ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

1/9/2019 – 1/9/2020
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ



Ανάληψη της διοίκησης του δήμου σε μια κρίσιμη χρονική
συγκυρία και υπό δύσκολες συνθήκες με φλέγουσα την
αντιμετώπιση των ζητημάτων της διαχείρισης των απορριμμάτων,
χρεών και μια πρωτόγνωρη κατάσταση παγκόσμιας κλίμακας
όπως είναι η πανδημία του covid – 19.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
H κατάσταση 1/9/2019:
• 12.000 τόνοι

7.000 τόνοι ΣΜΑ Τέμενης
5.000 τόνοι στο δρόμο

• Σύμβαση για την μεταφορά στην Κοζάνη
για 10.000 τόνους

Η κατάσταση σήμερα 1/9/2020
Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες επετεύχθη
η μείωση του κόστους μεταφοράς στην Κοζάνη μέσω
διεθνούς διαγωνισμού σε ποσοστό 17% του αρχικού.
Η λύση της Κοζάνης είναι απαγορευτική για τα
οικονομικά του Δήμου και γι’ αυτό έγινε προσπάθεια
για τη μεταφορά σε πλησιέστερους χώρους
εναπόθεσης, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους.
ΜETA την 1/9/2019:
Δέχθηκαν και δέχονται για μεταφορά και εναπόθεση:


Αμαλιάδα



Ναύπακτος



Φωκίδα



Βόνιτσα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Η κατάσταση σήμερα
Ανακύκλωση
Σήμερα η ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών στο μπλε κάδο (συσκευασίες ) και
στο κώδωνα( γυαλί) στο δήμο έχει αγγίξει το μέσο όρο σε εθνικό επίπεδο.


Εφαρμογή του προγράμματος Ραντεβού
Αποτέλεσμα το οικιακό ανακυκλώσιμο να είναι καθαρό και από 0% στις πρώτες 25
ημέρες να φτάσει το 5%. Η συμμετοχή των δημοτών στο πρόγραμμα ραντεβού είναι
ικανοποιητική και έχει συνεχώς αυξητικές τάσεις. Λόγω της πανδημίας το πρόγραμμα
σταμάτησε.



Δημιουργία πράσινων γωνιών
Έχουν δημιουργηθεί ως σήμερα 41 μεγάλες Πράσινες γωνίες σε αρκετές γειτονιές του
δήμου με τη βοήθεια των τοπικών προέδρων και εθελοντών,

Ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών
Επικοινωνία και ενημέρωση σε όλο το εύρος του Δήμου
Ενημερωτική και εκπαιδευτική καμπάνια: Λαμπ – οίκος, Φανώ η Φάλαινα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Η κατάσταση σήμερα
Αναβάθμιση Υπηρεσίας Καθαριότητας
Εκπαίδευση του προσωπικού, ενέργειες εκσυγχρονισμού των υποδομών και του
εξοπλισμού με στόχο την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη
καθώς και την ασφάλεια του προσωπικού της καθαριότητας.
➢

Αναβάθμιση Εξοπλισμού
Υποβολή πρότασης τον περασμένο Οκτώβριο στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την
προμήθεια ενός απορριμματοφόρου και στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ πέντε σετ
υπογειοποιημένων καδών. Στάδιο: Έχουν εγκριθεί και είναι σε φάση υλοποίησης.

➢

Δημιουργία ευέλικτων μηχανισμών επικοινωνίας
Με ηλεκτρονικές εφαρμογές και τηλεφωνικούς αριθμούς και λύσεις εξυπηρέτησης του
πολίτη. Μείωση της γραφειοκρατίας.

Βέλτιστος Προγραμματισμός Αποκομιδής συνεργασία με καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος
Εφαρμογή καθημερινής αποκομιδής στα παραλιακά καταστήματα κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες. Απομάκρυνση των κάδων σε ποσοστό 90% από τα παραλιακά
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τοποθέτηση ελεγχόμενων κάδων από τα
τουριστικά καταλύματα στο χώρο τους. Μείωση οπτικής ρύπανσης και παράνομης
εναπόθεσης ογκωδών και πράσινων δίπλα στους κάδους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κόστος Διαχείρισης Απορριμμάτων (Μεταφορά και Εναπόθεση)
1/9/2019 έως 1/9/2020
Σύνολο Υποχρεώσεων

2.048.790,00

Έχουν πληρωθεί:

1.302.725,00

Υπόλοιπο προς πληρωμή:

