ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜOTIKΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
2014-2015
"δουλειά -διάλογος - διεκδίκηση - αποτέλεσμα"
I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως όλοι γνωρίζουμε από το 2009 έως σήμερα έχει γίνει μείωση των χρηματοδοτήσεων στην τοπική Αυτοδιοίκη ση της τάξεως του 61% και επιπρόσθετα οι Δήμοι πληρώνουν φόρο εισοδήματος. Σ’ αυτό το ασφυκτικό οικονομικό
περιβάλλον καλείται ο Δήμος να υποστηρίξει τον αναπτυξιακό του προγραμματισμό, με ορθολογική διαχείριση των
πόρων του, με μείωση των λειτουργικών δαπανών χωρίς μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ποιότητάς
τους στους Δημότες.
Οικονομικά στοιχεία κατά την παραλαβή: 1/9/2014
Τα χρηματικά διαθέσιμα (ταμείο) ήταν 4.048.952,64€ από τα οποία, ποσό 1.185.469,44€ αφορούσε χρήματα
δεσμευμένα για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, άρα το ποσό ήταν 2.863.483€. Οι βεβαιωμένες
οφειλές προς τον Δήμο ανέρχονταν στα 3.739.668,83€ και οι συνολικές υποχρεώσεις στα 9.139.430,44€ (
5.283.379€ αφορούσαν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις-δάνεια και 3.856.051,52€ βραχυπρόθεσμες σε
προμηθευτές, πιστωτές, φόρους-τέλη και ασφαλιστικούς οργανισμούς).
Την 31/12/2015 τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου είναι 3.506.805€ και οι απαιτήσεις από βεβαιωθέντα έσοδα
4.817.982€. Όσον αφορά τα ίδια έσοδα είχαμε αύξηση κατά 90.019€ (+2,05%). Ο στόχος της είσπραξης των
απαιτήσεων του Δήμου το 2015 υπερκαλύφθηκε αφού εισπράχθηκαν 1.292.434€ έναντι στόχου 1.158.421€. Από τις
συνολικές απαιτήσεις του Δήμου το 2015 εισπράχθηκε το 29%. Η αύξηση του ποσοστού εισπραξιμότητας
επιτεύχθηκε χωρίς αναγκαστικά μέτρα και οφείλεται στο ότι βεβαιώθηκαν όλα τα έσοδα και στην ρύθμιση Ν. 432.
Οι προϋπολογισμοί του 2014 και του 2015 υλοποιήθηκαν ως εξής:
Προϋπολογισμός 2014: διαμορφώθηκε στα 30.587.390,30€. Βεβαιώθηκαν έσοδα 30.209.717€ και εισπράχθηκε το
84,55%. Πραγματοποιήθηκαν δαπάνες 24.243.096 ευρώ και πληρώθηκε το 76,06%.
Προϋπολογισμός 2015: διαμορφώθηκε στα 30.076.202,04 €. Βεβαιώθηκαν έσοδα 30.245.204 € και εισπράχθηκε το
84,54%. Πραγματοποιήθηκαν δαπάνες 22.565.087 € και πληρώθηκε το 72,88%.
Η Δημοτική Αρχή σε απόλυτη συμφωνία με τους άξονες της προεκλογικής διακήρυξής της, πραγματοποίησε
τα εξής:
 Έκλεισε τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από το ΕΣΠΑ επιτυχώς (100%)
 Υλοποίησε για λογαριασμό της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (κύριος των έργων) την «Προμήθεια εξοπλισμού» συνολικού
προϋπολογισμού 3.005.812 € (με ΦΠΑ) και το έργο «Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς» συνολικού προϋπολογισμού 2.391.995,66 € (με ΦΠΑ) που, είχαν ενταχθεί και χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Συνοχής. Ο ΦΠΑ των παραπάνω έργων (~ 1.000.000€) δεν ήταν επιλέξιμη δαπάνη και συνεπώς έπρεπε να κα ταβληθεί από την ΔΕΠΟΔΑΛ. Ο Δήμος όχι μόνο δεν είχε εξασφαλίσει την απόδοση του ΦΠΑ από τη ΔΕΠΟΔΑΛ,
μέσω τριμερούς σύμβασης, αλλά είχε υπογράψει συμβάσεις με τους προμηθευτές και τον ανάδοχο του έργου όπου,
εμφανιζόταν ο ίδιος ως υπόχρεος. Ο κίνδυνος που εγκυμονούσε ήταν είτε ο Δήμος να επιβαρυνθεί με το ποσό των
1.009.346 € για ΦΠΑ έργων και προμηθειών που δεν του ανήκαν, είτε να επιστρέψει το σύνολο της χρηματοδότη σης από το Ταμείο Συνοχής συνολικού ποσού 4.388.461€. Τελικά, με επίμονες προσπάθειες, το πρόβλημα επιλύθηκε με την ολοκλήρωση της ταξινόμησης του εξοπλισμού και την 31/12/2015, χρόνο ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ 20072013, τα έργα ολοκληρώθηκαν στο 100%.

 Εξασφάλισε την ένταξη και τη χρηματοδότηση των έργων «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων
Οικισμού Ελικώνα» και "Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου" στο Ε.Γ.Τ.Α.Α., ως έργα γέφυρα για το 2016.
 Εξασφάλισε με χρηματοδότηση από το «Πράσινο Ταμείο» την αγορά του «Τεμένους Γαζή Ομέρ», ποσού
200.000€, και το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμισης Σχολικής Μονάδας 3ου Δημ. Σχολείου» ποσού 102.714€
 Έλυσε, μετά από διαβούλευση, το ζήτημα του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών και με την
349/2014 απόφαση Δ.Σ. καθόρισε τις τιμές αυτού. Έτσι ο Δήμος το 2015 εισέπραξε από απαιτήσεις Π.Ο.Ε. για
το τέλος αυτό 57.495 ευρώ έναντι 1.950 ευρώ το 2014 και 100 ευρώ το 2013.
 Μείωσε σε όλο τον Δήμο, με την 348/2014 απόφαση Δ.Σ., τον συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
(ΤΑΠ σε 0,25‰ από 0,35‰.
 Επαναπροσδιόρισε, με τις 180/2014 και 290/2015 αποφάσεις Δ.Σ., τα τροφεία των, Παιδικών Σταθμών με κοι νωνικά κριτήρια. Μέχρι τότε το δικαίωμα των τροφείων ήταν ενιαίο στα 70€ οριζόντια.
 Μείωσε, τα τέλη καθαριότητας για το 2016 κατά 5% και μείωσε ή απάλλαξε βάσει κοινωνικών κριτηρίων τους
νόμιμους δικαιούχους (πολύτεκνους, άπορους κλπ). Η διαδικασία συνεχίζεται και το 2016.
 Μείωσε το κόστος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων, αντλιοστασίων άρδευσης κλπ. από 1.385.401€ το
2014 σε 1.043.124€ το 2015
 Παρέχει τις υπηρεσίες καθαριότητας στις Δ.Ε. Χαιρώνειας και Δαύλειας με ίδια μέσα και προσωπικό, χωρίς
αναθέσεις σε ιδιώτες
 Λειτούργησε την Κατασκήνωση στην "Παληομηλιά" με ίδια μέσα, χωρίς ανάθεση σε ιδιώτες
 Λειτούργησε Κοινωνικές Δομές
 Ενσωμάτωσε στις υπηρεσίες του Δήμου τις αρμοδιότητες Πολιτισμού και Αθλητισμού, καταργώντας το Ν.Π.
ΑΠΟΔΗΛ, εξασφαλίζοντας έτσι οικονομίες κλίμακας και κυρίως καλύτερες υπηρεσίες
 Προχώρησε και ολοκλήρωσε, με ίδια μέσα, την απογραφή του ΑΠΟΔΗΛ
 Πραγματοποίησε πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου το κόστος των οποίων
ανήλθε στα 97.481 ευρώ έναντι 56.830 ευρώ το 2014 και 43.941 ευρώ το 2013
 Πλήρωσε 460.675 ευρώ υποχρεώσεις μετά από δικαστικές αποφάσεις προηγούμενων ετών στα πλαίσια της συνέχειας της Διοίκησης
 Μείωσε το συνολικό ετήσιο κόστος μηχανοργάνωσης από 35000 στα 25000€
Θέματα που χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης είναι:


