεί ως μία ενιαία διοικητική
μονάδα. Μπήκε νοικοκυριό στα οικονομικά και παρά τις συνεχείς περικοπές συνταγματικά
θεσμοθετημένων πόρων, που ξεπερνούν το 60%, καταφέρνει κι αντέχει.

Δήμος και ΔΕΥΑΙ υλοποιούν το μεγαλύτερο πρόγραμμα έργων που έχει εκπονηθεί μέχρι
σήμερα. Μόνο από το ΕΣΠΑ έχουν διασφαλίσει ποσό άνω των 154 εκατομμυρίων ευρώ το
οποίο αντιστοιχεί σε 41 μεγάλα έργα του νέου μας Δήμου. Παράλληλα άλλα 15 εκατομμύ-
ρια ευρώ έχουν διασφαλίσει τα Νομικά Πρόσωπα για άλλα έργα αλλά και δράσεις απασχό-
λησης.

Κύριος στόχος μας είναι τα επόμενα χρόνια να είναι χρόνια καινοτόμων παρεμβάσεων και
έργων ουσίας που θα συμβάλουν στην αναζωογόνηση όλων των περιοχών και στη συνεχή
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας.

Ο Δήμαρχος
Φίλιππας Φίλιος
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Η σημερινή οικονομική κατάσταση του Δήμου μας είναι απόρροια της πολιτικής που ακο-
λουθήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια σε βάθος δεκαετίας. Και βέβαια είναι απολύτως συν-
δεδεμένη με την γενική οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα.

Στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δεσμευτήκαμε για νοικοκύρεμα στο Δήμο άλ-
λωστε με τα σημερινά δεδομένα η πολιτική μας αυτή είναι πλέον μονόδρομος.

Η σημερινή εικόνα των οικονομικών είναι πολύ δύσκολη αφού οι επιχορηγήσεις για το
2012 δεν κάλυψαν ούτε το 30% των πάγιων ανελαστικών δαπανών.

Χαρακτηριστικό της δύσκολης κατάστασης είναι το γεγονός ότι από την 1η Ιουλίου του
2012 οι πληρωμές που γίνονται είναι η μισθοδοσία προσωπικού, οι διαταγές πληρωμής, τα
καύσιμα, η στοιχειώδης κάλυψη των αναγκών του ΟΚΠΑΠΑ και του Πνευματικού Κέντρου,
και η, με μεγάλες δυσκολίες, εξυπηρέτηση των δανείων.

Μέσα σ’ αυτό το δυσμενές περιβάλλον αξίζει να σημειωθεί ότι από το Δήμο Ιωαννιτών
εξοφλήθηκαν οφειλές ύψους 8,4 εκατομμυρίων προς προμηθευτές και εργολάβους που προ-
έρχονται από το διάστημα 2006-2010. Πληρώθηκαν 2,1 εκατομμύρια ευρώ για οφειλές ρυ-
μοτομιών από το 2001 μέχρι το 2010. Τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείου της ΔΕΥΑΙ ύψους 3,3
εκατομμυρίων, τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων των πρώην περιφερειακών δήμων ύψους 5,7
εκατομμυρίων και ποσό 3,4 εκατομμυρίων προς προμηθευτές και εργολάβους για το έτος
2011.

ΕΡΓΑ
Οι συντονισμένες ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννι-

τών, τον έχουν αναδείξει σήμερα πρώτο μεταξύ όλων των Δήμων της χώρας στην ένταξη
έργων στο ΕΣΠΑ.

Το ύψος των ενταγμένων έργων ανέρχεται στα 154 εκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλα είκοσι
εκατομμύρια έχουν δεσμευτεί για παρεμβάσεις των υπολοίπων οργανισμών του Δήμου που
αφορούν κυρίως στον κοινωνικό τομέα.

Τα ενταγμένα έργα του Δήμου στο ΕΣΠΑ, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της εκτέλεσης
ή της δημοπράτησης είναι τα ακόλουθα:
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ΤΙΤλΟσ ΠΡΟϋΠΟλΟΓΙσΜΟσ

Υδρευση Δήμου Ανατολής – Β’ Φάση 3.050.000
Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων
Δημοτικού Διαμερίσματος Ανατολής
Δήμου Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων

5.000.000

Βελτίωση - Αναβάθμιση εσωτερικού δικτύου ‘Υδρευσης
Δήμου Ιωαννιτών 4.080.000

Επέκταση - Αναβάθμιση - Βελτίωση υδροδοτικών
εγκαταστάσεων εξωτερικού δικτύου Δήμου Ιωαννιτών 1.845.000

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δουρούτης 7.893.692
Κατασκευή οδού Βογιάνου στην πόλη των Ιωαννίνων 4.670.059
Κατασκευή εσωτερικού δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων
Έργο Γέφυρα 2.049.977

Παιδικός σταθμός Βοτανικού 2.185.629
Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω φορητών συσκευών και
ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων για τον πολίτη / επισκέπτη
και το προσωπικό του Δήμου Ιωαννιτών.