746.065,00

Η δεινή οικονομική κατάσταση του Δήμου προέρχεται κατά κύριο λόγο
από τις δαπάνες για τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπου τα έσοδα
υπολείπονται σε ποσοστό 30% για να καλύψουν τα έξοδα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Στόχος
Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η προσπάθεια για τη διασφάλιση σε βάθος χρόνου της
οριστικής επίλυσης του προβλήματος με ενιαία διαχείριση των απορριμμάτων μέσω
του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) Νομού Αχαΐας.
Συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης του νομού για την οριστική λύση με βάση τον
Περιφερειακό και Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ο οποίος ήδη
εγκρίθηκε.
Έχει προετοιμαστεί μια ολοκληρωμένη ρεαλιστική πρόταση με στόχο την μόνιμη
επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, με τη σύνταξη του
τοπικού σχεδίου το οποίο θα καλύπτει όλες τις παραμέτρους που προβλέπονται από
τον Εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων και θα είναι απόλυτα συμβατός με
τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης του Εθνικού Σχεδιασμού (ήδη εγκρίθηκε) θα
κατατεθούν οι προτάσεις μας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΑΡΚΙΝΓΚ – ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ


Δημιουργία Πάρκινγκ


Υλοποιήθηκε η επέκταση και διαμόρφωση ενιαίου μεγάλου πάρκινγκ επί της οδού
Παναγιωτοπούλων 26 (80 θέσεων), στην τσιμεντόστρωση του και στον
ηλεκτροφωτισμό του ενώ προχωράει και η δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης.



Διευκόλυνση πρόσβασης στη πολυσύχναστη παραλία Εγκάλης Διακοπτού και
δημιουργία δημοτικού πάρκινγκ.

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΑΡΚΙΝΓΚ – ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ


Δημιουργία Νέων Παιδικών Χαρών


Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή 13 παιδικών χαρών στη
Δ.Ε. Αιγίου, Δ.Ε. Αίγείρας, Δ.Ε. Ακράτας, Δ.Ε. Διακοπτού, Δ.Ε.
Συμπολιτείας, Δ.Ε. Ερινεού. Ύψος Προϋπολογισμού 175.000 €. Στάδιο:
έχει δρομολογηθεί η διαδικασία και για άλλες 4 επιπλέον.

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΑΡΚΙΝΓΚ – ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ


Σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας


Με στόχο τον έλεγχο και την σωστή τήρηση των κανόνων καθώς και το σεβασμό
στην δημόσια περιουσία και την ποιότητα ζωής των πολιτών του δήμου.

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
➢ «Ανάπλαση εμπορικού κέντρου Αιγίου »
Ενότητα 2 - Πλατεία Αγίας Λαύρας και Περιμετρικές Οδοί
Περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό της πλατείας Αγίας Λαύρας, με
ενσωμάτωση των οδών Ζαΐμη και Γερμανού στους λειτουργικούς χώρους
της πλατείας, συμπεριλαμβανομένου και τμήματος της οδού Ασημάκη
Φωτήλα, από την οδό Ερμού μέχρι την οδό Ταξιαρχών, συνολικού μήκους
180,00μ.
Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και Περιμετρικές οδοί
Περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό της πλατείας Βάλφουρ από κοινού με
τα εφαπτόμενα σε αυτήν τμήματα της οδού Κλεομένους Οικονόμου και
της οδού Ασημάκη Φωτήλα, έως την οδό Ταξιαρχών. Στάδιο: Έχει
εκκινήσει η εκτέλεση του έργου στην οδό Ασημάκη Φωτήλα.
Προϋπολογισμός: 3.000.000,00 € (πλέον ΦΠΑ)
Υπογείωση εναέριου Δικτύου διανομής ΔΕΔΔΗΕ για την Ανάπλαση
εμπορικού κέντρου Αιγίου
Περιλαμβάνει ενότητα 2 και 3. Στάδιο: Ολοκληρώθηκε η υπογείωση.
Εκκρεμεί η τοποθέτηση τριών στύλων όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες
της ανάπλασης. Προϋπολογισμός: 107.735,53 € (πλέον ΦΠΑ)
➢

«Ολοκλήρωση Ανάπλασης της οδού Μητροπόλεως (Β’Φάση)
Υποβλήθηκε για χρηματοδότηση. Ύψος προϋπολογισμού 2.385.000,00 €
(πλέον ΦΠΑ)

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη
Άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων πολιτών για μικρά τεχνικά έργα
χωρίς καμία διάκριση και αναίτιες κωλυσιεργίες.(συντήρηση
δρόμων, δικτύου ηλεκτροφωτισμού κ.τ.λ)



Έγκαιρος Προγραμματισμός σε συνεργασία με τους
προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Προγραμματισμός και ιεράρχηση αιτούμενων έργων σε άμεση
συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων
Μηχανογραφημένη Καταγραφή και παρακολούθηση έργων
Αξιοποίηση της τεχνολογίας με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για την
καταγραφή και άμεση παρακολούθηση της εξέλιξης των τεχνικών έργων.

ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
➢

Υλοποίηση και δρομολόγηση έργων οδοποιίας και μικρών τεχνικών έργων σε όλες τις δημοτικές
ενότητες του Δήμου Αιγιαλείας με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας.

➢

Μικρότερα ή μεγαλύτερα έργα που διευκολύνουν την προσβασιμότητα.
Βελτίωση Βατότητας δρόμου Αλυκόβρυσης

➢

Αντιπλημμυρικά Έργα

Ένταξη παράπλευρων και αντιπλημμυρικών έργων Ολυμπίας Οδού και ΕΡΓΟΣΕ και χρηματοδότησή τους από
το πρόγραμμα συνοδών έργων των εθνικών αξόνων.
➢

Αγροτική Οδοποιία
Είναι σε φάση υλοποίησης. Προϋπολογισμός 800.000€ (πλέον ΦΠΑ). Κατατίθεται νέα μελέτη για νέα
χρηματοδότηση

➢

Οδική Σύνδεση Κουνινά-Ρακίτα
Ήδη δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ξεμπλοκαρίστηκε ύστερα από χρόνια
στασιμότητας, μετά από συντονισμένες ενέργειες.
Προϋπολογισμός 3.600.000 € (πλέον ΦΠΑ).

➢

Συντονισμένες προσπάθειες για την άμεση υλοποίηση οδικών συνδέσεων σε σημεία υψηλής
σημασίας: Κυκλοφοριακή σύνδεση – πρόσβαση στο Σ.Σ. Αιγίου: Ήδη υπάρχει δρομολόγηση της κατασκευής
και βελτίωσης του δρόμου για την ασφαλή και άνετη πρόσβαση.

Σύνδεση Νέου Λιμένα Αιγίου με την Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών: Επιδιώκεται η άμεση ένταξη του έργου
και υλοποίησή του.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
➢

«Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου»,
Προϋπολογισμός: 2.300.000€. Στάδιο: υποβολή πρότασης

➢

Ενεργειακή αναβάθμιση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου της Δ.Κ.
Αιγίου. 400.000€
Ολοκληρώθηκε η Α' φάση της ενεργειακής αναβάθμισης του κολυμβητήριου.

Σε εξέλιξη η Β'φάση ενεργειακής αναβάθμισης: τοποθέτηση φωτοβολταικών, αλλαγή
αντλιών και καυστήρων για χαμηλότερη κατανάλωση σε ρεύμα και πετρέλαιο

Η ΔΕΥΑ σχεδιάζει, εντάσσει σε χρηματοδοτικά εργαλεία και
υλοποιεί, έργα ζωτικής σημασίας για την Αιγιάλεια.
24 έργα βρίσκονται σε διάφορα στάδια ωρίμανσης,
συνολικού προϋπολογισμού 91.200.909,47 € (χωρίς ΦΠΑ)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ
1/9/2019 – 1/9/2020
2.921.829,86€

ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
4.759.347,61€

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ
ΕΡΓΑ
8.186.937,00 €

ΩΡΙΜΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑ
19.045.500,00€

ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ
3.000.000,00€

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ
19.547.295,00€

ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
33.740.000,00€

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργων:
91.200.909,47€ (πλέον ΦΠΑ)

Έχουν ολοκληρωθεί από 1/9/2019 – 1/9/2020:
2.921.829,86 € (πλέον ΦΠΑ)
➢

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ –
ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΟΥ. ΑΞΙΑ:
1.888.082,09 € (πλέον ΦΠΑ)

➢

ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΒΑΛΗΜΙΤΙΚΩΝ, ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΩΝ, ΤΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ
(ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ). ΑΞΙΑ: 899.500,00€ (πλέον ΦΠΑ)

➢

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΚΟΥΝΙΝΑΣ, ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΧΛΑΔΙΑ, Κ. ΠΤΕΡΗΣ Τ.Δ. ΠΤΕΡΗΣ. ΑΞΙΑ: 834.247,77 € (πλέον ΦΠΑ)

Εκτελούμενα και Δημοπρατούμενα: 8.186.937,00 € (πλέον ΦΠΑ)


Βελτίωση-εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης πυρόπληκτων οικισμών δήμου
Αιγιαλείας.