η είσπραξη των τελών άρδευσης Το 2015 οι συνολικές εισπράξεις ήταν 228.355,11€ και οι δαπάνες
341.886,03€, τα έσοδα υπολείπονταν κατά 128.516,32 ευρώ

των δαπανών και συνολικά στις

31/12/2015 οι απαιτήσεις του Δήμου από τέλη άρδευσης ανέρχονταν στα 465.429€.


η ολοκλήρωση εκκαθάρισης της Κ.Α.Ε. Κυριακίου.
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II. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
1.

Στο πλαίσιο εκπόνησης του πενταετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου (2015-2019) θέσαμε σε ανοιχτή

διαβούλευση τις προτάσεις μας σε όλους τους φορείς και τους πολίτες ώστε να καταθέσουν παρατηρήσεις και
προτάσεις.
2.

Υλοποιήσαμε

την προεκλογική μας δέσμευση για την πλήρη διαφάνεια της διοίκησης του Δήμου,

μεταδίδοντας απευθείας μέσω διαδικτύου τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
3.

Ανασχεδιάσαμε και βελτιώσαμε την ιστοσελίδα του Δήμου, η οποία είναι πλέον προσβάσιμη από κινητά,

tablets, υπολογιστές, με βάση τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της
ηλεκτρονικής παρουσίας και προβολής του Δήμου είναι προτεραιότητα.
4.

Αναβαθμίσαμε τη σύνδεση των υπολογιστών στο διαδίκτυο και χρησιμοποιώντας εφαρμογές ελεύθερου

ανοιχτού λογισμικού, βελτιώνοντας την οργάνωση διοίκησης του Δήμου και εξοικονομώντας πόρους.
5.

Υλοποιήσαμε με δικά μας μέσα, το πρώτο στην Περιφέρεια, ανοιχτό σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης και

χρέωσης εγγράφων, εσωτερικής αλληλογραφίας.
6.

Τοποθετήσαμε σύστημα ασφάλειας για να προασπίσουμε την υλική περιουσία του Δήμου και την ασφάλεια

των εργαζομένων
7. Εφαρμόσαμε το πρόγραμμα "Βελτιώνω την Πόλη μου", στα πλαίσια εφαρμογής Καλών Πρακτικών με το οποίο
μπορεί κάθε πολίτης του Δήμου, εφόσον εγγραφεί να δηλώσει το πρόβλημά του σχετικά με την καθαριότητα, το
περιβάλλον και τον ηλεκτροφωτισμό. Στο σύστημα αυτό κάθε σχετικό αίτημα του δημότη, λαμβάνει αριθμό
προτεραιότητας και ο δημότης ενημερώνεται για την εξέλιξη του αιτήματός του. Η πρόσβαση στο εν λόγω σύστημα
γίνεται τόσο μέσω διαδικτύου όσο και μέσω συμβατικής τηλεφωνικής γραμμής.
8. Βελτιώσαμε τις υπηρεσίες μέσω ΚΕΠ προς τους δημότες. Εξυπηρετήθηκαν για το έτος 2015, περίπου 22.000
πολίτες. (5.165 αιτήσεις συστήματος "ΕΡΜΗΣ", 6.000 αιτήσεις εξωτερικών εφαρμογών και 11.000, ενημέρωση,
θεωρήσεις αντιγράφων εγγράφων και γνησίων υπογραφής).
9. Εκπονούμε και ολοκληρώνεται άμεσα ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), στην κατεύθυνση της
βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.
Η δημοτική αρχή στέκεται κριτικά στο Ν.3852/2010 "Καλλικράτης" και στο έλλειμμα

αρμοδιοτήτων των

δημοτικών ενοτήτων και τοπικών συμβουλίων. Με τις δυνατότητες που σήμερα παρέχονται, βελτιώσαμε τη
συνεργασία με όλα δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας, αντιμετωπίσαμε από κοινού τα τοπικά
θέματα, προωθήσαμε την παγία προκαταβολή και την ισοκατανομή της ΣΑΤΑ.

III. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
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Εκπονούμε και άμεσα ολοκληρώνουμε τη β' φάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού, τον Επιχειρησιακό ΣχεδιασμόΟικονομικό Προγραμματισμό, στον οποίο αποτυπώνονται όλες οι δράσεις και τα έργα του δήμου με
χρονοπρογραμματισμό και πηγές χρηματοδότησης.
Εκπονήσαμε ήδη το Ολοκληρωμένο Διατοπικό Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων, σύμφωνα
με τον Εθνικό Σχεδιασμό, που ταυτίζεται απόλυτα με την πολιτική μας και καθορίζεται από το τρίπτυχο Διαλογή
στην πηγή – Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση.
Εκπονείται Ολοκληρωμένο Σχέδιο που αφορά στην δράση «Έξυπνη Πόλη» με συγκεκριμένα έργα και δράσεις
προκειμένου να μπορεί να διεκδικεί ο Δήμος Λεβαδέων τον τίτλο της έξυπνης πόλης.
Ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός τουριστικού διαδικτυακού προϊόντος.
Κατατέθηκαν δύο μελέτες-προτάσεις για απευθείας χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CREATIVE
EUROPE, στον τομέα του Πολιτισμού.
Ειδικότερα ανά διεύθυνση παρατίθενται συνοπτικά απολογιστικά στοιχεία.

IV. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
 Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ευπαθείς ομάδες, δημότες ή κάτοικοι του
Δήμου (παρέχονται δωρεάν είδη διατροφής και υγιεινής, μηνιαίως, προερχόμενα από χορηγίες πολιτών, συλλόγων,
εταιριών, σχολείων και τον προϋπολογισμό του Δήμου)
 Μεταφορά του Κοινωνικού Παντοπωλείου δίπλα στο ΚΑΠΗ. Ενισχύσαμε με πάγιο εξοπλισμό και μηχανοργανώθηκε η λογιστική παρακολούθηση, με ίδια μέσα.
 Διπλασιασμός ωφελούμενων οικογενειών από 70 σε 130
 Απορροφήθηκαν 16.517€ από το συνολικό προϋπολογισμό του Δήμου που ήταν 81.000€
 Διανομή οπωροκηπευτικών στις ευπαθείς ομάδες
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ




Λειτουργία κατασκήνωσης στην «Παλιομηλιά». (Η μοναδική κατασκήνωση που αδειοδοτήθηκε στην περιοχή).
Διπλασιασμός των ωφελούμενων παιδιών (280, εξυπηρετήθηκε το σύνολο των αιτήσεων), σε τέσσερις κατασκηνωτικές περιόδους των 10 ημερών.
Απασχολήθηκαν 17 άτομα προσωπικό με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστική κάλυψη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 Παροχή κοινωνικής μέριμνας σε ευπαθείς ομάδες (απόκτηση βιβλιαρίου για δωρεάν νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη , έκδοση πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών)
 2014 (167 εκδόσεις βιβλιαρίων 380 ανανεώσεις και 3 πιστοποιητικά κοινωνικής προστασίας)
 2015 (183 εκδόσεις βιβλιαρίων 393 ανανεώσεις και 2 πιστοποιητικά κοινωνικής προστασίας)
 Καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους στον πιο σύντομο χρόνο πανελλαδικά
 Έλεγχος και έγκριση απολογισμού και προϋπολογισμού των ιδρυμάτων που λειτουργούν στο Δήμο ( Εστία
Μητέρας, Αγία Ταβιθά , Θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων “ Αγ. Βλάσιος”, κέντρο Διημέρευσης και ημερήσιας
φροντίδας “ Ειδική Παιδεία”)
 Αδειοδότηση και των τριών ιδιωτικών παιδικών σταθμών που λειτουργούν στο Δήμο και έγκριση πρόσληψης
του προσωπικού τους
ΚΑΠΗ


Μείωση της δαπάνης εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των ΚΑΠΗ από τα 10€ στα 5€.
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 Σύνταξη νέου κανονισμού λειτουργίας των ΚΑΠΗ (Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.)
 Λειτουργία νέων προγραμμάτων όπως:
α) Χορού και Γυμναστικής ( συμμετοχή 60 μέλη )
β) Χορωδίας ( συμμετοχή 15 μέλη)
γ) Φυσιοθεραπείας (συμμετοχή 30 μέλη)
δ) Εμβολιασμός ( αντιγριπικός ) σε 30 μέλη
ε) Μέτρηση Οστεοπόρωσης σε 30 μέλη στο Συνεδριακό Κέντρο “Χρήστος Παλαιολόγος”
στ) Δεκαήμερο διακοπών στην Αιδηψό ( συμμετοχή 50 μελών από ΚΑΠΗ Λιβαδειάς και Δαύλειας)
 Πραγματοποίηση εκδηλώσεων (Χριστούγεννα και Πάσχα με μεγάλη συμμετοχή: 100 μελών)
 Τακτικές εξετάσεις σακχάρου στα μέλη και προμήθεια νέου μηχανήματος φυσιοθεραπείας
 Προμήθεια δυο προβολικών μηχανημάτων για ΚΑΠΗ Λιβαδειάς και Δαύλειας
 Μετά το 2011 λειτουργεί και πάλι το ιατρείο του ΚΑΠΗ με συχνότητα δυο φορές την εβδομάδα. Το κόστος
(αμοιβή ιατρού) μειώθηκε από 10.000€ στα 3.600€ ετησίως με αυξημένες παροχές
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ








Μείωση των ενιαίων τροφείων από 70€, αναλογικά με κοινωνικά κριτήρια
Απαλλαγή τροφείων για ευπαθείς κατηγορίες (ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές, χαμηλά εισοδήματα, πολύτεκνοι, κ.ά)
Συμμετοχή σε πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής ”
Προγραμματισμός δημιουργίας βρεφικού τμήματος σε υφιστάμενο παιδικό σταθμό
Ανανέωση εξοπλισμού παιδικών σταθμών
Επιμόρφωση επαρκούς προσωπικού παιδικών σταθμών με προγράμματα (υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων)
Παροχή σίτισης σε όλα τα παιδιά

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 Ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης Απασχόλησης (ωφελούμενοι είναι άνεργοι και άτομα που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας)
 Παρεχόμενες υπηρεσίες: εξατομικευμένη συμβουλευτική εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, ενημέρωση για τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και για προγράμματα
του ΟΑΕΔ
 Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για εγγραφή, ενημέρωση προκηρύξεων εργασίας με καθημερινή ενημέρωση
 33 από 127 ανέργους βρήκαν απασχόληση
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 Συμμετοχή στην Κοινωνική Σύμπραξη για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Επισιτιστικής & Βασικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»
 Υποβλήθηκαν 466 αιτήσεις εγκρίθηκαν 400. Οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε 849 μέλη
ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΙΑΤΡΕΊΟ



Εργασίες για τη διαμόρφωση και τη σύσταση του Κοινωνικού Ιατρείου, που στεγάζεται στο χώρο του ΚΑΠΗ
Χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας του από τον Ι.Σ.Λ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κερασίδη Γεώργιο

ΜΈΤΡΑ ΑΝΑΚΟΎΦΙΣΗΣ ΕΥΠΑΘΏΝ ΟΜΆΔΩΝ
 Μείωση ή απαλλαγή δημοτικών τελών ¨Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού” για ευπαθείς ομάδες (συμπεριλαμ βανομένων των Τρίτεκνων οικογενειών)
 Καταγραφή νέων δικαιούχων
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
 Σύσταση ομάδας εθελοντών για την ανάπτυξη συμμετοχής και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, μέσω των
υπηρεσιών του Δήμου: κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, πολιτικής προστασίας, προστασίας του περιβάλλοντος, αθλητισμού και πολιτισμού)
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 2015-2019
 Συντάχτηκε πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για κοινωνική μέριμνα - κοινωνική ενσωμάτωση και αποτύπωση - ιεράρχηση αναγκών των οικισμών Ρομά. Συμμετοχή σε συναντήσεις της ΕΥΔΕΠ στα πλαίσια της εκπόνη σης του Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης Στ. Ελλάδας και της Περιφερειακής Στρατηγικής Ενσωμάτωσης των Ρομά.
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
2014-2015:
 Υλοποιήσαμε 44 τμήματα εκπαίδευσης με 600 συμμετέχοντες με αριθμό αιτήσεων μεγαλύτερο από 1000
 Επέκταση των προγραμμάτων εκπαίδευσης στις δημοτικές ενότητες προς διευκόλυνση των καταρτιζόμενων
 Ενισχύσαμε τη συμμετοχή επιμορφωτών με κριτήριο την εντοπιότητα
 Σύνολο τμημάτων 77, σύνολο ωρών εκπαίδευσης 1530, σύνολο ωφελούμενων πολιτών 1500
 Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας
2015-2016:
 Με στοιχεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχουν εγκριθεί: 29 τμήματα για 580 εκπαιδευόμενους
 Υλοποιούνται 19 εκπαιδευτικά προγράμματα, συμμετέχουν 380 εκπαιδευόμενοι