251.746

Αναβάθμιση οδού σύνδεσης Νεοχωρόπουλου με Ιωάννινα
(κόμβος Σεισμοπλήκτων) 6.272.190

Επέκταση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών
Δήμου Ιωαννιτών 779.780

Λειτουργική ενοποίηη υφιστάμενων συστη μάτων (υποδομές
ΤΠΕ και Εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ιωαννιτών
για την εφαρμογή του προγράμματος “Καλλικράτης”

114.100

Βελτίωση υδροδοτικού συστήματος ΣΥΔΚΛΙ με σύστημα
τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση δικτύων 6.950.000

Επέκταση - Αναβάθμιση - Εξυγχρονισμός αποχετευτικού
συστήματος παραλίμνιας ζώνης 5.535.000

Αποχέτευση ακαθάρτων λυμάτων Πεδινής 5.874.000
Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων και καυσίμων
και βελτιστοποίηση της συλλογής απορριμμάτων
στο Δήμο Ιωαννιτών

271.500

Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης
κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση πολιτών
για συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας,
από το Δήμο Ιωαννιτών

213.956

Ολοκλήρωση αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Ανατολής 1.670.000
Αναπλάσεις - πεζοδρομήσεις και φωτισμός
διατηρητέων κτιρίων Ιωάννινα 5.950.000

Αναβάθμιση παιδικής χαράς Κουραμπά 600.000
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ΤΙΤλΟσ ΠΡΟϋΠΟλΟΓΙσΜΟσ

Εκσυγχρονισμός θεατρικής σκηνής Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Ιωαννιτών 1.970.000

Δημιουργία διαδραστικής αίθουσας ιστορίας
της Γιαννιώτικης αργυροχοϊας 1.123.224

Ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ιωαννιτών Νομού
Ιωαννίνων για την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας 49.708.822

Ανάπλαση πάρκου Παλαιού Δημαρχείου
και ανακατασκευή παιδικής χαράς 814.871

Αναβάθμιση οδού σύνδεσης Μαρμάρων με Ιωάννινα
στον οικισμό Καρδαμίτσια 5.072.737

Κατασκευή νέου τροφοδοτικού συστήματος ύδρευσης
λεκανοπεδίου Ιωαννίνων από τη θέση «Τούμπα»,
έως τη θέση «Βουνοπλαγιά», στο Νομό Ιωαννίνων

7.705.000

Ενίσχυση της κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Ιωαννιτών 577.125
Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Κατσικά
Δήμου Ιωαννιτών 9.340.000

Ανάπλαση Παραδοσιακού Κέντρου στο ΔΔ Περάματος 687.353
Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης ειδικών κοινωνικών
ομάδων στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων Α.Σ. "ΕΝΤΑΞΙΣ" 415.000

Εξοπλισμός ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης
του Δήμου Ιωαννιτών 549.144

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο Δήμο Ιωαννιτών (Εξοικονομώ Ι) 1.000.000

Διαμόρφωση εσωτερικής οδοποιίας Ανατολής 1.200.000
Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος
για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης
ΔΕΥΑ Ιωαννίνων

3.769.950

Αποχέτευση ομβρίων υδάτων στην επέκταση οικισμού Κατσικά 700.00

Διαμόρφωση πλατείας Ασβεστοχωρίου 217.000
Προμήθεια νέων φωτεινών σηματοδοτών (τεχνολογίας led)
και νέων φωτιστικών σωμάτων κρεμαστού οδικού
δικτύου Πράσινο Ταμείο

245.000

Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ιωαννιτών 50.000

Κατασκευή πλατείας Ανατολής 860.000
Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου
μεταξύ δημοτικών σχολείων Μουζακαίων 654.000

Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου
και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της Όασης 2.040.000



Σε έναν τομέα όπου δεν υπήρχε καμία
υποδομή και κανένας σχεδιασμός, η Δη-
μοτική Αρχή έθεσε ως στόχο να κάνει τα
Γιάννινα πόλη της Αλληλεγγύης και της
Ανθρωπιάς.

Έτσι οργάνωσε σε νέες και σύγχρονες
βάσεις τις υπηρεσίες της κι ανέπτυξε δομές
και δράσεις που αποτελούν ασπίδα για
τους οικονομικά ασθενείς και τα νοικοκυ-
ριά που πλήττονται από την κρίση.