Προϋπολογισμός: 1.100.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) . Στάδιο: υπογραφή
σύμβασης εντός 9/2020


Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά συστήματος τηλεελέγχου –
τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού δικτύου
υδροδότησης της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας (Δ.Ε. Ερινεού, Ακράτας, Συμπολιτείας,
Διακοπτού, Αιγείρας).
Προϋπολογισμός: 2.416.881,60 € (πλέον ΦΠΑ). Στάδιο: υπό εκτέλεση
➢

Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη
σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (παροχή,
πίεση, ηλεκτρική κατανάλωση κ.λ.π.), η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών
ιστορικών δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών
στοιχείων του συστήματος ύδρευσης.

Εκτελούμενα και Δημοπρατούμενα: 8.186.937,00 € (πλέον ΦΠΑ)
➢

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά συστήματος τηλεελέγχου –
τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού δικτύου
υδροδότησης της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας (Δ.Ε. Ερινεού, Ακράτας, Συμπολιτείας,
Διακοπτού, Αιγείρας). Προϋπολογισμός: 2.999.448,00 € (πλέον ΦΠΑ). Στάδιο: Υπό
Εκτέλεση

➢

Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας.

Προϋπολογισμός: 651.436,00 € (πλέον ΦΠΑ). Στάδιο: Υπογραφή Σύμβασης εντός
9/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Ε.Λ. ΑΙΓΙΟΥ Παροχή Υπηρεσίας για τη λειτουργία Ε.Ε.Λ. Αιγίου, των
κεντρικών αντλιοστασίων Αιγίου και του συστήματος τηλεελέγχου των αντλιοστασίων
λυμάτων της ΔΕΥΑΑ. Προϋπολογισμός: 382.680,00 € (πλέον ΦΠΑ)
➢

➢Διαχείριση

Τομέα Άρδευσης της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας. Προϋπολογισμός: 350.730,00 €

➢Συντήρηση

και έλεγχος δικτύου ύδρευσης σε Τ.Κ. των Δ.Ε. Συμπολιτείας.

Προϋπολογισμός: 58.122.40 € (πλέον ΦΠΑ)
➢Συντήρηση

και έλεγχος δικτύου ύδρευσης σε Τοπικές Κοινότητες των Δ.Ε. Συμπολιτείας
και Ερινεού, έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης.
Προϋπολογισμός:59.820.00,00€ (πλέον ΦΠΑ)

Εκτελούμενα και Δημοπρατούμενα: 8.186.937,00 € (πλέον ΦΠΑ)
➢Συντήρηση

και έλεγχος δικτύου ύδρευσης στις Δ.Ε. Ακράτας, Αιγείρα, Διακοπτό και
δικτύου αποχέτευσης Αιγίου.
Προϋπολογισμός:58.702.00 € (πλέον ΦΠΑ)
➢Συντήρηση

και έλεγχος δικτύου ύδρευσης σε Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Αίγιου

Προϋπολογισμός: 54.327.00 € (πλέον ΦΠΑ)
➢Υπηρεσία

ελέγχων υδρομέτρων και λήψης ενδείξεων στης Δ.Ε. Ακράτας, Αιγείρας,
Διακοπτού, Ερινέου και Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας
Προϋπολογισμός: 48.790,00 € (πλέον ΦΠΑ)
Υλοποίηση του συστήματος αυτοματισμού του παραλιακού αντλιοστασίου Αιγίου,
υλοποίηση του συστήματος τηλεμετρίας και ενσωμάτωση στο κέντρο ελέγχου (Scada) των
ΕΕΛ Αιγίου. Προϋπολογισμός: 6.000,00 € (πλέον ΦΠΑ)

Ώριμα υπό ένταξη έργα: 19.045.500 € (πλέον ΦΠΑ)
➢

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΙΓΙΟΥ

Προϋπολογισμός 1.500.000,00€ (πλέον ΦΠΑ), η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα το Υποέργο 1: «Αποχέτευση
οδού Κορίνθου πόλης Αιγίου», προϋπολογισμού 1.350.000,00€ και Υποέργο 2: «Αρχαιολογική Επίβλεψη»,
ενδεικτικού προϋπολογισμού 150.000,00€. Στάδιο: Ολοκλήρωση μελετών και αδειοδοτήσεων προς υποβολή
ένταξης
➢

ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

Προϋπολογισμός 6.800.000,00€ (πλέον ΦΠΑ),, η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα το Υποέργο 1 : «Αποχέτευση
οδού Κορίνθου πόλης Αιγίου», προϋπολογισμού 1.350.000,00€ και Υποέργο 2: «Αρχαιολογική Επίβλεψη»,
ενδεικτικού προϋπολογισμού 150.000,00€. Στάδιο: Ολοκλήρωση μελετών και αδειοδοτήσεων προς υποβολή
ένταξης
➢

ΑΠΟΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΚ.Κ ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΩΝ – ΤΕΜΕΝΗΣ - ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΩΝ

Προϋπολογισμός 9.845.500,00€ (πλέον ΦΠΑ). Στάδιο: Στάδιο: Ολοκλήρωση μελετών και αδειοδοτήσεων προς
υποβολή ένταξης
➢

ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΕΥΑ (ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΑ)

Προϋπολογισμός: 900.000,00 € (πλέον ΦΠΑ). Στάδιο: Ολοκλήρωση μελετών και αδειοδοτήσεων προς υποβολή
ένταξης

Προς υποβολή χρηματοδότησης: 7.759.347,61€
(πλέον ΦΠΑ)
➢

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ενός (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ (ΦΒ) ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 3 ΜWp ΣΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (VIRTUAL NET METERING)
Προϋπολογισμός 3.000.000,00€ (πλέον ΦΠΑ). Στάδιο: Εκπόνηση μελέτης για υποβολή στο πρόγραμμα
«Τρίτση»

➢

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ –
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΦΥΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός 3.370.960,00€ (πλέον ΦΠΑ). Στάδιο: Υποβολή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας

➢

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
➢

Προϋπολογισμός 1.388.387,61€ (πλέον ΦΠΑ). Στάδιο: Υποβολή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Δυτικής
Ελλάδας

Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης: 33.740.000,00 €
(με ΦΠΑ)
➢

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»
➢

Εκτιμώμενης αξίας (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης):
33.740.000,00 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24%). Στάδιο: Μετά την διασφάλιση πίστωσης,
εξασφάλιση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τη συγγραφή τευχών
δημοπράτησης, το έργο βρίσκεται σε ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για την
ανάληψή του από ανάδοχο.

«Διυλιστήριο Σελινούντα»: 19.547.295,00 €
(πλέον ΦΠΑ)
➢

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»
➢

Υποέργο 1: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού από τον ποταμό Σελινούντα», προϋπολογισμού
5.656.000,00€ (πλέον ΦΠΑ)

➢

Υποέργο 2: «Έργα μεταφοράς νερού», προϋπολογισμού 11.918.000,00€ (πλέον ΦΠΑ)

➢

Υποέργο 3: «Προμήθεια, εγκατάσταση τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού των δικτύων ύδρευσης ΤΚ Αιγιαλείας
προϋπολογισμού: 1.673.295,00 € (πλέον ΦΠΑ)

➢

Υποέργο 4: «Ηλεκτροδότηση έργου», προϋπολογισμού: 100.000,00 € (πλέον ΦΠΑ)

➢

Υποέργο 5: «Παρακολούθηση και εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών», προϋπολογισμού:
200.000,00 €
Στάδιο: Εν αναμονή οριστικής έγκρισης ένταξης στο πρόγραμμα «Τρίτσης» (πλέον ΦΠΑ)

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Αρμόδια για την άρδευση, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, είναι η ΔΕΥΑ.
Η υλοποίηση της άρδευσης μέσω της ΔΕΥΑ διαμόρφωσε μειωμένες τιμές.
Πιο συγκεκριμένα, η άρδευση με φυσική ροή διαμορφώθηκε στα 14 €/ στρέμμα, ενώ
αντίστοιχα για την άρδευση με τη χρήση ηλεκτρικής αντλίας στα 20€ / στρέμμα.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Ονομασία

ΟΕΒ (Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων)
Τυπος δικτυου

Κόστος

Τ.Ο.Ε.Β. ΑΚΡΑΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ

23€/στρ

Τ.Ο.Ε.Β. ΚΑΛΑΜΙΑ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ

16€/κυβ. & 7€/στρ

Τ.Ο.Ε.Β. ΚΑΜΑΡΩΝ

-

25€/στρ(ΑΝΩ) και 30€/στρ.(κάτω)

Τ.Ο.Ε.Β. ΚΡΑΘΙΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΟ

18,5€/στρ(πεδινη) και 21€/στρ.(ορεινη)

Τ.Ο.Ε.Β. ΚΡΙΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΟ

30€/στρ

Τ.Ο.Ε.Β. ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟ

26€/στρ

Τ.Ο.Ε.Β. ΠΟΡΡΟΒΙΤΣΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ

20€/ΣΤΡ

Τ.Ο.Ε.Β. ΠΟΥΝΤΑΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ

35€/στρ

Δ.Ε.Α.Ε. ΚΟΥΝΙΝΩΝ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

0,30€/κυβ.

