ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Δεκεμβρίου 2007
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Στο Ίδρυμα Μνήμη Αγγελική & Λεωνίδα Ζαφείρη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση
εργασίας (δημόσια διαβούλευση) με θέμα: «Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας, παράδοση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού». Στη διαβούλευση συμμετείχε
ικανοποιητικός αριθμός πολιτών και εκπροσώπων διαφόρων φορέων. Οι εργασίες σύνταξης
του επιχειρησιακού προγράμματος θα ολοκληρωθούν με την επικείμενη συζήτηση και ψήφισή
του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Κ.Δ.ΑΠ. Μ.Ε.Α. Δήμου
Δέκα πέντε συνολικά παιδιά, φιλοξενούνται στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου μας και
τυγχάνουν των υπηρεσιών της συγκεκριμένης μονάδας κοινωνικής πρόνοιας, η λειτουργία της
οποίας συνεχίζεται χωρίς κανένα πρόβλημα, διαψεύδοντας όσους βιάστηκαν να μας
κατηγορήσουν για κακούς χειρισμούς και για το κλείσιμο!!! του κέντρου.
Μάλιστα, η Ομάδα Τοπικής Δράσης Πάρνωνα ΑΕ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στο Δήμο Σκάλας Λακωνίας, απέμεινε στον Δήμο μας το «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ»
για την επενδυτική δραστηριότητα του ΚΔΑΠ ΜΕΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος Leader + .
Απασχόληση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
Τρεις απόφοιτοι Γυμναστικής Ακαδημίας, που προσελήφθησαν μέσω του προγράμματος
stage, με σύμβαση διάρκειας (18) μηνών, θα προσφέρουν προπονητικές υπηρεσίες στους
δημοτικούς αθλητικούς χώρους, (κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης και αθλητικό κέντρο
Άστρους) και θα στελεχώσουν δημοτικά προγράμματα εκγύμνασης.
Έργα:
Καταρτίστηκε από την τεχνική υπηρεσία και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό
Συμβούλιο, το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2008.
Εντάχθηκε οριστικά στο πρόγραμμα «Θησέας» το έργο: «Συμπληρωματική κατασκευή
εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης Άστρους, Παραλίου Άστρους, Μελιγούς,
Βερβένων, Δολιανών, προϋπολογισμού 600.000,0 ευρώ. Το συμπληρωματικό αυτό έργο θα

αυξήσει τη δυναμικότητα του συστήματος αποχέτευσης και θα εξυπηρετήσει μεγαλύτερο
αριθμό συμπολιτών.
Συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες των δύο έργων που Βιολογικό Καθαρισμό, δηλαδή
της Μονάδας επεξεργασίας και των δικτύων αποχέτευσης, αφού αντιμετωπίζονται με επιτυχία,
οι πολλές δυσκολίες και τα εμπόδια που συχνά παρουσιάζονται.
Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, θα εκτελεστεί το έργο: «Επεξεργασία και
διάθεση βοθρολυμάτων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», προϋπολογισμού 36.383,96 €.

Στην

ουσία πρόκειται για μετατόπιση του υπάρχοντος συστήματος φυσικής επεξεργασίας των
λυμάτων, που κατασκευάστηκε το έτος 2006, στο χώρο που πρέπει να τοποθετηθεί η κεντρική
μονάδα του βιολογικού καθαρισμού.
Αν και πρόκειται για προσωρινό έργο, αφού η λειτουργία του θα σταματήσει με την
έναρξη της λειτουργίας του ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, είμαστε υποχρεωμένοι να το κατασκευάσουμε
διπλή φορά, λόγω κακού υπολογισμού του χώρου στον οποίο είχε τοποθετηθεί - χωροθετηθεί.
Με αποφάσεις της Δ.Ε. ανατέθηκαν οι μελέτες: 1). Μελέτη βιωσιμότητας για τη
σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»,
προϋπολογισμού 3.570,00 €. 2). Γεωτεχνική έρευνα – Μελέτη του νέου χώρου νεκροταφείου
στη θέση Χαλασμένη του Τ.Δ. Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», προϋπολογισμού
5.950,00 €. και 3). «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» και «Υδρογεωλογική μελέτη» για
το έργο: «Αξιοποίηση γεώτρησης Κοκκάνι (Η/Μ εξοπλισμός και εξωτερικό δίκτυο
ύδρευσης)».
Με απόφαση Δ.Σ. δεσμεύτηκε πίστωση ποσού

