Πανελλαδική πρωτιά για το
Δήμο Ιωαννιτών στα έργα ΕΣΠΑ
Πρώτος μεταξύ όλων των Δήμων της χώρας κατάφερε να είναι ο
Δήμος Ιωαννιτών καθώς κλείνοντας το 2012 βρέθηκε στην κορυφή
όσον αφορά τις εντάξεις και τις συμβασιοποιήσεις έργων του
ΕΣΠΑ.
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος η πρωτιά αυτή
είναι το αποτέλεσμα σκληρής, επίπονης και συλλογικής δουλειάς.
«Η πρωτιά μας δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες αλλά και
υποχρεώσεις για τη νέα χρονιά που διανύουμε. Εν μέσω
οικονομικής κρίσης απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για
άμεσα αποτελέσματα.
Αυτή την κρίσιμη και δύσκολη περίοδο, είναι επιβεβλημένο να
συνεχίσουμε αποδοτικά και να συντονίσουμε τις ενέργειές μας,
έτσι ώστε μέσα από την υλοποίηση του ΕΣΠΑ να συμβάλλουμε στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας, στη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας, στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και
σε καλύτερες προοπτικές για τον τόπο μας» υπογράμμισε ο κ.
Φίλιος.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων του Δήμου
Ιωαννιτών ανέρχεται στα 158.009.965 ευρώ. Να σημειωθεί ότι σε
αυτά τα έργα δεν περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που έχουν εντάξει
το Πνευματικό Κέντρο, ο ΟΚΠΑΠΑ και ο Οργανισμός Σπηλαίου
Περάματος είτε στο ΕΣΠΑ, είτε σε άλλες κοινοτικές
πρωτοβουλίες.
Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία ο Δήμος Ιωαννιτών είναι
ο πρώτος σε εντάξεις έργων μεταξύ όλων των Δήμων της χώρας.
Μάλιστα ο προυπολογισμός των έργων που έχουν διασφαλιστεί
είναι υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με αυτόν που έχουν πετύχει οι
μεγαλύτεροι Δήμοι, όπως Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας.

Συνοπτικά ο προϋπολογισμός
παρακάτω πίνακα:

των

έργων

αποτυπώνεται

στον

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
17.631.820
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
70.407.817
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
69.191.119
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
91.936.826
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.368.290
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
57.991.535
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
96.336.053
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
66.236.965
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
158.009.965
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
62.069.210
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
66.384.097

Το ΕΣΠΑ αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο και για τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος Ιωαννιτών το
εκμεταλλεύεται στο μέγιστο βαθμό προκειμένου μέσω του
προγράμματος αυτού να υλοποιήσει σημαντικά έργα υποδομών ώστε
να επιλυθούν χρονίζοντα προβλήματα της περιοχής.
Αυτός άλλωστε ήταν ο στόχος που είχε θέσει από την πρώτη ημέρα
ανάληψης των καθηκόντων της και το πέτυχε στο μέγιστο βαθμό.
Αξίζει να αναφερθεί ότι μέχρι το τέλος του 2010 από τους πρώην
Καποδιστριακούς Δήμους (και το Δήμο Ιωαννιτών) είχαν ενταχθεί
στο ΕΣΠΑ μόλις 14 έργα με προϋπολογισμό 51,5 εκατομμύριων ευρώ

ενώ από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012
εντάχθηκαν 29 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 106, 4
εκατομμύρια ευρώ.

Τα έργα που εκτελούνται στο Δήμο Ιωαννιτών μέσω του ΕΣΠΑ είναι
αναλυτικά τα ακόλουθα:
Ύδρευση 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 ύδρευσης 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-ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ
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 ενοποίηση υφιστάμενων συστημάτων 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- εκσυγχρονισμός 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
5.950.000
Αναβάθμιση παιδικής χαράς Κουραμπά
600.000
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
9.340.000
Ανάπλαση παραδοσιακού κέντρου 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 (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι)
1.000.000
Διαμόρφωση εσωτερικής οδοποιίας
1.200.000

Ανατολής

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος για
τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης Ιωαννίνων
3.769.950
Αποχέτευση ομβρίων υδάτων στην επέκταση του οικισμού Κατσικά
770.000
Διαμόρφωση πλατείας Ασβεστοχωρίου
217.000
Προμήθεια νέων φωτεινών σηματοδοτών (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED) και νέων
φωτιστικών σωμάτων κρεμαστού οδικού δικτύου- ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
245.000
Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ιωαννιτών
50.000
Κατασκευή πλατείας Ανατολής
860.000

Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ δημοτικών σχολείων
Μουζακαίων
654.000
Ύδρευση ΤΔ Παμβώτιδος (Α’ φάση)
931.250
Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου της Όασης
2.040.000
Εξοπλισμός Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Ιωαννιτών
3.052.860
ΣΥΝΟΛΟ
158.009.965