V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
 Υλοποιήσαμε και υποβάλλαμε ολοκληρωμένη μελέτη για το κοινό «Διαδημοτικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δήμων Λεβαδέων, Λοκρών, Αμφίκλειας – Ελάτειας και Διστόμου – Αράχοβας –
Αντίκυρας»
 Εκπονήσαμε νέο δικαιότερο κανονισμό καθαριότητας ώστε να χρεώνουμε ανάλογα με το πόσο ρυπαίνει ο κα θένας.
 Ο Δήμος με ίδια μέσα ανέλαβε την καθαριότητα των Δημοτικών Ενοτήτων Χαιρώνειας και Δαύλειας που πριν
γινόταν από ιδιώτη-εργολάβο
 Καθαρισμός του χώρου της εμποροπανήγυρης από τον Δήμο και όχι από ιδιώτες
 Πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων και επισήμανση με αυτοκόλλητη ένδειξη της ημερομηνίας πλυσίματος
 Καταγραφή 210 εγκαταλελειμμένων οχημάτων και με απόφαση του Δ.Σ. ανατίθεται σε εργολάβο η απομάκρυνσή τους προς ανακύκλωση
 Πραγματοποίηση ανακύκλωσης παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στο χώρο του αμαξοστασίου
του Δήμου
 Προμήθεια 30 μπλε κωδώνων για την ανακύκλωση γυαλιού στη Λιβαδειά και επέκτασή τους στα χωριά του
Δήμου
 Προμήθεια 200 νέων κάδων (πράσινοι-μπλε) σε όλο το Δήμο και 50 μικρών κάδων στους κοινόχρηστους
χώρους και στα σχολεία
 Επισκευή100 μεταλλικών κάδων
 Καθαρισμός δύο φορές ετησίως του ποταμού Έρκυνα και με τη συμβολή του ΑΚΟΛ
 Συντήρηση-καθαρισμός σε εκκλησίες, σχολεία, παιδικούς σταθμούς , και πάρκα σε ολόκληρο το Δήμο, με τη
συμβολή ομάδων εθελοντών και δημοτών (Levadistas)
 Περιορισμός της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων σε χώρους στα όρια της πόλης με την τοποθέτηση
μεγάλων κάδων συγκέντρωσης απορριμμάτων (με χορηγία)
 Καθαρισμός και διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στα όρια του Δήμου(χώρος κολυμβητηρίου, είσοδος Ανάληψης, είσοδος Δελφών, Αγ. Γεώργιος προς Λαφύστιο «ρέμα Γαλατά & Βρυσούλα», είσοδος οικισμού Ελικώνα,
γέφυρα Μπάρλου στο Κυριάκι κλπ)

ΠΡΑΣΙΝΟ
 Αποτύπωση σε χάρτη, όλων των σημείων πρασίνου (πάρκα, παρτέρια κ.λπ.) για τον καλύτερο προγραμματισμό
της συντήρησής τους
 Εφαρμογή προγράμματος υιοθεσίας χώρων πρασίνου από τα σχολεία
 Αναδάσωση με 1600 δένδρα σε περιοχές Λιβαδειάς, Χαιρώνειας, Κυριακίου, Αγ. Γεωργίου και Δαύλειας , με
την συνδρομή των τοπικών κοινοτήτων, μαθητών και εθελοντών
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 Πραγματοποιήθηκε η ταξινόμηση των 14 οχημάτων και μηχανημάτων
 Προμηθευτήκαμε φορτωτή – εκσκαφέα, θρυμματιστή, και ανοιχτό φορτηγό, συνολικού κόστους 500.000€ με
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2007-2014 για τη ΔΕΠΟΔΑΛ
 Υπήρξε αύξηση του κόστους συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, λόγω της αποπληρωμής
παλαιών οφειλών και της κακής κατάστασής τους
 Σημειώθηκε αύξηση της δαπάνης των καυσίμων επειδή δεν ανατέθηκαν εργασίες καθαρισμού και αποκομιδής
απορριμμάτων των Δημοτικών ενοτήτων Δαύλειας Χαιρώνειας σε ιδιώτες. Αξιοποιήθηκαν τα ίδια μέσα και το προ σωπικό του Δήμου
 Πραγματοποιήθηκε μετατροπή 9 οχημάτων σε αέριο για εξοικονόμηση χρημάτων και μείωση της ρύπανσης
 Εξοικονομήσαμε οικονομικούς πόρους με τη λύση της σύμβασης μίσθωσης αποθήκης, που δεν χρησιμοποιούσαν οι υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου από το 2008
 Συντάξαμε νέο κανονισμό νεκροταφείων

VI. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Το Σεπτέμβριο του 2014, υπήρχαν για δαπάνες πολιτικής προστασίας τα ποσά των:
 α) 11.846 € για δαπάνες μίσθωσης μηχανημάτων επειγουσών αναγκών από υπόλοιπο πολιτικής προστασίας
 β) 20.000 € από ιδίους πόρους για δαπάνες μίσθωσης μηχανημάτων, αντιπλημμυρικής προστασίας και εκχιονι σμού
 Υπήρχαν οφειλές σε ιδιώτες > 50.000€ τις οποίες αποπληρώσαμε, μετά από Δικαστικές Αποφάσεις
 Ανταποκριθήκαμε με ίδια μέσα (μηχανήματα και προσωπικό) για περιορισμό εξόδων
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
2014 - 2015:Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και διάνοιξη των οδικών δικτύων, στους ορεινούς οικισμούς
και στις συνδέσεις αυτών με τις βιομηχανίες, συνολικής δαπάνης 10.400€ και προμήθεια αλατιού δαπάνης 7.000 €
2015 – 2016:Μίσθωση μηχανημάτων 7.300€ και προμήθεια αλατιού 6.200€
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Διαμορφώσαμε και αποκαταστήσαμε ρέματα, χείμαρρους, ποταμούς, δρόμους και κοινόχρηστους χώρους και απομακρύναμε φερτά υλικά, δαπάνης 12.024€ ενώ το τρέχον διαθέσιμο ποσό είναι 13.800€
Επιχορηγηθήκαμε το 2013, από τη ΣΑΕ 055 με το ποσό των 150.000€ προκειμένου να κατασκευαστούν αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή που υπέστη την καταστροφή από την πυρκαγιά. Ολοκληρώθηκαν αντιπλημμυρικά έργα
στον οικισμό της Χαιρώνειας δαπάνης 108.000€. Τα υπόλοιπα 42000€ ενισχυμένα κατά 28000€ από ιδίους πόρους
κατανέμονται βάσει μελετών για το τρέχον έτος.
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Επιχορήγηση 83.800€ από τους Κ.Α.Π. και διάθεση ως εξής:
20.700€ για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (δύο μήνες)
5.000€ για επιχορήγηση εθελοντικών ομάδων
31.600€ για μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων
2.000€ για αγορά εξοπλισμού (θαμνοκοπτικά)
Υπάρχει υπόλοιπο 24.500€ και θα διατεθεί στο τρέχον έτος
Καταγράψαμε όλα τα ιδιωτικά οικόπεδα που χρειάζονται αποψίλωση και ενημερώσαμε εγγράφως τους ιδιοκτήτες
για τον καθαρισμό αυτών.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Καταγραφή Πυρκαγιών στο Δήμο:
2 φωτιές στο Βισβαρδάκι οικισμού Ανάληψης και φωτιές στο Ρωμέικο, Κάστρο Κορώνειας, Κολλιέδες Ελικώνα,
Κυριάκι.
Υπήρξε έγκαιρη παρέμβαση του Δήμου που με συνεργασία με την Πυροσβεστική, την ομάδα διάσωσης και εθελοντές κατέσβησαν τις πυρκαγιές επιτυχώς. Συνδράμαμε στην κατάσβεση της φωτιάς του Ακοντίου η οποία επεκτάθηκε στον όμορο Δήμο Ορχομενού και βοηθήσαμε με εξοπλισμό και προσωπικό.
ΑΛΛΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Λόγω των ισχυρών ανέμων προβήκαμε σε κλάδεμα και καθαρισμό πολλών δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους και
σχολεία. Δημοσιεύσαμε χάρτη συνάθροισης κοινού για τις περιπτώσεις αντισεισμικής προστασίας
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VII. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Α' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



Ορθολογική διαχείριση οικονομικών
Συνεργασία με την εταιρία «ΕΠΑΦΟΣ» για τη μηχανοργανωμένη διαχείριση της σχολικής επιτροπής
 Σεμινάριο επιμόρφωσης διευθυντών δημοτικών σχολείων πρόγραμμα «s-management+»
 Ορθή κατανομή λειτουργικών δαπανών στα σχολεία
 Κατανομή μέρους της ΣΑΤΑ για επισκευαστικές ανάγκες των δημ. Σχολείων, νηπιαγωγείων
 Κατανομή δαπανών για ξενόγλωσσα βιβλία
 Κατανομή δαπανών πετρελαίου, για τις εκλογικές διαδικασίες
 Καταγραφή προβλημάτων σχολείων
 Τοποθέτηση σχολικού τροχονόμου στο δημοτικό σχολείο Χαιρώνειας και διαχείριση θεμάτων
καθαριστριών

