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ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητή Συνδημότισσα, Αγαπητέ Συνδημότη

Ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ζίτσας για 

το έτος 2011 που ακολουθεί, δεν αποτελεί απλά μια ακόμη θεσμοθετημένη εκ του 

νόμου υποχρέωσή μας απέναντί σας.

Αλλά έχει πρωτίστως σημαίνουσα πολιτική βαρύτητα για τον τρόπο με 

τον οποίο η σημερινή Δημοτική Αρχή αντιλαμβάνεται την επικοινωνία με τους 

δημότες της και κυρίως με ποιους τρόπους θα επιτύχει να κάνει εσάς  ακόμη 

περισσότερο συμμέτοχους στη λειτουργία του Δήμου και στις αποφάσεις 

που λαμβάνονται.

Και  ακριβώς αυτή είναι  η βασική φιλοσοφία που από την πρώτη ημέρα 

ανάληψης  των  καθηκόντων  μας  προσπαθήσαμε  να  επιβάλλουμε  στη  συνολική 

λειτουργία του Δήμου Ζίτσας.

Οι τοπικές συνελεύσεις, η σύσταση αλλά και η έμπρακτη αξιοποίηση της 

Επιτροπής Διαβούλευσης, η αμέριστη στήριξη στις πρωτοβουλίες των Προέδρων 

των  Τοπικών  Κοινοτήτων,  οι  συναντήσεις  και  η  ανταλλαγή  απόψεων  με 

εκπροσώπους συλλόγων, ομάδων,  φορέων γενικά που δραστηριοποιούνται  στο 

Δήμο, οι σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του 

Δήμου, αποτυπώνουν την ζωντανή πραγματικότητα και την έντονη προσπάθειά 

μας  σε  καθημερινή  βάση  να  αλλάξουμε  το  παγιωμένο  μοντέλο  διοίκησης  του 

Δήμου που παραλάβαμε. Βασικός προσανατολισμός στην άσκηση της πολιτικής 

μας και στις κρίσιμες αποφάσεις που κληθήκαμε να λάβουμε η πιστή εφαρμογή 

της έννοιας συναπόφαση - συλλογικότητα.

Σε άμεση συνέχεια της πολιτικής μας αυτής, κάνουμε πράξη για πρώτη 

φορά στα αυτοδιοικητικά δρώμενα του Δήμου μας, συμπεριλαμβανομένων 

και των πρώην καποδιστριακών Δήμων, τον απολογισμό πεπραγμένων για το 

έτος 2011.

Γιατί  πιστεύουμε  ακράδαντα  ότι  αυτός  είναι  ο  τρόπος  διοίκησης  που 

αρμόζει σε έναν σύγχρονο Δήμο. Σε έναν Δήμο που πρέπει να αποδεικνύει με κάθε 

του  πράξη  ότι  πρεσβεύει  την  προοδευτικότητα,  σε  έναν  Δήμο  ανοιχτό  στους 

δημότες του, σε έναν Δήμο που δεν φοβάται την κριτική αλλά την επιζητά.

Ο Δήμος Ζίτσας και βάσει της γεωγραφικής του θέσης αλλά και βάσει των 

πληθυσμιακών του δεδομένων,  αποτελεί  κομβικό σημείο για την ευρύτερη 
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λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό επιδιώξαμε και σε 

μεγάλο βαθμό κατορθώσαμε  να  είμαστε  ο Δήμος  σημείο αναφοράς σε  μια 

σειρά από ζητήματα που χειριστήκαμε και αναδείξαμε από τον πρώτο μόλις χρόνο 

εφαρμογής του Καλλικράτη.    

Η προσπάθειά μας να σας παρουσιάσουμε συνοπτικά όσα ακολουθούν και 

τα οποία θεωρούμε με πλήρες αίσθημα ευθύνης ότι επιτύχαμε κατά τον πρώτο 

χρόνο  λειτουργίας  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Ζίτσας,  αποτελεί  για  εμάς  την 

ελάχιστη υποχρέωση προς εσάς, τους δημότες αυτού του Δήμου, προκειμένου να 

γνωρίσετε και αξιολογήσετε το έργο μας.

Αποτελεί  όμως  και  μία  ακόμη  πρωτοβουλία  μας,  μία  ακόμη  σημαντική 

παρέμβασή μας προς την κατεύθυνση του ανοιχτού στους πολίτες Δήμου, των 

αυτοδιοικητικών ανθρώπων που δεν φοβούνται να εκτεθούν, που υπερασπίζονται 

και υπηρετούν την αλήθεια χωρίς να υπολογίζουν το όποιο πολιτικό κόστος.