Δ.Ε.Α.Ε. ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ

ΑΝΟΙΧΤΟ

35€/στρ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Βελτιώνεται η παροχή υπηρεσιών μέσω της άρδευσης για την οποία δεν υπήρχαν με
απόλυτη ακρίβεια στοιχεία. Μετά το τέλος της αρδευτικής περιόδου θα υπάρχει
πλήρης και αναλυτική καταγραφή.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
➢

Επιστροφή στον Δήμο έκτασης 60 στρεμμάτων της πρώην
Χαρτοποιίας

➢

Επαναχρησιμοποίηση της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου
➢

➢

Προκήρυξη για την εκπόνηση των μελετών του έργου, προϋπολογισμού
660.125,35€. Το ποσό των 309.375,00 € θα χρηματοδοτηθεί από το
πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020», ενώ το ποσό των 185.625,00 € θα καλυφθεί από Δημοτικούς
πόρους. Στις χρήσεις θα περιλαμβάνονται χώρος για τις συνεδριάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, εκθεσιακός χώρος ιστορίας της
Χαρτοποιίας, χώροι πολιτισμού, αναψυχής και εστίασης και λειτουργία
δημοτικών υπηρεσιών. Προϋπολογισμός 4.000.000€ (με ΦΠΑ) . Στάδιο:
Βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία. Έγινε η αποσφράγιση των
τεχνικών προσφορών στις 29-8-2020

Δρομολόγηση της Διαμόρφωσης του Χώρου των Παλαιών Σφαγείων
σε Κέντρο Πληροφόρησης του Δήμου
➢

Οι παρεμβάσεις αφορούν στην εκτέλεση οικοδομικών και
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. Προϋπολογισμός 269.000€ (με ΦΠΑ).
Στάδιο: Αναμονή έγκρισης κατακύρωσης από Αποκεντρωμένη, στη
συνέχεια θα σταλεί ο φάκελος στην Διαχειριστική για έλεγχο.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
➢

Αγορά οικοπέδου επί της οδού Κλεισούρας
➢

➢

Εκμίσθωση του "Φάρου" στην παραλία Αιγίου
➢

➢

Για διαπλάτυνση ανωνύμου οδού και για χώρο στάθμευσης
οχημάτων προς διευκόλυνση 1ου ΓΕΛ, ΙΚΑ και ΕΚΑΜΕ, οίκου
ευγηρίας ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
Στάδιο: Δημοπρατείται Άμεσα

Διενέργεια Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος
υλοτόμησης και απολήψεως του λήμματος των συστάδων
1α, 1β, 1γ, 1δ, 2α,2β του Δημοτικού δάσους Κοινότητας
Ζαρούχλας Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας για τα
διαχειριστικά έτη 2020 – 2025 με τη διαδικασία της φανερής
πλειοδοτικής προφορικής διαδικασίας.
➢

Πολλαπλά οφέλη, αφού τώρα για πρώτη φορά επιχειρείται η
αξιοποίηση, φύλαξη και επιτήρηση του δασοκτήματος και της
ευρύτερης περιοχής με έργα υποδομής, ασφάλειας και στήριξης
της ορεινής οικονομίας, αλλά και έσοδα που ποτέ δεν είχε ο
Δήμος.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ


Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Αιγιαλείας
Αφορά επισκευαστικές εργασίες που πραγματοποιούνται σε σχολικά κτίρια της ’Α/θμιας και ‘Β/θμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας. Ύψος Προϋπολογισμού: 300.000€ Βρίσκονται σε εξέλιξη ήδη:

➢

Ανακατασκευή τουαλετών κοριτσιών και αγοριών στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου.

➢

Αντικατάσταση εξοπλισμού τουαλετών (καζανάκια, χαρτοθήκες, βρύσες) στο 3ο Γυμνάσιο Αιγίου.

➢

Επίστρωση δαπέδου Α’ ορόφου με πλακίδια διαστάσεων 30x30 και τοποθέτηση σοβατεπιών στο
ΕΠΑΛ Αιγίου.