Στο Δήμο μας σήμερα λειτουργούν 22 Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (14 στην πόλη
και 8 στις περιφερικές Δημοτικές Ενότητες), οι οποίοι φιλοξενούν σήμερα 970 νήπια και 173
βρέφη. Τα τροφεία σε όλους τους παιδικούς σταθμούς μειώθηκαν σημαντικά.

Αναδιαρθρώθηκαν τα ΚΑΠΗ του Δήμου. Σήμερα λειτουργούν 12 σε όλο το Δήμο, στα
οποία αναπτύσσονται νέες δραστηριότητες.

Από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, που εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ,
εξυπηρετούνται 450 άτομα που έχουν απόλυτη ανάγκη την κατ’ οίκον φροντίδα.

Το 1ο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου μας, λειτουργεί από το Δε-
κέμβριο του 2011 και φιλοξενεί τριάντα ηλικιωμένους.

Από τον Δεκέμβριο του 2011 λειτουργεί στους χώρους του ΚΕΠΑΒΙ το Δημοτικό Κατά-
στημα Αλληλεγγύης. Αποτελεί μία δράση του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. με σκοπό να βοηθήσει ευπα-
θείς κοινωνικές ομάδες της πόλης, δια της προσφοράς ειδών πρώτης ανάγκης σε ειδικές
κατηγορίες δικαιούχων.

Μία ακόμη σημαντική πρωτοβουλία που πήρε σάρκα κι οστά αφορά στη λειτουργία Δη-
μοτικών Ιατρείων Αλληλεγγύης και του Δημοτικού Φαρμακείου Αλληλεγγύης και των Δη-
μοτικών Φυσικοθεραπευτηρίων, τα οποία απευθύνονται σε ανασφάλιστους συμπολίτες μας,
που σήμερα αδυνατούν να έχουν στοιχειώδη, δωρεάν περίθαλψη.

Ο ΟΚΠΑΠΑ σχεδιάζει ακόμη το Υπνωτήριο αστέγων, το Γραφείο Διαβούλευσης, τον Ξε-
νώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και τους δημοτικούς λαχανόκηπους.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟλΙΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Παραλάβαμε τον τομέα της καθαριότητας σε πλήρη αποδιοργάνωση. Το εργοτάξιο του

Δήμου δούλευε χωρίς άδεια αποκομιδής. Το συνεργείο του εργοταξίου υπολειτουργούσε με
ελάχιστο προσωπικό.

Αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίσαμε και με τον οδοκαθαρισμό των Δημοτικών Ενοτή-
των που βασιζόταν σε εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Ο τομέας αναδιοργανώθηκε πλήρως. Μελετήσαμε κι οργανώσαμε την αποκομιδή στο σύ-
νολο του νέου Δήμου, εξαντλήσαμε τις δυνατότητες της υπηρεσίας καθαριότητας και προ-
χωρήσαμε σε συμβάσεις με ιδιώτες σε δημοτικές ενότητες που κρίθηκε αναγκαίο λόγω μη
επάρκειας του προσωπικού και του εξοπλισμού.

Υλοποιούμε τρεις από τους βασικούς άξονες του προγράμματός μας στο κεφάλαιο Περι-
βάλλον. Πρόκειται για την ολοκλήρωση υλοποίησης του σχεδιασμού διαχείρισης απορριμ-
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μάτων, την αποκατάσταση της χωματερής στη Δουρούτη και την σταδιακή εφαρμογή ολο-
κληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης, το οποίο ήδη έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Η συμβολή του Δήμου Ιωαννιτών στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ελληνικού, που σηματοδο-
τεί την έναρξη της σύγχρονης διαχείρισης απορριμμάτων, ήταν καθοριστική. Τόσο με τις πο-
λιτικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε όσο και με τις πρακτικές κινήσεις –υπογραφή
προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια και τον ΦΟΔΣΑ- συνέβαλε ουσιαστικά ώστε
να γίνουν βήματα που έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί πολύ καιρό νωρίτερα.

Το 2013 θα είναι μία χρονιά ορόσημο για τη διαχείριση των απορριμμάτων καθώς θα γί-
νουν τα πρώτα καθοριστικά βήματα στον τομέα της ανακύκλωσης και οικιακής κομποστο-
ποίησης, καθώς θα ξεκινήσει η υλοποίηση του μεγάλου προγράμματος που χρηματοδοτείται
από το ΕΣΠΑ. Η πρόταση του Δήμου μας περιλαμβάνει την προμήθεια απορριμματοφόρων
και απορριματοδεκτών για την υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης στο
σύνολο του νέου Δήμου Ιωαννιτών και τη συμπλήρωση και ανανέωση του συστήματος απο-
κομιδής των κοινών απορριμμάτων. Επίσης την προμήθεια μεγάλων κάδων για την συλλογή
ογκωδών αντικειμένων και προμήθεια κάδων κομποστοποίησης για την εφαρμογή πιλοτικού
προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης.