Αποδοχή Δωρεάς βιβλίων και εξοπλισμού στη βιβλιοθήκη του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου από τον Ελληνοαμερικανικό Οργανισμό ΑΧΕΠΑ

Β' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ




Κυλικεία (παρεμβάσεις για 1ο & 2ο Γυμνάσιο)
Έλεγχος είσπραξης μισθωμάτων κυλικείων & είσπραξη μέρους μισθωμάτων παρελθόντων ετών
Κατανομές λειτουργικών δαπανών σχολείων 159.271,40€, συντηρήσεων-επισκευών σχολικών
κτιρίων 20.605,05€
 Έκτακτες επιχορηγήσεις από το αποθεματικό της Σχολ. Επιτ. (1ο Γυμνάσιο-Εσπερινό -ΕΠΑΛΓυμνάσιο & Λ.Τ Κυριακίου-Γυμνάσιο & Λ.Τ Δαύλειας & Γυμνάσιο Λ.Τ Αγ. Γεωργίου για προ μήθεια βυτίων πετρελαίου-έξοδα ελαιοχρωματισμού-υλικά κατασκευών παραθύρων- αποκατάσταση ζημιών στέγης-θέρμανση & προμήθεια συστήματος συναγερμού κ.ά)
 Συμμετοχή της Σχολικής Επιτροπής στην κατανάλωση πετρελαίου στα σχολικά κτίρια (εκλογικά κέντρα στις εκλογές Φεβρουαρίου 2015)
 Ενέργειες για την πληρωμή καθαριστριών με σύμβαση έργου μέσω Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ,Μ και Υπουργείου Παιδείας, Πλήρωση κενών θέσεων καθαριστριών (ασθένεια-συνταξιοδότηση)
 Ενέργειες στήριξης οικονομικά των καθαριστριών λόγω καθυστέρησης της πληρωμής τους
 Λειτουργία Ε.Ε.Ε.Κ στη Χαιρώνεια
α) Έκτακτη επιχορήγηση (1.000€) για κάλυψη αναγκών λειτουργίας του
β)Για λειτουργικές δαπάνες – συντηρήσεις & επισκευές ποσοστό από την κατανομή σχολειών 3,33% χωρίς πρόσθετη επιχορήγηση από συναρμόδιους φορείς για την λειτουργία του στη Σχολική Επιτροπή
δ)Μέριμνα για την καθαριότητα του
 Διεξαγωγή επιμορφωτικού προγράμματος από την εταιρεία “Έπαφος” των Δ/ντων Σχολικών Μονάδων για την διαχείριση & προμήθεια προγράμματος Σχολικής Επιτροπής
 Συμμετοχή στα συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων
 Διεκδίκηση λειτουργίας του μουσικού σχολείου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας για:


Την καταγραφή υποδομών για τον πολιτισμό του Δήμου, τις αποκεντρωμένες Δημοτικές και
Τοπικές Κοινότητες, την αξιολόγηση των φορέων Πολιτισμού, τις θεσμικές εκδηλώσεις του
Δήμου



Συμμετοχή σε εκδηλώσεις: Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά, Γαϊτανάκι, Πάσχα, Τροφώνια,
Λάμπρο Κατσώνη
Εξέταση προτάσεων και γνωμοδότηση για την έκδοση Ιστορικού λευκώματος από τον Δήμο
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Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας και Παραχώρησης Δημοτικών Πολιτιστικών Χώρων
Διαμόρφωση πρότασης για Κανονισμό Συνεργασιών
Πολιτιστικές ανταλλαγές

VIII. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ















Δημιουργία γραφείου αθλητισμού
Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Καθιέρωση και έκδοση της "αθλητικής ταυτότητας" για την χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους δημότες
Τοποθέτηση φυλάκων στο δημοτικό στάδιο και στο κλειστό γυμναστήριο
Υπογραφή συμφωνητικών με όλους τους συλλόγους που χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις : κλειστό γυμναστήριο, δημοτικό στάδιο και κολυμβητήριο
Καθορισμός αντίτιμου για τους συλλόγους που χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις
Καθορισμός αντίτιμου για χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από ιδιωτικούς φορείς
Κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος του κλειστού γυμναστηρίου και καθορισμός ωραρίου λειτουργιάς όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων
Υλοποίηση 16 προγραμμάτων "άθλησης για όλους» άθληση και γυναίκα, άθληση στην Γ ηλικία,
αθλητισμός στην προσχολική ηλικία, αθλοχώροι στην γειτονιά
Προγραμματισμός και υλοποίηση των προγραμμάτων άθλησης για όλους για το 2016 με 26 τμήματα
Υποβολή σχεδίου υλοποίησης των προγραμμάτων άθλησης για όλους για το 2017
Κάλυψη του 40% της δαπάνης που προβλέπεται για τους αθλούμενους, με χορηγία
Καθιέρωση περιπατητικών διαδρομών κάθε πρώτη Κυριακή του μηνά(μέχρι τώρα 5 διαδρομές)
Οργάνωση σε συνεργασία με σχολικούς συμβούλους Α/μιας εκπαίδευσης και σκακιστικό όμιλο
Λειβαδιάς, για την διεξαγωγή μαθημάτων σκάκι στα σχολεία

Συνδιοργανώσεις :








Πανελλήνιο σχολικό Πρωτάθλημα Αντιπτέρισης (badminton) 2015 και 2016
Πανελλήνιο σχολικό Πρωτάθλημα τοξοβολίας 2015
4ο Πανελλήνιο Κυπέλλο κατάβασης βουνού( downhill) με την ποδηλατική ομάδα «ALL
TERAIN»
Αγώνα δρόμου αυτοκινήτων "Hitech ecomobility rally" ( εναλλακτικής μορφής ενεργείας) με
στάσεις σε Λειβαδιά-Κυριάκι-Άγια Άννα)
Πανελλήνιου πρωταθλήματος Πυγμαχίας των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας
με την αστυνομική δ/ώση Βοιωτίας
Ημιμαραθώνιου δρόμου Λειβαδιάς 2015 με τον ΑΚΟΛ
1ου Mountain trail ΛΕΒΑΔΟΣ 2016( ημιμαραθωνιος βουνού) με τον ΑΚΟΛ

Συμμετοχές:




Διοργάνωση κολυμβητικών αγώνων του ΑΚΟΛ "ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΕΙΑ«
Διοργάνωση και υλοποίηση του 6ου ποδηλατικού γύρου Λειβαδιάς από τον ΑΚΟΛ
Πανευρωπαϊκή εβδομάδα κίνησης "move week" για το 2015