➢

Κατασκευή ακρυλικών – συνθετικών δαπέδων Βόλεϊ και Μπάσκετ στους αύλειους χώρους στα εξής
σχολεία:
-1ο Δημοτικό σχολείο Αιγίου
-2ο Δημοτικό σχολείο Αιγίου
-6ο Δημοτικό σχολείο Αιγίου
-10ο Δημοτικό σχολείο Αιγίου

-1ο Γυμνάσιο Αιγίου
-2ο Γυμνάσιο Αιγίου
-3ο Γυμνάσιο Αιγίου
➢

Χάραξη και χρωματισμός διαγραμμίσεων γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ σε σχολεία που θα κριθεί
απαραίτητο κατά την εκτέλεση του έργου.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ


Επισκευή σχολικών κτιρίων Αιγείρας- Ακράτας- Διακοπτού-Συμπολιτείας-Ερινεού



Αφορά επισκευαστικές εργασίες που πραγματοποιούνται σε σχολικά κτίρια της ‘Α/θμιας και ‘Β/θμιας Εκπαίδευσης
των Δ.Ε. Αιγείρας-Ακράτας-Διακοπτού-Συμπολιτείας και Ερινεού. Ύψος Προϋπολογισμού: 113.325,62€. Βρίσκονται σε
εξέλιξη ήδη:



Δ.Ε. Αιγείρας



Νηπιαγωγείο Μαρμάρων



Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων εσωτερικού χώρου, διαμόρφωση χώρου
εισόδου & στάθμευσης.





Δ.Ε. Συμπολιτείας



Δημοτικό Σχολείο Ροδοδάφνης



Εσωτερικοί χρωματισμοί περίπου 200 τ.μ.

Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας



Ανακατασκευή δαπέδου εξώστη με πλακίδια.



Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων εσωτερικού χώρου Γυμνάσιο και Γενικό
Λύκειο Αιγείρας



Επισκευή εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων



Νηπιαγωγείο Ροδοδάφνης



Αποξήλωση και αντικατάσταση των WC αγοριών





Αποξήλωση και αντικατάσταση σιδερένιων παραθύρων με παράθυρα αλουμινίου

Αποξήλωση και αντικατάσταση της σιδερένιας θύρας και παραθύρου των WC με
κατασκευές αλουμινίου, αντικατάσταση ειδών υγιεινής λεκανών με Ευρωπαϊκού
τύπου, τοποθέτηση νέων νιπτήρων και βρυσών.



Δ.Ε. Ακράτας



Δημοτικό Σχολείο Αβύθου



1ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας



Εσωτερικοί χρωματισμοί αιθουσών περίπου 300 τ.μ.



Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων εσωτερικού χώρου και ελαιοχρωματισμός
κεντρικών θυρών εισόδων.



Νηπιαγωγείο Αβύθου



Γενικό Λύκειο Ακράτας



Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στον περιβάλλοντα χώρο.



Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων εσωτερικών χώρων αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων



Κατασκευή τσιμεντόστρωσης στον περιβάλλοντα χώρο.



Συμπλήρωση παρτεριών με κηπόχωμα.



Δ.Ε. Διακοπτού



Δ.Ε. Ερινεού



Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού



Νηπιαγωγείο Καμαρών



Καθαίρεση και ανακατασκευή WC αγοριών και κοριτσιών,



Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας περίπου 40 τ.μ.



Νηπιαγωγείο Νικολαιΐκων



Δημοτικό Σχολείο Καμαρών



Χρωματισμοί εσωτερικοί δύο (2) αιθουσών περίπου 100 τ.μ.



Εξωτερικοί χρωματισμοί 500 τ.μ. περίπου



Γυμνάσιο Λύκειο Διακοπτού



Επισκευή εσωτερικών επιχρισμάτων



Κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα C16/20 στο WC των κοριτσιών, τοποθέτηση
πλακιδίων.