Ο Δήμος έχει υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα- Αλβανία, για την
διαχείριση οργανικών αποβλήτων που παράγονται από καταστήματα εστίασης και διασκέ-
δασης, ύψους 600 χιλιάδων ευρώ.

Τέλος προχωρούν οι μελέτες για την αδειοδότηση κατάλληλου χώρου για τη σύγχρονη
διαχείριση των προιόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, τα οποία δεν μπορούν να εναποτί-
θενται στον ΧΥΤΑ.

Ο Δήμος Ιωαννιτών, παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της ενέργειας. Ξε-
κίνησε ήδη η αρχειοθέτηση και η ενεργειακή κατηγοριοποίηση των κτιρίων του Δήμου. Η
βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την υποβολή προ-
τάσεων σε κάθε πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας που θα προκηρύσσεται. Η πρώτη πρό-
ταση έχει υποβληθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» κι αφορά στο Γυμνάσιο Ανατολής.

Ο Δήμος Ιωαννιτών έχει υποβάλλει πρόταση για φωτοβολταικό επί στέγης στον Οίκο Ευ-
γηρίας, ισχύος 100 KW.

Τέλος ετοιμάζεται πρόταση για υποβολή σε αντίστοιχο πρόγραμμα η οποία αφορά στην
αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων του δημοτικού φωτισμού με λαμπτήρες νέας
τεχνολογίας για μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.

EυΡυθΜΗ ΠΟλΗ- ΚΟΙΝΟχΡΗσΤΟΙ
ΚΑΤΑσΤΗΜΑΤΑ

Η εύρυθμη λειτουργία της πόλης ήταν μία από τις βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής
Αρχής. Η αρμονική συνύπαρξη από αυτονόητη είχε καταστεί ζητούμενο.

Η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην ανανέωση του συστήματος ελεύθερης στάθμευσης,
στην επανέκδοση σημάτων μονίμων κατοίκων Κάστρου, στην αυστηρή εφαρμογή της απα-
γόρευσης στάθμευσης σε πεζοδρόμους και πάρκα και κυρίως απέδωσε τους κοινόχρηστους
χώρους στους πολίτες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην ψήφιση κανονιστικής πράξης για το δικαίωμα
χρήσης των κοινόχρηστων χώρων, σε μέτρα για την αντιμετώπιση, της αφισορύπανσης και



επιβολή προστίμων στους παραβάτες κι αντιμετωπίζει με ίσους όρους, όλους τους επαγγελ-
ματίες της περιοχής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑσ ΖΩΗσ
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των

σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του πε-
ριβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Έγιναν οι Κανονιστικές Αποφάσεις για Κοινόχρη-
στους Χώρους, Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων - μουσικής, για τα περίπτερα, για το
στάσιμο και πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο, για τη δεύτερη λαϊκή αγορά της Ανατολής, για την
ίδρυση λαϊκών σε Δροσιά- Πεντέλη και Σεισμόπληκτα.

Η σημερινή εικόνα είναι ασυγκρίτως καλύτερη στο Δήμο μας και στους στόχους μας είναι
πλέον η αναθεώρηση - τροποποίηση κανονιστικών αποφάσεων με βάση την εμπειρία που
αποκτήθηκε.

ΔΕυΑΙ
Η ΔΕΥΑΙ, η μεγαλύτερη σήμερα επιχείρηση του Δήμου Ιωαννιτών, αναδιοργανώθηκε με

στόχο να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις. Ήδη πέτυχε την ένταξη στο ΕΣΠΑ (Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον) του μεγαλύτερου προγράμματος έργων από ιδρύσεώς της.
Πρόκειται για το έργο «Ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων του Δήμου Ιωαννιτών για την
προστασία της Παμβώτιδας» με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ, τμήματα του οποίου
βρίσκονται ήδη στην φάση της εκτέλεσης.

Έτσι, μεταξύ των άλλων:
• Στον τομέα της αποχέτευσης δημοπρατήθηκαν έργα ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ.
• Με τα έργα αυτά ολοκληρώνεται η αποχέτευση στον παλιό Δήμο Ιωαννιτών και επιλύε-

ται οριστικά το πρόβλημα των αντλιοστασίων λυμάτων και των υπερχειλίσεων.
• Η ΔΕΥΑΙ έχει πετύχει χρηματοδότηση έργων αποχέτευσης 19 εκατομμυρίων ευρώ προ-

κειμένου να προχωρήσει στην κατασκευή του δικτύου στα Καρδαμίτσια και στον κεντρικό
αποχετευτικό αγωγό στη λεκάνη της «Λαγκάτσας» από την Πεδινή μέχρι τον Βιολογικό Κα-
θαρισμό.