(150.000,0) € για την προμήθεια

καυσίμων έτους 2008 και προωθούνται οι διαδικασίες του διαγωνισμού για την ανάδειξη του
αναδόχου προμηθευτή.
Έγινε αποδοχή επιχορήγησης ποσού (67.400,0) € από το πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ για την
εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου του Κέντρου Ενημέρωσης
Καστάνιτσας. Σημειώνουμε ότι οι εργασίες της αρχικής εργολαβίας έχουν «βαλτώσει», λόγω
των κακών χειρισμών από τους αρμοδίους της προηγούμενης δημοτικής αρχής.
Συνολικό ποσό 104.000,0 ευρώ διατέθηκε για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του
Δήμου και για κάλυψη αποδοχών μηνών Ιανουαρίου – Μαρτίου 2007 του προσωπικού
καθαριότητας των σχολικών μονάδων.
Συντάχθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες και υποβλήθηκε στο Πολεοδομικό Γραφείο ο
φάκελος, για την έκδοση της οικοδομικής άδειας του έργου της διαμόρφωσης του κτιρίου των
Προσηλίων, που θα στεγάσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Με πράξη της Δ.Ε. αποφασίσθηκε η δημοπράτηση του ανωτέρω έργου, συνολικού
προϋπολογισμού 100.000,0 ευρώ περίπου.
Αποφάσεις – δραστηριότητες.
Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίστηκε ειδικό ωράριο εισόδου κοινού στην Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου.
Από την έναρξη εφαρμογής της σχετικής απόφασης, που θα γίνει μετά την έγκρισή της
από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η είσοδος κοινού στις υπηρεσίες του Τμήματος:
«Μελετών, Έργων και Πολεοδομικών Εφαρμογών» της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Περιβάλλοντος, (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα, από 09:00 έως
13:00.
Επίσης με απόφαση του Δ.Σ. δημιουργήθηκαν τρείς θέσεις πρακτικής άσκησης
σπουδαστών ΤΕΙ ως εξής: Μία θέση ΤΕ 22 για την πρακτική άσκηση σπουδαστών του
τμήματος Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, μία θέση ΤΕ
Πληροφορικής για την πρακτική άσκηση σπουδαστών των ομώνυμων ή αντίστοιχων τμημάτων
των Ελληνικών Τ.Ε.Ι. και μία θέση ΤΕ 17 Διοικητικών – Λογιστικών για την πρακτική άσκηση
σπουδαστών των ομώνυμων ή αντίστοιχων τμημάτων των Ελληνικών Τ.Ε.Ι. Με τον τρόπο
αυτό παρέχεται στους σπουδαστές μας η δυνατότητα πραγματοποίησης της πρακτικής τους
άσκησης στον Δήμο μας, ενώ μέχρι σήμερα ήταν αναγκασμένοι να αναζητούν αυτή την
ευκαιρία μακριά από τα σπίτια τους.
Κανονισμοί κυκλοφορίας και ρύθμισης στάθμευσης οχημάτων.
Καστρί.
Το Δ.Σ. ψήφισε κανονισμό απαγόρευσης στάθμευσης στην κεντρική πλατεία του Τ.Δ.
Καστρίου, που προβλέπει την απαγόρευση στάθμευσης, από την αρχή της παιδικής χαράς έως
τον πυροσβεστικό κρουνό, και μπροστά στο χώρο του κτιρίου του Ο.Τ.Ε., και από το κτίριο
Γιαννακάκου έως το περίπτερο, ενώ παράλληλα επιτραπεί τη στάθμευση ενός Αγοραίου και
ενός αναπηρικού αυτοκινήτου στο χώρο έμπροσθεν της πλατείας.
Άγιος Ανδρέας.
Με απόφαση του ιδίου οργάνου απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο
του Τ.Δ. Αγ. Ανδρέα κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και συγκεκριμένα κατά τις ώρες
21:00 έως 01:00. Κατά τις μέρες και ώρες αυτές η διέλευση των οχημάτων θα
πραγματοποιείται μέσω περιμετρικών οδών.

Καστάνιτσα
Απαγορεύτηκε η στάθμευση στην πλατεία «Λιαρούτσου» (κεντρική) του Τ.Δ. Καστάνιτσας.
Στην πλατεία Αγιάννη του ιδίου Διαμερίσματος απαγορεύεται η στάθμευση όλες τις επίσημες
αργίες του έτους και τις παραμονές αυτών, καθώς και τις ημέρες των πολιτιστικών
εκδηλώσεων, όπως η γιορτή του κάστανου κτλ.
Γηροκομείο.
Κατόπιν εγγράφων οχλήσεων και παραστάσεών μας σε ανώτατα κλιμάκια των συναρμοδίων
Υπουργείων, τέθηκε η πρώτη υπογραφή Υπουργού στο σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος
που πρέπει να εκδοθεί για την ίδρυση του Δημοτικού Γηροκομείου. Για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας πρέπει να συνυπογράψουν δύο ακόμα Υπουργοί.

Από Γραφείο Ενημέρωσης του Δήμου

Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και του νέου έτους, θέλω να ευχηθώ η γέννηση του
θεανθρώπου να σας χαρίζει ατομική και οικογενειακή ευτυχία, υγεία, επαγγελματική
καταξίωση και πρόοδο.
Εγκάρδια
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
Γιώργος Φ. Δαλιάνης.