Συνδημότισσες, συνδημότες

Ο πρώτος χρόνος της θητείας μας αποτέλεσε για όλους εμάς στο δήμο μια 

συναρπαστική  μεν  αλλά  και  συνάμα  επίπονη  καθημερινή  εμπειρία.  Ο  Δήμος 

Ζίτσας  δούλεψε  νυχθημερόν  αυτό  τον  πρώτο  χρόνο  εφαρμογής  του 

Καλλικράτη και  η μεγαλύτερη βαρύτητα  δόθηκε στην οργάνωση του Δήμου, 

στην  οικονομική  του εξυγίανση,  στην  ενοποίηση  και  ενίσχυση των υπηρεσιών 

προκειμένου να είμαστε όσο το δυνατόν αποτελεσματικότεροι σε συνδυασμό με 

την επίλυση των προβλημάτων της  καθημερινότητας  από τα πιο  απλά έως τα 

πλέον σύνθετα και σοβαρά.

Παρόλες  τις  δυσλειτουργίες  που  έφερε  ο  Καλλικράτης  και  καθιστούσαν 

πολλές φορές ανεδαφική την εφαρμογή του, εντούτοις σε καμία περίπτωση δεν 

κρυφτήκαμε  πίσω  από  τα  προβλήματα μεμψιμοιρώντας  ή  ρίχνοντας  αλλού  τις 

ευθύνες.  Με  πολλή  και  σοβαρή  καθημερινή  δουλειά  καταφέραμε  να 

κρατήσουμε όρθιο το Δήμο Ζίτσας.

Έναν Δήμο  που γνωρίζαμε ευθύς  εξαρχής,  εξαιτίας  και  της  οικονομικής 

κρίσης που είχε ήδη αρχίσει την επέλασή της με γοργούς ρυθμούς, ότι έχουμε 

ελάχιστα χρονικά περιθώρια και ακόμη λιγότερα μέσα σε σχέση με το πρόσφατο 

παρελθόν για να τον στήσουμε και να τον λειτουργήσουμε όπως αρμόζει στους 

δημότες του. Οι οποίοι, και σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένα, ανέμεναν από εμάς 

άμεσες λύσεις στα καθημερινά και πολλές φορές χρονίζοντα προβλήματά τους.
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Βασικά  εργαλεία  και  σημαία  μας  σε  αυτό  το  δύσκολο  και 

πρωτόγνωρο για όλους εγχείρημα οι αδιαπραγμάτευτοι πολιτικά άξονες 

που κινηθήκαμε και είχαν να κάνουν με την υπηρέτηση πρωτίστως της 

αλήθειας,  της  ηθικής  και  της  διαφάνειας  σε  όλες  ανεξαιρέτως  τις 

αποφάσεις μας.

Σε  δεύτερο  αλλά  εξίσου  σημαντικό  βαθμό  η  άμεση  εξυπηρέτηση  του 

δημότη σε διοικητικό επίπεδο, η κάλυψη πληθώρας αιτημάτων για ζητήματα που 

βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών, η αλλαγή στον τρόπο διοίκησης 

του Δήμου με ενίσχυση της συλλογικότητας και η καθημερινή μας παρουσία και 

δράση σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Δήμου.   

Ορατά  αποτελέσματα  της  φιλοσοφίας  αυτής  που  επιβάλλαμε  ήταν 

επιγραμματικά ξεχωρίζοντας τα πλέον σημαντικά: 

 η πλήρης διαφάνεια σε όλες τις προσλήψεις σε πιστή εφαρμογή της 

αυτονόητης  μεν  αλλά  αναζητούμενης  για  πολλά  χρόνια  έννοιας  των  ίσων 

ευκαιριών, 

 η συνετή οικονομική διαχείριση χωρίς όμως να στερήσουμε κάτι από 

αυτά  που  αποτελούσαν  δίκαιες  κατακτήσεις  των  δημοτών  με  συνακόλουθο 

επίτευγμα αυτής της πολιτικής  το πλεόνασμα του Δήμου κατά το κλείσιμο 

του οικονομικού έτους 2011, 

 η πιστοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με συνακόλουθο επίτευγμα 

την ένταξη έργων ΕΣΠΑ και την περαιτέρω δημοπράτηση τους από την 

δική μας Τεχνική Υπηρεσία, 

 η εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος με ξεκάθαρες προτεραιότητες 

στα έργα που υλοποιήθηκαν, 

 η  απρόσκοπτη  λειτουργία  όλων  ανεξαιρέτως  των  σχολικών 

μονάδων,  των  παιδικών  σταθμών  στους  οποίους  καταργήσαμε  τα 

τροφεία, των ΚΑΠΗ, του προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”, 

 η ανακύκλωση, 

 η  καταρχήν  απόφαση  για  την  υλοποίηση  του  προγράμματος 

απασχόλησης  ανέργων  ηλικίας  55-64  ετών  του  ΟΑΕΔ  με  πλήρη 

κοινωνική ευαισθησία, 

 οι  καταρχήν  συλλογικές  αποφάσεις  για  τις ανανεώσιμες  πηγές 

ενέργειας, 
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 οι καταρχήν αποφάσεις για παραχωρήσεις δημοτικής γης, 

 οι στοχευμένες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Με την ελπίδα ότι μέσα από τις σελίδες που ακολουθούν καταφέραμε να 