• Στον τομέα της ύδρευσης, εκτελεί έργα προϋπολογισμού περίπου δέκα εκατομμυρίων, σε
όλη την έκταση του νέου Δήμου. Έχει μελετήσει και προγραμματίσει στις δημοτικές ενότη-
τες έργα προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων.

Η ΔΕΥΑΙ έχει μελετήσει και έχει ήδη εγκριθεί η χρηματοδότηση για την επέκταση των
εγκαταστάσεων καθαρισμού αποβλήτων με το ποσό των 18,8 εκατομμυρίων ευρώ. Με τη
νέα επέκταση του εργοστασίου θα καταστεί δυνατή η επεξεργασία λυμάτων όλου του λεκα-
νοπεδίου Ιωαννίνων.

σ.υ.Δ.λ.Ι
Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων – Σ.ΥΔ.Λ.Ι υδροδοτεί συνολικά οκτώ

Δημοτικές Ενότητες του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, την πρώην Κοινότητα Νήσου, 3 Δ.Δ. του
Δήμου Ιωαννιτών, το Νοσοκομείο Χαζηκώστα, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανηπειρω-
τικό Στάδιο καθώς και 300 μεμονωμένες βιομηχανικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές μο-
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νάδες και οικίες.
Η νέα διοίκηση προχώρησε στην διοικητική και επιχειρησιακή αναδιοργάνωση του Συν-

δέσμου μέσω της σύστασης τεχνικής και ταμειακής υπηρεσίας που δεν υπήρχαν, αλλαγή των
διαδικασιών και του τρόπου προμηθειών, ανανέωσης και συντήρησης του πάγιου εξοπλι-
σμού που αφορά δίκτυα, αντλητικά συγκροτήματα και γεωτρήσεις.

Ακόμη ολοκλήρωσε την κατάρτιση και υλοποίηση πλάνου ενεργειών άμεσης απόδοσης
και προχώρησε στην προώθηση της α’ και β’ φάσης για την αντιμετώπιση του πυρήνα του
προβλήματος ύδρευσης για τα επόμενα 20 έτη.

ΤΟΜΕΑσ ΤΕχΝΟλΟΓΙΩΝ ΠλΗΡΟΦΟΡΙΚΗσ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στον τομέα των νέων τεχνολογιών, της πληροφορικής και της επικοινωνίας έγινε ένα τε-
ράστιο άλμα, καθώς μέσα σε λίγους μήνες και με πολύ δουλειά, «αναστήθηκε» το δίκτυο
οπτικών ινών με τη λειτουργική διασύνδεση 35 δημοτικών κτιρίων, τη συνεργασία με το Πα-
νεπιστήμιο και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Με βάση το Ασύρματο Δίκτυο Διασύνδεσης
Απομακρυσμένων Υπηρεσιών διασυνδέθηκαν κτίρια και υπηρεσίες του λεκανοπεδίου, ενο-
ποιήθηκε με το δίκτυο οπτικών ινών και έτσι καταργήθηκαν διάσπαρτες μισθωμένες συνδέ-
σεις. Ακόμη ο Δήμος προχώρησε στην εγκατάσταση 12 ασύρματων κόμβων διανομής και
αναμετάδοσης καθώς και 20 κόμβων πρόσβασης σε σημεία/κτίρια δημοτικού ενδιαφέρο-
ντος.

Στα αποτελέσματα των δράσεων που έγιναν στον τομέα των νέων τεχνολογιών περιλαμ-
βάνονται η πρόσβαση στο διαδίκτυο των αγροτικών ιατρείων για ηλεκτρονική συνταγο-
γράφηση, η πρόσβαση των τοπικών κοινοτήτων στο κεντρικό πρωτόκολλο και το
δημοτολόγιο, παρέχεται πρόσβαση στην Ζωσιμαία Ακαδημία, το Καμπέρειο, η Δημοτική
Ενότητα Ιωαννίνων, το ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ., την Μητρόπολη, Θέατρο Παλαιά Σφαγεία και το Πανη-
πειρωτικό Στάδιο.

Τοποθετήθηκε ασύρματο δίκτυο πρόσβασης χρηστών σε 69 σημεία του λεκανοπεδίου,
σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε ενιαίο κέντρο διαχείρισης και επίβλεψης και διασφαλίστηκε
η λειτουργική διασύνδεση από τον Δήμο στα Σχολεία. Η χρήση του ασύρματου δικτύου
(WiFi) του Δήμου Ιωαννιτών παρέχεται σε 1700 διαφορετικούς χρήστες ανά μήνα, ενώ εξυ-
πηρετούνται και επιβλέπονται 5.000-9.000 συνδέσεις πρόσβασης ανά ημέρα.

ΠΝΕυΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Το Πνευματικό Κέντρο έχει μετατραπεί μετά από δύο χρόνια σκληρής δουλειάς σε μία

πραγματική κοιτίδα πολιτισμού. Παράλληλα ελήφθη σειρά μέτρων για την αξιοποίηση του
προσωπικού και την οικονομική εξυγίανση της επιχείρησης.

Το Πνευματικό Κέντρο έχει πλέον να παρουσιάσει πολλαπλές υψηλού επιπέδου δραστη-
ριότητες με μαζική συμμετοχή χωρίς ιδιαίτερο κόστος, αποκέντρωση των πολιτιστικών και
αθλητικών δραστηριοτήτων σε όλο το δήμο και μείωση των διδάκτρων σε δομές της επιχεί-
ρησης για την ανακούφιση των δημοτών.

Στους άμεσους στόχους της επιχείρησης περιλαμβάνονται:
• Συνέχιση εξόφλησης χρεών
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• Βελτίωση περαιτέρω της λειτουργίας των δομών
• Συνέχιση και βελτίωση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων – ουσιαστική

συμμετοχή στις εκδηλώσεις που θα γίνουν με την ευκαιρία της 100ης επετείου από την απε-
λευθέρωση της πόλης.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ θΕΑΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σε έναν χώρο όπου δεν υπήρχε κανένας προγραμματισμός και τεράστια για το μέγεθος της

επιχείρησης χρέη, με υποδομές που παρουσίαζαν πολύ σοβαρά προβλήματα εξ αιτίας της πο-
λυετούς εγκατάλειψης ελήφθησαν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η Διοίκηση προχώρησε στην οικονομική εξυγίανση και στην αξιοποίηση του καλλιτεχνι-
κού δυναμικού της περιοχής. Σήμερα έχει διασφαλιστεί η λειτουργία της επιχείρησης και των
δομών της με βάση τον εσωτερικό κανονισμό και τον προγραμματισμό των θεατρικών πα-
ραγωγών, μειώθηκε το χρέος και παράγονται δραστηριότητες υψηλού καλλιτεχνικού κι εκ-
παιδευτικού επιπέδου οι οποίες αγκαλιάζονται με θέρμη από το κοινό.

ΠΑΙΔΕΙΑ
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας προχώρησε στην καταγραφή όλων των κλειστών σχο-

λείων του Δήμου και ολοκλήρωση τη διαδικασία σύνταξης διαπιστωτικών πράξεων και με-
ταγραφής τους στο υποθηκοφυλακείο. Σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
συντάσσονται μελέτες για τρία νέα σχολικά κτήρια για την υποβολή τους στο ΕΣΠΑ, ενώ
εγκρίθηκε η προμήθεια εξοπλισμού των σχολικών μονάδων ΑμΕΑ. Στο Δήμο λειτουργούν η
Σχολική Επιτροπή για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η Σχολική Επιτροπή για την Πρω-
τοβάθμια Εκπαίδευση, όπου έχουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων
της περιοχής μας.

ΑθλΗΤΙσΜΟσ - ΝΕΟλΑΙΑ
Στον τομέα του Αθλητισμού, η Δημοτική Αρχή παρέλαβε έναν οργανισμό διαλυμένο και

χρεωμένο. Έτσι κι ύστερα από μελέτη προχώρησε στο κλείσιμο των δημοτικών γυμναστηρίων
τα οποία λειτουργούσαν χωρίς άδεια και με μεγάλο κόστος ενώ η πρότασή της είναι η λει-
τουργία του πρώτου ανοιχτού γυμναστηρίου στην πόλη.

Στο διάστημα αυτό, η Διεύθυνση Αθλητισμού προχώρησε στην αναβίωση, μετά από 28
χρόνια, του Μπιζάνιου Δρόμου, στην αναβίωση του εργασιακού πρωταθλήματος, στη συν-
διοργάνωση αγώνων κι εκδηλώσεων με άλλους φορείς.

Πραγματοποιήθηκαν κορυφαίες εκδηλώσεις όπως:
• Φιλοξενία φλόγας SPECIAL OLYMPICS και αθλητών
• Φιλοξενία φλόγας ολυμπιακών αγώνων «ΛΟΝΔΙΝΟ 2012)
• Διοργάνωση Πανελληνίου Πρωταθλήματος ψαρέματος στη Λίμνη Παμβώτιδα, Γύρος

της Λίμνης και αναδιοργάνωση χρήσης όλων των αθλητικών χώρων.