IX. ΚΕΔΗΛ





Εξυπηρετεί 210 ωφελούμενους στις περιοχές παρέμβασης ( ΔΕ Χαιρώνειας-Δαύλειας-Κορώνειας –
Κυριακίου)
Παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε 70 ωφελούμενους
Διοργάνωση (σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης Λιβαδειάς και υπό την
αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Λιβαδειάς) «Ανοικτή Εκπαίδευση Πολιτών στην Καρδιοπνευμονική
Αναζωογόνηση - Πρώτες Βοήθειες»
Υποβολή πρότασης για συμμετοχή στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία :
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«Περιφερειακός Μηχανισμός υποστήριξης Κοινωνικής Οικονομίας στην Στερεά Ελλάδα» , στο
πλαίσιο της πρόσκλησης που είχε εκδώσει η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την
Κοινωνική Οικονομία με συγχρηματοδότηση από το Ε.Κ.Τ.
Εμπλουτίσαμε τον ιατρικό εξοπλισμό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ( Με χορηγία της
εταιρίας «Αλουμίνιον της Ελλάδος»)
Στεγάσαμε το γραφείο της ΚΕΔΗΛ στο κτίριο του Παλαιού Δημαρχείου
Συνεισφέρουμε στην κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλι κιωμένων ανδρών και γυναικών καθώς και (ΑμεΑ) που χρήζουν υποστηρικτικών αλλά και ιατρικών
και νοσηλευτικών υπηρεσιών

X. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ


Εξέλιξη αρδευτικού έργου Τ.Ο.Ε.Β. Λιβαδειάς χρηματοδότηση (Ταμείο της Περιφέρειας)

Αναδασμοί:
α) Ο αναδασμός του Θουρίου βρίσκεται σε αρχικό στάδιο
β) Στον αναδασμό Ανθοχωρίου υπολείπονται για την ολοκλήρωσή του τα παράλληλα έργα
γ) Μη ύπαρξη αναδασμού στη Δ.Ε. Κορώνειας
Μελέτη αρδευτικού κανονισμού. Στόχος ένας νέος δικαιότερος Κανονισμός
 Συμμετοχή με δυο μετοχές στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη με την Περιφέρεια (για την ανάδειξη,
προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας
 Εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων διαχείρισης βοσκοτόπων του Δήμου και κατανομή τους στους
κτηνοτρόφους σε συνεργασία με (ΔΑΟΚ, Περιφέρεια, ΟΠΕΚΕΠΕ κ.ά.)

ΑΔΕΣΠΟΤΑ

Είναι νέα αρμοδιότητα για τους Δήμους. Παρά την έλλειψη κτηνιάτρου:
 Προχωρήσαμε σε σύσταση αρμόδιας 5μελούς & 3μελούς Επιτροπής
 Στα πλαίσια της υλοποίησης Προγράμματος Περίθαλψης Αδέσποτων Σκύλων και σε συνεργασία με
το Φιλοζωικό Σωματείο «Ελπίδα», προχωρήσαμε σε μελέτη & διαγωνισμό για τη σύμβαση με κτηνίατρο, σε συλλογή – εμβολιασμό – τσιπάρισμα – ίαση κ.λ.π. περίπου 30 σκυλιών στην πόλη της Λιβαδειάς και στα περίχωρα (Κυριάκι, Χαιρώνεια, Δαύλεια, Άγιο Γεώργιο και Αγία Τριάδα)
 Επιβλήθηκαν τα πρόστιμα που προβλέπονται στο Ν. 4039/12 (προστασία αδέσποτων η μη ζώων) για
βεβαιωμένες παραβάσεις

XI. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Ανταποκριθήκαμε άμεσα περίπου σε 2000 αιτήματα των πολιτών δια την αλλαγή καμένων λαμπτήρων
& βλαβών φωτιστικών, επί συνόλου 10.000 φωτιστικών περίπου σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο.






Επέκταση Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών από αιτήματα πολιτών προϋπολογισμού
20.000€.
Ανταποκριθήκαμε άμεσα σε αιτήματα από όλες τις δομές του Δήμου όσον αφορά τις ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις.
Επιμέλεια Εορταστικού φωτισμού.
Με την ταυτοποίηση των λογαριασμών των παροχών του ηλεκτροφωτισμού των δημοτικών κτηρίων και
των αρδευτικών, επήλθε οικονομία με αποτέλεσμα την μείωση των δημοτικών τελών σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο 5%.
Στα πλαίσια της απόφασης του τιμολογίου υπηρεσιών αλληλεγγύης, υπ’ αριθμόν
Δ5/ΗΛ/Β/Π.1.21/ΟΙΚ23824/23/12/2013ΑΠΕΗΛ/Γ/Π1/21/741/ΟΙΚ.23609/19/12ος /2014 μειώνεται στα
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κτήρια των κοινωνικών δομών του Δήμου, το κόστος της ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά 70%.
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ















Έναρξη αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη υδρονομέων από 5/5/2015 έως 5/9/2015.
Αποκατάσταση αυτοματισμού μεταξύ αντλιοστασίων και δεξαμενών, στο Παρόρι, Λαφύστιο, Ανθοχώρι
και Άγιο Βλάσιο προς αποφυγήν υπερχείλισης, που είχε ως αποτέλεσμα την άσκοπη κατανάλωση νερού.
Αποκατάσταση κατεστραμμένων αντλιοστασίων από δολιοφθορές.
Καθαρισμός αρδευτικών δεξαμενών.
Αντικατάσταση της υποβρύχιας ηλεκτροαντλίας 180hp αρδευτικού Ανθοχωρίου λόγω βλάβης με νέα.
Κατασκευάστηκε αρδευτικός αγωγός με σωλήνα πολυθυλενίου Φ160 στον Προφήτη Ηλία, μήκους
150m με ίδια μέσα και εθελοντές τεχνίτες. Έχει προγραμματιστεί επέκταση 150m επιπλέον με σωλήνα
Φ180.
Όλα τα υλικά είναι χορηγία της εταιρείας ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.
Υπάρχει σχετική απόφαση από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων αποδοχής της χορηγίας.
Η προγραμματισμένη επέκταση θα ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη της νέας
αρδευτικής περιόδου με τους ίδιους τεχνίτες.
Κατά την αρδευτική περίοδο αντιμετωπίσαμε βλάβες αρδευτικών δικτύων τις οποίες αντιμετωπίσαμε
άμεσα με ίδια μέσα.
Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων. Ρωμέικο- Προσήλιο-Ακόντιο.
Το συνολικό κόστος που δαπανήθηκε από τον προϋπολογισμό του Δήμου δια την αποκατάσταση των αρ δευτικών από δολιοφθορές, τη συντήρηση και τα υλικά καθ’ όλη την αρδευτική περίοδο του 2015 ανέρ χεται στο ποσό των 18.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Την αντίστοιχη αρδευτική περίοδο του 2014, το συνολικό κόστος που δαπανήθηκε από τον προϋπολογι σμό του Δήμου ήταν 38.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ







Στο σύνολο της αγροτικής οδοποιίας που είναι περίπου 1.000 χλμ, συντηρήσαμε περίπου 600 χλμ, με
ίδια μέσα χωρίς επιβάρυνση του Δήμου, εκτός των λειτουργικών εξόδων και με προμήθεια αδρανών υλικών κόστους 14.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Τοποθέτηση φράγματος στον Κηφισό – γέφυρα Ρωμέικου.
Αποκατάσταση ποταμιού στην Χαιρώνεια.
Διαμόρφωση χώρου ανοικτού θεάτρου Χαιρώνειας.
Για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας με προτεραιότητα την Άνοιξη στον κάμπο και το Φθινόπωρο
στους ελαιώνες, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου. Ανταποκριθήκαμε σε μεγάλο βαθμό στις αιτήσεις των πολιτών, χωρίς να επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό του
Δήμου με αναθέσεις σε επαγγελματίες εργολάβους.