αποτυπώσουμε  επαρκώς  όσα  λιγότερο  ή  περισσότερο  ενδιαφέροντα  για  τον 

καθένα ξεχωριστά από εσάς επιτύχαμε τον πρώτο αυτό χρόνο του Καλλικρατικού 

Δήμου Ζίτσας και επιζητώντας διαρκώς την εποικοδομητική κριτική που πρέπει να 

μας  ασκείται,  μπορούμε  να  διαβεβαιώσουμε  όλους  εσάς  με  πλήρες  αίσθημα 

ευθύνης  για  αυτό  που  έχουμε  αναλάβει,  ότι  οι  αρχές  και  οι  αξίες  μας 

παραμένουν αδιαπραγμάτευτες, ότι  καμία ευκαιρία ούτε αφήσαμε ούτε 

πρόκειται να αφήσουμε να χαθεί για το Δήμο Ζίτσας και ότι πάνω απ’ όλα 

όπως δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας καθημερινά μέσα από τα λάθη και 

τις  παραλείψεις  μας  για  να  στηθεί  ο  Δήμος  Ζίτσας  έτσι  και  θα 

εξακολουθήσουμε να προχωράμε σε όλη τη διάρκεια της μικρής είναι η 

αλήθεια θητείας μας.

Πορευόμενοι  και  βαθύτατα  πεπεισμένοι  ότι  είναι  η  κατάλληλη  χρονική 

στιγμή  για  όλο  το  πολιτικό  φάσμα  στη  χώρα  μας,  άρα  και  για  την  τοπική 

αυτοδιοίκηση  να  επιλέξει  τον  δύσκολο  δρόμο  της  αριστείας και  όχι  τον 

εύκολο δρόμο των αρεστών……

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 Διοικητική ενοποίηση των Υπηρεσιών του δήμου και μεταφορά τους στο 
νέο Δημαρχείο στην έδρα του Δήμου (Ελεούσα).

 Αποπληρωμή του  συνόλου  των  οφειλών  που  παραλάβαμε  σε 
προμηθευτές, ενώ για τα έργα δεν υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες.

 Απογραφή πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων κινητής και ακίνητης 
περιουσίας.

 Κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 Κατάρτιση  του  Επιχειρησιακού  και  Ετήσιου  Προγράμματος  Δράσης  του 
Δήμου.

 Συγκρότηση και λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

 Διοργάνωση Τοπικών Λαϊκών Συνελεύσεων για μείζονα ζητήματα.

 Εξορθολογισμός και μείωση των περιττών  λειτουργικών δαπανών του 
Δήμου χωρίς όμως να στερούνται  οι  δημότες την παροχή των βασικών 
υπηρεσιών του Δήμου.

 Οι προμήθειες για τα υλικά ύδρευσης- ηλεκτροφωτισμού- οικοδομικά και 
αδρανή- σκυρόδεμα και ασφαλτικά καθώς και η προμήθεια καυσίμων και 
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αποκομιδής  απορριμμάτων  πραγματοποιήθηκαν  με  ανοιχτούς 
διαγωνισμούς.

 Διενέργεια  ανοιχτών  διαγωνισμών  για  την  εκμίσθωση ακινήτων  του 
Δήμου.

 Μειώσεις ενοικίων των δημοτικών καταστημάτων.

 Καθορισμός αριθμού αδειών και θέσεων υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου 
εμπορίου.

 Καταβολή πάγιας  προκαταβολής στους Προέδρους & Εκπροσώπους των 
Τοπικών Κοινοτήτων για την κάλυψη των αναγκών της κοινότητάς τους.

 Σε ότι αφορά τους οφειλέτες του Δήμου, αφενός έγινε για πρώτη φορά 
καταγραφή των στοιχείων των πολιτών με στόχο την απόκτηση σύγχρονης 
καρτέλας, και αφετέρου στάλθηκαν επιστολές προς όλους τους οφειλέτες 
που αφορούσαν το ύψος της οφειλής τους και την ενημέρωσή τους για τις 
περαιτέρω ενέργειες του Δήμου για την είσπραξής τους.

 Κατ’ αρχήν αποφάσεις για την παραχώρηση α) δημοτικών εκτάσεων προς 
ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων και β) οικοπέδων σε συγκεκριμένες 
Δημοτικές Ενότητες.

 Κατ’ αρχήν απόφαση για σύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Ένταξης 
Μεταναστών.

 Διοργάνωση δύο  ημερίδων ενημέρωσης για αγροτικά θέματα με θέμα: 
«Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία» και «Σχέδια βελτίωσης γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων».

 Μπήκαν οι βάσεις για την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου και της 
λειτουργίας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη 19 
θέσεων με πλήρη διαφάνεια.

 Ένταξη  του  Δήμου  στο  πρόγραμμα  «Κοινωφελούς  εργασίας» για 
απασχόληση 60 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων.
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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

 Έγινε σωστός προγραμματισμός στην αποκομιδή των απορριμμάτων σε 
όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

 Προμήθεια  και  τοποθέτηση  νέων  κάδων  απορριμμάτων  καθώς  και 
αντικατάσταση και επισκευή παλαιών.