ΤΟυΡΙσΜΟσ- ΕΠΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χαράχτηκε μια τουριστική στρατηγική με στόχο την δημιουργία μιας σταθερής τουριστι-

Απολογισμός διετίας 9



κής πελατείας με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Υπήρξε στενή συνεργασία με
τους φορείς της τουριστικής- επιχειρηματικής κοινότητας και τους λοιπούς Δήμους του
Νομού με στόχο τη διασύνδεση των τουριστικών και πολιτιστικών προορισμών της περιο-
χής μας.

Σήμερα ολοκληρώθηκε και λειτουργεί το Γραφείο Τουριστικής Προβολής στην οδό Μου-
λαϊμιδου 10. Έγιναν στοχευμένες αποστολές στο Ισραήλ, τη Σμύρνη και την Κωνσταντινού-
πολη και τέθηκαν οι βάσεις συνεργασίας με την Turkish Airlines.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη γιορτή απόσταξης τσίπουρου, ‘Tsipouro Fest’ και για δεύτερη
χρονιά λειτουργεί το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πάρκο Λιθαρίτσια.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤυΞΗ
Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της αγροτικής παραγωγής ήταν από τους βασι-

κούς στόχους της σημερινής αρχής. Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποίησε πλήρως το πρόγραμμα
Αγροτικής Αναγέννησης καταθέτοντας προτάσεις έργων με προυπολογισμό άνω των δέκα
εκατομμυρίων ευρώ.

Συστήθηκε οργανική μονάδα, ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ορθής και
σύννομης εφαρμογής της αρμοδιότητας «διαχείριση βοσκοτόπων», αναλήφθηκαν πρωτο-
βουλίες για την επιτάχυνση των εργασιών αντικατάστασης του αρδευτικού δικτύου, έγινε
καθαρισμός τάφρων για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και ολοκληρώθηκαν όλες
οι διαδικασίες για την αδειοδότηση και τη στελέχωση του δημοτικού καταφυγίου αδέσπο-
των ζώων το οποίο πλέον λειτουργεί.

Υπάρχει ορατή βελτίωση σε όλους τους τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω χωρίς να ση-
μαίνει ότι έχουν πλήρως επιλυθεί ή αντιμετωπιστεί τα προβλήματα και οι προοπτικές και
χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια ώστε να υπάρξει πρόοδος στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Απαιτείται άμεση στελέχωση του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας σύμφωνα με
τον αριθμό των αρμοδιοτήτων που καλείται να υλοποιήσει.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑσΤυΝΟΜΙΑ
Η Δημοτική Αστυνομία, χάρη στην πολιτική που ακολουθήθηκε από τη σημερινή δημο-

τική αρχή, έχει μετατραπεί σε ένα χρήσιμο κι αξιόπιστο εργαλείο για την ευρυθμία στην πόλη.
Είναι δίπλα στον πολίτη που την χρειάζεται αλλά κι απέναντι από κάθε παρατυπία. Με

το περιορισμένο προσωπικό που έχει και με τις νέες αρμοδιότητες που τις ανατέθηκαν απο-
τελεί πρότυπο λειτουργίας.

ΚλΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
Παραλάβαμε μια υπηρεσία, χωρίς καμία στοιχειώδη οργάνωση και λειτουργία. Πολλά ακί-

νητα παρέμεναν επί χρόνια ανεκμετάλλευτα - αναξιοποίητα και σε κακή κατάσταση, χωρίς
καμία συντήρηση. Δεν υπήρχε κανένας οικονομικός έλεγχος και καμία φροντίδα για την εί-
σπραξη εσόδων. Δεν τηρούνταν βιβλία και άλλα στοιχεία.

Με τις ενέργειες που έγιναν μέχρι σήμερα πετύχαμε:
• Αξιοποίηση των ακινήτων των κληροδοτημάτων.
• Δημιουργία αρχείου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων.
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• Κίνηση των απαραίτητων νομικών ενεργειών για την διεκδίκηση ανείσπρακτων μισθω-
μάτων και για την αποβολή δυστροπούντων μισθωτών.

• Ολοκλήρωση των διαδικασιών απόδοσης υποτροφιών σε δικαιούχους παλαιότερων ετών.
• Προκήρυξη νέων υποτροφιών και βοηθημάτων.
• Έγκαιρη απόδοση ποσών ενίσχυσης προς φορείς της πόλης.
• Τακτοποίηση της περιουσίας του κληροδοτήματος στο Κτηματολόγιο.
• Συντήρηση Αρχοντικού Τζαβέλλα.
• Αξιοποίηση δωρεάς Κατσάρη για ανάπλαση παραλίνιας ζώνης.