XII. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Α . ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ



ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ



ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΑΥΣΗΣ - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ( Ε.Ε.Λ.) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ( ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α.
1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Β. ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( Π.Δ.Ε. )
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Γ. ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ





Δ.
ΕΡΓΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α. )
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ.
ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΚΑΙ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΧΩΡΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ

ΕΛΙΚΩΝΑ

Ε. ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
( Ε.Τ.Π.Α. )


ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ( ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΙΑΓΚΑΚΗ ,
ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ , ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ )



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ



ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΒΟΙΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΒΟΙΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΒΟΙΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΒΟΙΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ



ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ( ΣΧΟΟΑΠ)



ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ (Γ.Π.Σ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

ΠΟΛΗΣ

Ζ. ΕΡΓΑ Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Σ.Α.Τ.Α.) - ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ


ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΥΑΣ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ



ΜΕΛΕΤΗ
ΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ



ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ



ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ( Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ) ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ



ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ( ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ )



ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ( ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ )



ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΥΛΩΝ

Η. ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν. 3756/2009 & Α.Π.Ε.


ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

Θ. ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΖΗΜΙΩΝ

ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ

ΑΠΟ

ΘΕΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Ι. ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
( Για προμήθειες - Εργασίες - Παροχής Υπηρεσιών - Έργων )

Κ. ΈΡΓΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)











ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΜΗΛΙΑ
Έγιναν επισκευές των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Κατασκηνωτικού . Πλήρης
αντικατάσταση και επανακατασκευή των σκεπών όλων των κοιτώνων καθώς και των W.C. ( αγοριών και
κοριτσιών )
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
Έγινε αποκατάσταση βλαβών του δικτύου άρδευσης στις Τοπικές Κοινότητες : Θουρίου , Προφήτη
Ηλία, Ανθοχωρίου , Βασιλικών καθώς επίσης και του Ρωμέϊκου και του Λαφυστίου .
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ
Έγινε αποκατάσταση Κοινοτικών Δρόμων και συνεχίζεται, μετά την προμήθεια που πραγματοποιήθηκε
ψυχρής ασφάλτου ώστε να υπάρχει η δυνατότητα κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών της
αποκατάστασης όπου αυτή απαιτείται σε οδοστρώματα που έχουν πρόβλημα από λακκούβες ή φθορές .
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Έγιναν χρωματισμοί στα Σχολικά Κτίρια του Καλλικρατικού Δήμου
και τοποθετήθηκαν υδρορροές και όπου υπήρχε ανάγκη έγινε αποκατάσταση των υδραυλικών
εγκαταστάσεων καθώς επίσης και συντήρηση όλων των σωμάτων θέρμανσης των Σχολικών Κτιρίων .
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
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Πραγματοποιήθηκε βελτίωση του χώρου διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης με επίστρωση ασφαλτικού
σε επιφάνεια 1.000,00 τ.μ. περίπου και έγινε διάνοιξη οδών σύνδεσης βόρεια του χώρου παράλληλα
στην κοίτη του ποταμού Μακρυσαίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Πραγματοποιήθηκε συντήρηση και βελτίωση όλων των Δημοτικών Κτιρίων στις υδραυλικές
εγκαταστάσεις , στις εγκαταστάσεις θέρμανσης .
Έγινε επισκευή της στέγης του Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειά καθώς επίσης και ελαιοχρωματισμοί .
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
α) Κατασκευάσθηκε πεζοδρόμιο από το 9ο Δημοτικό Σχολείο έως την οδό Ρούμελης με κάλυψη του
αρδευτικού αυλακιού ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση των μαθητών .
β) Τσιμεντοστρώθηκε το πεζοδρόμιο της οδού Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου από την οδό Χαιρωνείας
και δυτικά σε μήκος 80,00 μ. Χ 4,00 μ. περίπου ώστε να είναι ασφαλής η διέλευση των πεζών .
Λ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΥΑΣ 05-05-15
 ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 12-05-15
 EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 19-05-15 & 11-06-15
 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ 1606-15
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 30-06-15
 ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 07-07-15 & 16-07-15
 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15-09-15
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 10-11-15 & 24-11-15
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 08-12-15
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 15-12-15
Μ. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
1.) Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Κατάσταση : ( Ανάδοχος : Υιοι Μενελάου & Σια ΟΕ) Ποσό Σύμβασης προς υπογραφή 49.659,00
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
53.500,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και προέρχεται από τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2015 του Δήμου Λεβαδέων.
Α. Διοικητικές – Οικονομικές Υπηρεσίες με Κ.Α. 10/6662.002 και τίτλο « Προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού κτιριακών εγκαταστάσεων » με εγγεγραμμένη πίστωση 1.000,00€
Β. Υπηρεσίες Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής με Κ.Α. 15/6662.002 και τίτλο «
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού κτιριακών εγκαταστάσεων » με εγγεγραμμένη πίστωση 2.500,00€
Γ. Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού με Κ.Α. 20/6662.001 και τίτλο « Προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Λιβαδειάς και τοπικών διαμερισμάτων »
με εγγεγραμμένη πίστωση 35.000,00€
Δ. Υπηρεσία Τεχνικών Έργων με Κ.Α. 30/6673.003 και
προστασίας με εγγεγραμμένη πίστωση 5.000,00€

τίτλο « Ανταλλακτικά αντικεραυνικής

E. Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού με Κ.Α. 20/6691.001 και
εορταστικού φωτιζόμενου διάκοσμου» με εγγεγραμμένη πίστωση 10.000,00€