 Τοποθέτηση μπλε κάδων ανακύκλωσης 
σε διάφορα σημεία καθ’ όλη την έκταση 
του Δήμου και ενημέρωση- 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε 
θέματα καθαριότητας και ανακύκλωσης.

Κατάσταση του Δήμου και των οδοστρωμάτωνΚατάσταση του Δήμου και των οδοστρωμάτων

 Συντήρηση βατότητας δημοτικών οδών.

 Διάπλαση και συντήρηση των  κοινόχρηστων χώρων (πλατείες,  πάρκα 
και παιδικές χαρές, δρόμοι, γήπεδα) με κοπή χόρτων και καθαριότητα.

Πολιτική προστασίαΠολιτική προστασία

 Αντικατάσταση ή επισκευή των  πυροσβεστικών κρουνών στο σύνολο 
του Δήμου.

 Διάνοιξη  των  δασικών  δρόμων και  των  δρόμων  πυροπροστασίας 
όπως υπεδείχθησαν από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.

 Συντήρηση και  διαμόρφωση με τα μηχανήματα  του Δήμου σε όλες  τις 
Τοπικές  Κοινότητες  σε  αγροτικούς  δρόμους,  δρόμους  πυρασφάλειας, 
δρόμους εντός οικισμών με χρήση χαλικιού 3Α.

 Αποκατάσταση  εγκαταλελειμμένων  χωματερών για  την  αποφυγή 
πυρκαγιών κατά τους θερινούς μήνες.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  &ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  &  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 Σύσταση και πιστοποίηση της Διαχειριστικής Επάρκειας για έργα Ε.Σ.Π.Α. 
της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  Πολεοδομίας  & 
Περιβάλλοντος με  3  τμήματα  (Τμήμα  Τεχνικών  Έργων,  Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων  &  Συγκοινωνιών  και  Τμήμα  Ύδρευσης-  
Αποχέτευσης).

 Απόκτηση  σύγχρονου  εξοπλισμού για  την  εύρυθμη  λειτουργία  της 
υπηρεσίας.

 Επέκταση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης περίπου 4.000 μέτρα με 
ίδια μέσα.
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 Ολοκλήρωση  δικτύων  με  την  κατασκευή  παροχών  ύδρευσης  στις 
αντικαταστάσεις δικτύων στις Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και Λιγοψάς της Δ.Ε. 
Εκάλης,  καθώς και  στα Αμπελάκια Βουνοπλαγιάς της Δ.Ε.  Πασσαρώνος, 
ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητά τους.

 Αντικατάσταση  αντλιών και αποκατάσταση βλαβών σε αντλιοστάσια με 
αποτέλεσμα την  εύρυθμη  λειτουργία  της  τροφοδοτικής  ικανότητας  των 
δικών μας πηγών- γεωτρήσεων.

 Υγειονομικός έλεγχος  στο  σύνολο  του  πόσιμου  ύδατος  του  Δήμου 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 Ανάθεση μελέτης για αδειοδότηση και άδεια χρήσης νερού στο σύνολο των 
γεωτρήσεων και υδρομαστεύσεων του Δήμου.

 Εκπόνηση μελέτης  για  την ύδρευση των Τοπικών Κοινοτήτων στη Δ.Ε. 
Μολοσσών καθώς και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των 
Τ.Κ. Πολυδώρου και Γρανίτσας.

 Παρεμβάσεις βελτίωσης υδροδότησης στους οικισμούς της Δ.Κ. Ελεούσας 
και Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς και όπου αλλού απαιτήθηκε.

 Δημοπράτηση και κατασκευή εντός του 2012  της εφεδρικής γεώτρησης 
της Ελεούσας.

 Μετρήσεις  υδρομέτρων  σύμφωνα  με  τις  αποφάσεις  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου  και  αποστολή  λογαριασμών  έγκαιρα  χωρίς  καμία  έναντι 
χρέωση όπως στο παρελθόν.

 Επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π. και τοποθέτηση 100 και πλέον ιστών για την 
κάλυψη των αναγκών των δημοτών σε ηλεκτροφωτισμό.

 Αν  και  το  προσωπικό  είναι  ελλιπής  σε  αριθμό,  τα  θέματα  της 
καθημερινότητας αντιμετωπίστηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. 

 Συντήρηση και διαμόρφωση με τα μηχανήματα του Δήμου δρόμων για την 
πρόσβαση σε κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες.

 Καλή  συντήρηση  των  μηχανημάτων  με  αντίστοιχη  μείωση  του 
λειτουργικού κόστους.