ΔΗΑΝΕΤΑΙ
Χρέη και οφειλές παρέλαβε η σημερινή διοίκηση σε μία επιχείρηση που μετά το κλείσιμο

του ΞΕΝΙΑ είχε ως μοναδικό της στόχο τη μισθοδοσία του προσωπικού.
Από τη Διοίκηση της ΔΗΑΝΕΤΑΙ δρομολογήθηκαν άμεσα, όλες οι απαραίτητες διαδικα-

σίες για την αντιμετώπιση των εκρηκτικών οικονομικών προβλημάτων.
Η συνεργασία της ΔΗΑΝΕΤΑΙ με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου έφερε ένα σπουδαίο

αποτέλεσμα. Κι αυτό είναι η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου αποκατάστασης της Όασης με
προυπολογισμό δύο εκατομμυρίων ευρώ.

Με προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Ιωαννιτών δρομολογήθηκαν διαδικασίες διατή-
ρησης, μελέτης και ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ανακαίνισης του ΚΕΚΩΠ.

Σε συνεργασία με το δήμο: δρομολογήθηκαν διαδικασίες καταγραφής των ακινήτων του
Δήμου και δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου μητρώου με νομικές, τεχνικές και οικονομικές
πληροφορίες.

σΠΗλΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟσ
Η διοίκηση του Σπηλαίου αξιοποιώντας ίδιους και Ευρωπαϊκούς πόρους τα τελευταία χρό-

νια δημιούργησε νέες υποδομές και δράσεις, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών στους επισκέπτες του Σπηλαίου και τους δημότες.

Υποβλήθηκε νέα πρόταση στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης στο πρόγραμμα Interreg «Ελ-
λάδα – Ιταλία 2007 -2013» με τίτλο “Ice Age” για ένταξη από το Δήμο Ιωαννιτών.

Η πρόταση περιλαμβάνει και τη μετατροπή του πρώην Δημαρχείου Περάματος σε «Δια-
δραστικό Πάρκο Παλαιοντολογίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».
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ΖΩΓΡΑΦΕΙΟσ ΟΙΚΟσ ΕυΓΗΡΙΑσ
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Ο Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο, στις πρωτοβουλίες και τις
δράσεις που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην προσφορά σημαντικών υπη-
ρεσιών σε συνανθρώπους μας που έχουν απόλυτη ανάγκη. Ο Οίκος Ευγηρίας ξεκίνησε τη
λειτουργία του ύστερα από την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί με το Γηροκο-
μείο Ζωσιμαδών, η συμβολή του οποίου είναι καθοριστικής σημασίας.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι χάρη στις δωρεές που έγιναν τους προηγούμενους μήνες συ-
μπληρώθηκε στο σύνολό της η υλικοτεχνική υποδομή και ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός.

Μέχρι σήμερα φιλοξενούνται τριάντα ηλικιωμένοι και στόχος είναι το επόμενο διάστημα
ο αριθμός αυτός να διπλασιαστεί.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Το Δημοτικό Ραδιόφωνο αποτελεί πλέον τη φωνή της πόλης. Το πρόγραμμά του διαμορ-

φώθηκε πλήρως και εμπλουτίστηκε σημαντικά με στόχο να καλύψει ένα ευρύ αντικείμενο και
να παρέχει συνεχή και έγκυρη ενημέρωση, αλλά και ποιοτική μουσική.

Το Δημοτικό Ραδιόφωνο άνοιξε τη συχνότητά του σε όλους τους χώρους, όπως είναι το
Πανεπιστήμιο, το Επιμελητήριο, οι πολιτιστικοί φορείς και οι σύλλογοι.

Το κόστος λειτουργίας μειώθηκε σημαντικά.

λΕΙΤΟυΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟυ συΜΒΟυλΙΟυ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, με τη διευρυμένη σύνθεσή του, κατέβαλε σημα-

ντικές προσπάθειες και έχει σημαντική συμβολή στην δρομολόγηση και ολοκλήρωση των
διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου στο νέο αυτοδιοικητικό τοπίο του «Καλλικράτη».

Τα κύρια χαρακτηριστικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:
• Αρμονική συνεργασία των μελών του Προεδρείου
• Η μεγάλη συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων όλων των παρατάξεων στις συνε-

δριάσεις.
• Η τεχνικά άρτια υποστήριξη και οργάνωση των συνεδριάσεων



Ο Δήμος Ιωαννιτών είναι
ο πρώτος στη χώρα, στις

εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ

Με τα έργα που θα ολοκληρωθούν
λύνονται προβλήματα πολλών ετών

Σχεδιάζονται και υλοποιούνται
έργα σε όλη την έκταση

του νέου δήμου

Δημιουργούνται υποδομές τις οποίες
έχει άμεση ανάγκη το λεκανοπέδιο

Συνεχίζουμε με συνέπεια
το πρόγραμμά μας