τίτλο « Προμήθεια

2.) Προμήθεια υλικών που είναι απαραίτητα για την πυροπροστασία εγκαταστάσεων ( κατασταλτικά
και προληπτικά μέτρα ) του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2015.
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Κατάσταση : ( Ανάδοχος : Παπανικολάου Α.Ε.) Ποσό Σύμβασης 8.278,79
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
9.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και προέρχεται από τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2015 του Δήμου Λεβαδέων.
Α. Διοικητικές – Οικονομικές Υπηρεσίες με Κ.Α. 10/6662.001 και τίτλο « Προμήθεια υλικών
ενεργητικής πυροπροστασίας, συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, αναγομώσεις πυροσβεστήρων»
με εγγεγραμμένη πίστωση 3.000,00€
Β. Υπηρεσίες Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής με Κ.Α. 15/6662.001 και τίτλο «
Προμήθεια
υλικών ενεργητικής πυροπροστασίας, συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης,
αναγομώσεις πυροσβεστήρων » με εγγεγραμμένη πίστωση 6.000,00€
3.) Συντήρηση Συστημάτων Κατάσβεσης – Πυρόσβεσης
Κατάσταση : ( Ανάδοχος : Παπανικολάου Α.Ε.) Ποσό Σύμβασης 1.685,10
Η προμήθειας βαρύνει της κάτωθι Κ.Α. :
Α. Διοικητικές – Οικονομικές Υπηρεσίες με Κ.Α. 10/6265.004 και τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» με εγγεγραμμένη πίστωση 1.000,00€
Ποσό για αναμόρφωση 1.000,00-842,55=157,45€
Β. Υπηρεσίες Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής με Κ.Α. 15/6265.003 και τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ»
με εγγεγραμμένη πίστωση
1.000,00€
4.) Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης κλιματισμού και αερισμού και λοιπών
μηχανημάτων
Η προμήθεια βαρύνει της κάτωθι Κ.Α. :
Α. Διοικητικές – Οικονομικές Υπηρεσίες με Κ.Α. 10/6264.001 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με εγγεγραμμένη πίστωση 8.000,00€
Β. Υπηρεσίες Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής με Κ.Α. 15/6264.001 και τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με εγγεγραμμένη πίστωση 6.000,00€
Κατάσταση : ( Ανάδοχος : Διαλεκτός Γεώργιος.) Ποσό Σύμβασης 12.739,80€
5.) Ανταλλακτικά εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού και λοιπών μηχανημάτων
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
5.999,20 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και προέρχεται από τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2015 του Δήμου Λεβαδέων.
Α. Διοικητικές – Οικονομικές Υπηρεσίες με Κ.Α. 10/6673.001 και
τίτλο « Ανταλλακτικά
εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού και λοιπών μηχανημάτων» με εγγεγραμμένη
πίστωση 3.000,00€
Β. Υπηρεσίες Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής με Κ.Α. 15/6673.001 και τίτλο «
Ανταλλακτικά εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού και λοιπών μηχανημάτων» με
εγγεγραμμένη πίστωση 3.000,00€
6.) Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών
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Κ.Α. 15/6265.004. με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών» με εγγεγραμμένη
πίστωση 500,00€
7.) Δαπάνες ηλεκτρικών παροχών, οδικών φωτισμών αυξήσεις ισχύος
Κ.Α. 20/6211.002 με τίτλο «Δαπάνες ηλεκτρικών παροχών, οδικών φωτισμών αυξήσεις ισχύος» με
εγγεγραμμένη πίστωση 3.000,00€
8.) Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης
Κατάσταση : ( Ανάδοχος Μαργώνης ) Ποσό Σύμβασης 9.499,29€
Κ.Α. 25/6262.005 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης» με εγγεγραμμένη
πίστωση 15.000,00€
9.) Προμήθεια ανταλλακτικών και σωλήνων άρδευσης
Κατάσταση : ( Ανάδοχος Μαργώνης ) Ποσό Σύμβασης 9.499,29€
Κ.Α. 25/6673.002 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και σωλήνων άρδευσης» με εγγεγραμμένη
πίστωση 15.000,00€
10.) Παροχή υπηρεσιών για πιστοποιηση καταχώρηση ανελκυστήρων
Κατάσταση : ( Ανάδοχος TUV REILAND ) Ποσό Σύμβασης 615,00€
Κ.Α. 30/6142.002 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για πιστοποιηση καταχώρηση ανελκυστήρων» με
εγγεγραμμένη πίστωση 650,00€
11.) Συντήρηση επισκευή φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης κυκλοφορίας
Κ.Α. 30/6262.002 με τίτλο «Συντήρηση επισκευή φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης κυκλοφορίας»με
εγγεγραμμένη πίστωση 8.000,00€
12.) Ανταλλακτικά φωτεινών σηματοδοτών
Κ.Α. 30/6673.002 με τίτλο «Ανταλλακτικά φωτεινών σηματοδοτών »με εγγεγραμμένη πίστωση
9.000,00€
13.) Συντήρηση ρολογιών Δήμου Λεβαδέων
βαρύνει τον Κ.Α. 70/6262.002 με τίτλο «Συντήρηση ρολογιών Δήμου Λεβαδέων» με εγγεγραμμένη
πίστωση 4.500,00€
Κατάσταση : ( Ανάδοχος Κατόπης ) Ποσό Σύμβασης 4.410,78€
14.) Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού
βαρύνει τον Κ.Α.
10.000,00€

20/7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού» με εγγεγραμμένη πίστωση

15.) Προμήθεια κλιματιστικών
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19 / 2015 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.161,10€ ΜΕ ΦΠΑ
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λεβαδέων οικονομικού έτους 2015 και
συγκεκριμένα τους Κ.Α.
Α. Διοικητικές – Οικονομικές Υπηρεσίες με Κ.Α. 10/7135.003 και τίτλο « Προμήθεια κλιματιστικών
DATA ROOM» με εγγεγραμμένη πίστωση 2.000,00€
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Β. Υπηρεσίες Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής
με Κ.Α. 15/7131.004 και τίτλο « Προμήθεια κλιματιστικού για Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας » με
εγγεγραμμένη πίστωση 1.000,00€
με Κ.Α. 15/7131.005 και τίτλο « Προμήθεια κλιματιστικού για Κοινωνικό Παντοπωλείο » με
εγγεγραμμένη πίστωση 1.000,00€

XIII. ΔΕΥΑΛ




Κύκλος εργασιών 2015, 2.864.170€,
Κέρδη 2015, 6.000€ έναντι ζημίας 57.000€ το 2014
Μείωση κατά 7 εργαζόμενων το 2015 και 2 ακόμη μέχρι το Πάσχα(λόγω συνταξιοδότησης), Περιοδική
ενίσχυση από 2-3 φοιτητές (εξάμηνη πτυχιακή εργασία)
Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί κανονικά το έργο αποχέτευσης Λαφυστίου με αποδέκτη το Βιολογικό
καθαρισμό Λιβαδειάς, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (δαπάνης 200.000€)
Η επιχείρηση με ιδίους πόρους εκτέλεσε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης ύψους 92.000€:
a. Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στην Μπουφίδου
b. Επέκταση αγωγών ακαθάρτων στις οδούς Δελφών και Φθιώτιδας
c. Κατασκευή αγωγών ύδρευσης και όμβριων στον Ελικώνα σε συνέργεια με τα έργα ανάπλασης του οικισμού
d. Βελτίωση ύδρευσης στην περιοχή Παναγίας Καλαμιώτισσας

ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ













1. Παρεμβάσεις και εργασίας σε περιοχές με λειψυδρία, (Κυριάκι, Αγ. Άννα, Ελικώνας) για συλλογή, σωστή διαχείριση και αξιοποίηση των υφιστάμενων πηγών με αποτέλεσμα το 2015 να εξοικονομηθεί ετησίως ποσό ύψους 20.000€ για τη μεταφορά πόσιμου νερού
2. Βελτιώσαμε τη λειτουργία αντλιοστασίου της Κρύας για αύξηση νυκτερινής λειτουργίας
3. Ψηφιακή αποτύπωση σε GIS και σφράγιση υδρομέτρων για όλους τους οικισμούς του Δήμου.
Εντοπίστηκαν 140 περισσότερα υδρόμετρα από 780 που είχαν δηλωθεί
4. Ηλεκτρονική καταγραφή των εργασιών συντήρησης σε εξειδικευμένο λογισμικό
5. Παρακολούθηση αναλύσεων πόσιμου νερού και μετρήσεων των βιολογικών
6. Ένταξη πληρωμών της ΔΕΥΑΛ στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ (e-banking)
7. Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος και εξοπλισμού της Οικονομικής υπηρεσίας και του
συστήματος καταμέτρησης των υδρομέτρων.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1. Δυνατότητα πολύ χαμηλών άτοκων δόσεων για την εξόφληση των λογαριασμών
2. Αναστολή διακοπής υδροδότησης σε οικονομικά αδύναμους
3.Εκπόνηση (στα πλαίσια παράλληλου προγράμματος) μελέτης επέκτασης και εφαρμογής νέων παροχών της ΔΕΥΑΛ σε περισσότερες κοινωνικές ομάδες (τρίτεκνους χρόνια άνεργους κ.ά).
4. Ολοκλήρωση αναθεώρησης της τιμολογιακής πολιτικής για τον εξορθολογισμό της χρέωσης
ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ








Υποβολή προτάσεων στην Περιφέρεια για χρηματοδότηση έργων απορροής ομβρίων στη Λιβαδειά
προϋπολογισμού 690.000€
Σχεδιάζεται να υποβληθούν έργα προϋπολογισμού 10.000.000€ όπως:
ΥΔΡΕΥΣΗ (“ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ”
“ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”,
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (“ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ”)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (“ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”)
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