 Εκπόνηση, ολοκλήρωση και υποβολή στο  Ε.Σ.Π.Α. τα εξής έργα ύψους 
9.842.000€ τα οποία εντάχθηκαν και θα δημοπρατηθούν εντός του 2012:

o Επέκταση  Εσωτερικού  Δικτύου  Ύδρευσης  Δ.Κ.  Ελεούσας 
προϋπολογισμού 1.970.000€

o Αντικατάσταση  Εσωτερικού  Δικτύου  Ύδρευσης  Περιοχής 
Γραμμενοχωρίων  Δ.Ε.  Πασσαρώνος  προϋπολογισμού  1.661.000€ 
(αφορά το σύνολο των χωριών των Γραμμενοχωρίων)

o Αντικατάσταση  Εσωτερικού  Δικτύου  Ύδρευσης  Περιοχής 
Λεκανοπεδίου  Δ.Ε.  Πασσαρώνος  προϋπολογισμού  1.136.000€ 
(αφορά Άνω Λαψίστα- Μεγ. Γαρδίκι- Νεοχώρι)

o «Δίκτυο  Αποχέτευσης  ακαθάρτων  του  οικισμού  Ελεούσας», 
προϋπολογισμού 5.075.000€.

 Εκπόνηση, ολοκλήρωση και υποβολή στο πρόγραμμα  Π.Α.Α. (Αγροτικής 
Ανάπτυξης  της  Ελλάδας  2007-2013)  «Αλέξανδρος  Μπαλτατζής» με 
συνολικό προϋπολογισμό 2.991.000€ τα εξής έργα:
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o Πολιτιστικό  Κέντρο  Τ.Κ.  Λιγοψάς  Δ.Ε.  Εκάλης  προϋπολογισμού 
369.000€

o Έργα  Ανάπλασης  Τ.Κ.  Μεταμόρφωσης  Δ.Ε.  Εκάλης 
προϋπολογισμού 925.000€

 

                            
                        Κάτοψη κεντρικής πλατείας (σύμφωνα με τη μελέτη)

o Έργα  Ανάπλασης  Τ.Κ.  Πετσαλίου  Δ.Ε.  Εκάλης  προϋπολογισμού 
650.000€

o Διαμόρφωση χώρου υπαίθριας  αναψυχής  στη θέση «Μοναστήρι, 
Ζαλονέτσι,  Ανατολή,  Τριανταφυλλιά,  Βελτς  Γεφύρια»  της  Δ.Ε. 
Ευρυμενών προϋπολογισμού 210.000€

o Διαμόρφωση  χώρου  υπαίθριας  αναψυχής  στη  θέση  «Μνημείο 
Διονυσίου  Φιλοσόφου  Τ.Κ.  Ραδοβιζίου»  της  Δ.Ε.  Μολοσσών 
προϋπολογισμού 157.000€

o Αποκατάσταση οικίας Ρεντζέλου και 
μετατροπή του σε Εκθετήριο για 
την ανάδειξη της Λαογραφικής- 
Αγροτικής- Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς Τ.Κ. Γραμμένου 
προϋπολογισμού 310.000€

o Ανάπλαση και  ανάδειξη Νερόμυλου 
Τ.Κ.  Βροσίνας  της  Δ.Ε.  Μολοσσών 
προϋπολογισμού 90.000€

o Ανάπλαση  και  ανάδειξη  Νερόμυλων  Τ.Κ.  Γκριμπόβου  της  Δ.Ε. 
Μολοσσών προϋπολογισμού 280.000€

9

Τμήμα  της  επέκτασης  οικισμού  Μεταμόρφωσης, 
μετά  τον  παιδικό  σταθμό  προς  την  έξοδο  του 
οικισμού (πινακίδα 1). Τμήμα της επέκτασης οικισμού Μεταμόρφωσης, στην έξοδο 

του οικισμού προς την κεντρική πλατεία (πινακίδα 2).



 Εκπόνηση,  ολοκλήρωση  και  υποβολή  στο  πρόγραμμα  Π.Α.Α.  του 
Υ.ΠΕ.Κ.Α. τα εξής έργα:

o Προμήθεια  συστήματος  επιτήρησης  δασικών  πυρκαγιών- 
Καινοτόμου συστήματος ανίχνευσης- εντοπισμού- παρακολούθησης 
δασικών  πυρκαγιών  και  έγκαιρης  ειδοποίησης  του  Δήμου  Ζίτσας 
προϋπολογισμού 857.310,00€

o Διάνοιξη δασικού δρόμου (Γ’ κατηγορίας) στη θέση «Βουνό» Τ.Κ. 
Γιουργάνιτσας Δ.Ε. Μολοσσών προϋπολογισμού 121.500,00€

 Εκπόνηση,  ολοκλήρωση  και  υποβολή  στο  Ε.Σ.Π.Α.  στα  πλαίσια  των 
Ολοκληρωμένων  Σχεδίων  Αγροτικής  Αναγέννησης για  το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-
2013», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα 
Ζωής Ηπείρου» τα εξής έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.107.100€:

o Αποχέτευση ομβρίων υδάτων οικισμού Τ.Κ. Ασφάκας Δ.Ε. Εκάλης 
προϋπολογισμού 1.057.100€

o Αποχέτευση ομβρίων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού 
Τ.Κ. Άνω Λαψίστας Δ.Ε. Πασσαρώνος προϋπολογισμού 1.200.000€

o Διαμόρφωση  κεντρικής  πλατείας  Δημαρχείου  και  περιβάλλοντος 
χώρου του Δήμου Ζίτσας προϋπολογισμού 850.000€

 Ολοκλήρωση  μελετών ώστε  η  υποβολή  τους  σε  μέτρα  διαφόρων 
προγραμμάτων να είναι έγκαιρη.

 Εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων από  πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. κυρίως 
στους  τομείς  της  ύδρευσης,  των  νεκροταφείων  και  της  αποχέτευσης 
όμβριων.

 Ολοκληρώθηκε η στεγανοποίηση του υπογείου του νέου Δημαρχείου και 
έγινε η μεταφορά των υπηρεσιών στο νέο κτίριο.

 Κατασκευάστηκε  η  νέα  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας.
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 Στην  πράξη  εφαρμογής της  Ελεούσας  ολοκληρώθηκε  η  διαδικασία 
έκδοσης επίδοσης των επικειμένων, έτσι ώστε να αποζημιωθεί το σύνολο 
των  κατοίκων  της  Δ.Κ.  Ελεούσας,  και  συνεχίζονται  οι  διανοίξεις  των 
δρόμων.

 Εκτελέσθηκαν και  συνεχίζουν να εκτελούνται  οι  εργολαβίες που είχαν 
συμβασιοποιηθεί το 2010, όπως τα εξής:

o Εσωτερική  οδοποιία  Δήμου 
Μολοσσών  προϋπολογισμού 
400.000€

o Ανάπλαση Νερόμυλου στο Τ.Δ. 
Δεσποτικού προϋπολογισμού 
127.000€

και άλλα έργα.

 Ολοκληρώθηκε η μελέτη για το Πνευματικό Κέντρο Βερενίκης.

 Ολοκληρώθηκε  η  μελέτη  και  θα  δημοπρατηθεί  εντός  του  2012  το 
νεκροταφείο  Βουνοπλαγιάς  προϋπολογισμού  64.700€  και  του 
νεκροταφείου Κάτω Λαψίστας προϋπολογισμού 42.000€.

 Παρόλο που οι χρηματοδοτήσεις Σ.Α.Τ.Α ήταν αμυδρές, καταφέραμε και 
καλύψαμε μεγάλο ποσοστό των οφειλών σε έργα.

 Διασφαλίστηκε  η  χρηματοδότηση  από  το  Υπουργείο  Αγροτικής 
Ανάπτυξης και  Τροφίμων για  το  έργο «Βελτίωση Αγροτικού  Δρόμου 
Ζάλογγο- Κατσάμπα της Δ.Ε. Μολοσσών» και αναμένεται η ολοκλήρωσή 
του.

 Εκδόθηκαν  όλες  οι  αιτούμενες  Δημοτικές  Άδειες για  κατασκευές  στις 
Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.

 Ολοκληρώθηκε από τεχνικής άποψη η διαδικασία της απευθείας εξαγοράς 
των ιδιοκτησιών στο Δεσποτικό για το έργο της ύδρευσης των Τοπικών 
Κοινοτήτων της Δ.Ε. Μολοσσών.

 Συγκεντρώθηκε και  αρχειοθετήθηκε  σε ψηφιακή μορφή το σύνολο των 
διανομών (όπου υπάρχουν) των οικισμών του Δήμου.

 Ξεκίνησε η διαδικασία καταγραφής και απεικόνισης  σε χάρτες το σύνολο 
των διαχειριζόμενων δασών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Έγινε μια πρώτη καταγραφή των απόρων και υλοποιήθηκε το πρόγραμμα 
«Δωρεάν διανομής  τροφίμων από τα Κοινοτικά Αποθέματα Παρέμβασης 
έτους 2011» προς αυτούς.

 Ο Δήμος έχει λάβει έγκριση για την υλοποίηση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟΥ  ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ  &  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΨΗΦΙΑΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ», στα πλαίσια του επιχειρησιακού 
προγράμματος  Ε.Σ.Π.Α.,  προϋπολογισμού  206.550,00€,  το  οποίο  θα 
δημοπρατηθεί μέσα στο 2012.
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ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσηςΣχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Μέχρι  τα  τέλη  Μαΐου  ολοκληρώθηκαν  οι  συγχωνεύσεις  των  πρώην  σχολικών 
επιτροπών και  δημιουργήθηκαν  δύο νέα Νομικά  Πρόσωπα («Σχολική  Επιτροπή 
Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας» και «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου  Ζίτσας»  Φ.Ε.Κ.  Β’  589/14.04.2011)  που  έχουν  την  ευθύνη  για  την 
οικονομική  διαχείριση  των  σχολικών  μονάδων,  για  την  ομαλή  λειτουργία  των 
σχολείων και την ασφαλή μετάβαση και φοίτηση των μαθητών. Μέσα από σωστό 
προγραμματισμό  και  οικονομία  επιτεύχθηκε  η  καλή  διαχείριση  των  σχολικών 
μονάδων του Δήμου Ζίτσας ( 17 στο σύνολο).

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου ΖίτσαςΚοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας

 Άμεση συγχώνευση επιχειρήσεων (Φ.Ε.Κ. Β’ 614/18.04.2011). 

 Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης.

 Κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών.

 Αποπληρωμή των οφειλών από προηγούμενα οικονομικά έτη των παλιών 
επιχειρήσεων και εξόφληση της μισθοδοσίας του προσωπικού.

 Εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» σε όλες τις 
δημοτικές ενότητες καθώς επίσης και των Παιδικών Σταθμών και Κ.Δ.Α.Π.

 Χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» - εγκρίθηκαν 
190 επωφελούμενοι η οποία ανέρχεται στο ποσό των 380.000€.

 Δημιουργία γραφείων για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

 Καταρχήν  απόφαση  για  την  ένταξη  στο  «Πρόγραμμα  επιχορήγησης 
επιχειρήσεων  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  πρώτου  και  δεύτερου  βαθμού 
(Δήμων  και  Περιφερειών)  για  την  απασχόληση  ανέργων  ηλικίας  55-64 
ετών» του Ο.Α.Ε.Δ.

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου ΖίτσαςΝομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζίτσας

 Συγχώνευση των 27 Ν.Π.Δ.Δ. σε ένα, με την ονομασία «Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζίτσας» (Φ.Ε.Κ. Β’ 984/26.05.2011).

 Κατάθεση  προτάσεων  για  την  κατάρτιση  του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος του Δήμου.

 Ικανοποιητική περιστολή δαπανών .

 Διοργάνωση  ημερήσιων  και  εβδομαδιαίων  εκδρομών  με  θρησκευτικό, 
ψυχαγωγικό  και  θεραπευτικό  χαρακτήρα  (όπως  επισκέψεις  σε  Μονές, 
εκδρομές  για  θαλάσσια  μπάνια  ή  σε  ιαματικά  λουτρά  κ.ά.)  για  κάθε 
Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ζίτσας.

 Κατάργηση των τροφείων στους παιδικούς σταθμούς.
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 Κατά  το  τελευταίο  τετράμηνο  του 
2011 διενεργήθηκαν δύο πρόχειροι 
διαγωνισμοί  για  την  προμήθεια 
τροφίμων και καυσίμων, ο πρώτος 
για  την  περίοδο  Σεπτέμβριος- 
Δεκέμβριος 2011 και ο δεύτερος για 
το έτος 2012.

 Σημαντικές παρεμβάσεις στις 
υποδομές των Παιδικών Σταθμών 
και βελτίωση των υπηρεσιών και 
της εικόνας τους.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 Οι εκδηλώσεις που είχαν καθιερωθεί ως θεσμός,  πραγματοποιήθηκαν σε 
κάθε Δ.Ε. του Δήμου, με σκοπό να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν όλοι 
οι  πολιτιστικοί  χώροι  στο  σύνολο  του  νέου  Δήμου  Ζίτσας.  Ιδιαίτερη 
σημασία,  προσοχή και  προβολή δόθηκε στις  τρεις κεντρικές και  ετήσιες 
εκδηλώσεις,  όπως  είναι  η  Γιορτή  Κρασιού  Ζίτσας,  η  Γιορτή  της 
Αγρότισσας στην  Τ.Κ.  Καλοχωρίου  και  τα  Αϊγιωργίτικα στην  Δ.Κ. 
Ελεούσας, εκδηλώσεις οι οποίες αποτελούν θεσμό και πραγματοποιούνται 
επί σειρά ετών με την πλήρη δραστηριοποίηση των τοπικών φορέων.

 Ο  Δήμος  τιμώντας  την  μνήμη  των  μεγάλων  ευεργετών  του, 
πραγματοποίησε φέτος εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του 
Ιωάννη Δομπόλη προσδοκώντας  μελλοντικά  να  τιμήσει  με  αυτό  τον 
τρόπο και άλλους.

 Έγινε το πρώτο βήμα για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, όπως η 
Αρχαία Πασσαρώνα- Καστρί Μεγ. Γαρδικίου,  μέσα από τη μουσική 
εκδήλωση  «Στο  φως  του  φεγγαριού»,  με  αποτέλεσμα  να  αυξηθεί  η 
επισκεψιμότητα του χώρου κυρίως από σχολικές εκδρομές. Ο χώρος, με 
απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού  το  2012, εντάχθηκε  στα  μνημεία 
όπου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις.

 Έγινε καταγραφή όλων των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου (42 στο 
σύνολο) και η συνεργασία μαζί τους είναι η καλύτερη δυνατή.  Επιπλέον, 
ενισχύθηκε  το  τμήμα  παραδοσιακών  χορών  με  παρουσίασή  του  σε 
εκδηλώσεις του Δήμου. 

 Ανάδειξη μοναστηριών.

 Στα  πλαίσια  των  καλοκαιρινών  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  προβλήθηκαν 
ταινίες από τον παλιό και νέο ελληνικό κινηματογράφο στις περισσότερες 
από τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.

 Μέσα στη χρονιά, η θεατρική ομάδα «Επί σκηνής» του Δήμου Ζίτσας, 
προετοίμασε και ανέβασε το θεατρικό έργο «Δεν είμαι εγώ ή η λογική» του 
Γρηγ. Ξενόπουλου στα περισσότερα χωριά του Δήμου με την υποστήριξή 
μας.
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 Ο  Δήμος  έχει  λάβει  έγκριση για  την  υλοποίηση  του  έργου  «ΠΥΛΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ,  ΠΑΡΟΝ  &  ΜΕΛΛΟΝ»,  στα  πλαίσια  του  επιχειρησιακού 
προγράμματος  ΕΣΠΑ,  προϋπολογισμού  137.500,00€,  το  οποίο  θα 
δημοπρατηθεί μέσα στο 2012.

 Τον Ιούνιο του 2011, έγινε το δεύτερο στάδιο της  αδελφοποίησης με 
τον Δήμο  Nardò,  με  επίσκεψη της  Δημοτικής  Αρχής καθώς και  πολλών 
δημοτών  στην  Ιταλία  σε  ένα  τριήμερο  με  συναντήσεις,  ξεναγήσεις  σε 
αξιοθέατα και μουσεία και γιορτές μουσικής και χορού.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 Έγινε  συντήρηση όλων των γηπέδων του Δήμου και πλέον είναι έτοιμο 
προς χρήση και το γήπεδο ποδοσφαίρου με χόρτο στην Τ.Κ. Ζαλόγγου, 
όπου πραγματοποιήθηκε το πρώτο τουρνουά ποδοσφαίρου.

 Την ίδια χρονιά συντάχθηκε και ο Κανονισμός Λειτουργίας αθλητικών 
εγκαταστάσεων και  διανεμήθηκε  στους  16  ενεργούς  αθλητικούς 
συλλόγους του Δήμου Ζίτσας.

 Ένταξη στα  Προγράμματα Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας για 
τη λειτουργία 13 συνολικά τμημάτων (Άθληση στην Προσχολική Ηλικία, 
Άθληση  και  Παιδί,  Άθληση  στην  Εφηβική  Ηλικία,  Άθληση  και  Γυναίκα, 
Άθληση στην Τρίτη Ηλικία).
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 Με  σκοπό  της  ανάδειξη  του  Καλαμά,  πραγματοποιήθηκε  πολιτιστική- 
αθλητική  εκδήλωση  με  ποικίλες  υπαίθριες  δραστηριότητες  (rafting, 
αναρρίχηση, τοξοβολία, εναέρια περάσματα) στην περιοχή  Δερβένι, που 
βρίσκεται στις όχθες του ποταμού μέσα σε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον 
που συνδυάζει το νερό με την πυκνή βλάστηση των δέντρων.

 Με τη συνδιοργάνωση του 
Αθλητικού Συλλόγου «ΡΙΖΑ» 
Ζαλόγγου διεξήχθη Τουρνουά 
Ποδοσφαίρου στο Κ. Ζάλογγο της 
Δ.Ε. Μολοσσών.

 Πραγματοποιήθηκε  ο  Διασυλλογικός  Ποδηλατικός  Αγώνας «8ο 

Κύπελλο ΜΤΒ Λύγγου» με τη συνδιοργάνωση του Εξωραϊστικού Συλλόγου 
Λύγγου  «Αγ.  Τριάδα»  Δήμου  Ζίτσας  και  τον  Όμιλο  Φίλων  Ποδηλάτου 
Ιωαννίνων, στις κατηγορίες ανδρών, νέων, εφήβων, παίδων κ.ά.

ΠΑΙΔΕΙΑΠΑΙΔΕΙΑ

 Ίδρυση και  λειτουργία  του  2ου Δημοτικού  Σχολείου  (6/θέσιο)  και 
Νηπιαγωγείου Ελεούσας.

 Προαγωγή του  Δημοτικού  Σχολείου  Μεταμόρφωσης  από  4/θέσιο  σε 
5/θέσιο και του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη από 5/θέσιο σε 6/θέσιο.

 Διατήρηση μικρών  σχολικών  μονάδων  όπως  αυτές  στη  Βροσίνα, 
Βουτσαρά, Κληματιά, Ζίτσα και Λαψίστα.

 Υπογραφή σύμβασης με το Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων για την 
μεταφορά μαθητών έως και τον Ιούνιο του 2013, ασκώντας πρώτος ο 
Δήμος  Ζίτσας  την  αρμοδιότητα  αυτή  μέσα  στα  χρονοδιαγράμματα  του 
νόμου.

 Βράβευση των τριών πρώτων αριστούχων μαθητών από κάθε τάξη των 
Γυμνασίων & Λυκείων του Δήμου Ζίτσας για το σχολικό έτος 2010-2011. 
Την  εκδήλωση  πλαισίωσαν  με  τις  μελωδίες  τους  οι  χορωδίες  των 
Γυμνασίων Ελεούσας και Μεταμόρφωσης.
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ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Ταχ. Διεύθυνση: 

Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη, ΕλεούσαΛ. Ελευθερίας & Ευκλείδη, Ελεούσα

ΤΤ..ΚΚ.: 45500.: 45500

ΤηλΤηλ.: 2651061308.: 2651061308

e-mail: e-mail: zitsa@zitsa.gov.grzitsa@zitsa.gov.gr
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