Γυμνάσιο-Λύκειο Καμαρών



Εξωτερικοί χρωματισμοί 800 τ.μ. περίπου

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
➢ Εξετάσε αιτήσεις οικονομικά αδύναμων συμπολιτών και χορήγησε έκτακτα οικονομικά βοηθήματα σε 38
συμπολίτες μας ποσού 25.200,00 €.
➢ Πραγματοποίησε 42 Κοινωνικές έρευνες σε περιπτώσεις καταγγελιών κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αιγιαλείας.
➢ Συνεργάστηκε με το ΜΠΟΡΟΥΜΕ προσφέροντας τρόφιμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
➢ Προέβη σε 126 αποφάσεις αναγνώρισης δικαιώματος δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης.
➢ Λειτουργεί την Κοινωνική Ιματιοθήκη.
➢ Κοινωνικό Φαρμακείο -40 ωφελούμενοι➢ Παροχή πρωινού γεύματος σε Δημοτικά και Γυμνάσια σχολεία.
➢ Εισήγηση στο Δ.Σ της για μείωση ή απαλλαγή Δημοτικών Τελών σε 42 οικογένειες.
➢ Εξέταση 18 αιτήσεων για επανασύνδεση ρεύματος σε οικονομικά αδύναμα νοικοκυριά
➢ Δόθηκαν τρόφιμα και εξυπηρετήθηκαν 120 άτομα από το «ΚΕΛΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»
➢ Προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της ακραίας φτώχειας ανανέωσε νέα δομή το Κέντρο
Κοινότητας όπως αυτή εντάχθηκε(ΕΣΠΑ 2014 – 2020) σε ΕΣΠΑ 2020-2023 και αύξησε τον προϋπολογισμό
της από 220.000 σε 739.000 ευρώ.
➢ Προβλέπεται μάλιστα αύξηση προσωπικού κατά (2) υπάλληλους.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ –ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020) ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ –ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
COVID KAI ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1.Δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου 12 ωρης βάσης 08:00 πμ έως 08:00 μμ.
2.Επιστράτευση προσωπικού του Νομικού Προσώπου του Δήμου μας για στελέχωση τηλεφωνικού
κέντρου.

3. Δόθηκαν 1730 έτοιμα γεύματα.
4. Δόθηκαν 130 πολυσυσκευασίες τροφίμων.
5. Καταγράφηκαν 180 συμπολίτες ζητώντας υποστήριξη και εξυπηρετήθηκαν ποικιλοτρόπως.
6. Επιστρατευτήκαν (2) οχήματα με οδηγούς και συνοδευτικό προσωπικό για την εκτέλεση παραγγελιών
7. Δόθηκαν σε ευπαθείς ομάδες σε συνεργασία με το εθελοντικό οργανισμό Μπορούμε διατακτικές S/M
ύψους 500€.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Υποδοχή 3771 ατόμων (912 νέοι ωφελούμενοι & 2859 ωφελούμενοι με προηγούμενη εγγραφή στο
πληροφοριακό σύστημα) και 5319 αιτημάτων. Καταγραφή τους στο Π.Σ. του Κέντρου Κοινότητας,
διεκπεραίωση ζητημάτων που σχετίζονται με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, ενημέρωσή τους για
παροχές και επιδόματα, παραπομπή στις αρμόδιες υπηρεσίες ή/και στους αρμόδιους υπαλλήλους του
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού – αναλόγως αιτήματος.
Στα πλαίσια λειτουργίας της κινητής μονάδας του Κέντρου Κοινότητας εξυπηρετήθηκαν 451 άτομα.
ΔΡΑΣΕΙΣ
➢ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019: Διανομή προϊόντων προσωπικής υγιεινής σε κορίτσια 12-18 ετών που ανήκουν σε
ευπαθείς οικογένειες – Σε συνεργασία με την ένωση «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ».
➢ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020: Δράση προληπτικής ιατρικής σε παιδιά, με προτεραιότητα σε οικογένειες που
αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες – Σε συνεργασία με τον οργανισμό «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».
➢ ΜΑΙΟΣ 2020 : H διοργάνωση της δράσης σε συνεργασία με την ένωση «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» που
αφορούσε τη διανομή παπουτσιών σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών από 1-18 ετών, αναβλήθηκε λόγω
των μέτρων κατά του covid-19.

➢ Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από την ξηρά, στα πλοία που ελλιμενίζονται
στο παλιό λιμάνι Αιγίου
➢ Αποτέλεσμα: Αναβάθμιση των υπηρεσιών του με ταυτόχρονη μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος και δημιουργία παράλληλα πρόσθετων εσόδων
προς αξιοποίηση, για έργα και δράσεις ωφέλιμες και δημότες και επισκέπτες.
➢ Αποκατάσταση λειτουργικού βάθους στην είσοδο του αλιευτικού
καταφυγίου στον ΙΝΟΑ/Άγιο Νικόλαο εντός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης
➢ Έναρξη νέων συνεργασιών με ναυτιλιακές εταιρείες/πράκτορες, οι οποίες
δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα ναυτιλιακών υπηρεσιών σε Ελλάδα,
Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα.
➢ Ολοκλήρωση μελέτης για το Αλιευτικό Καταφύγιο Κρυονερίου, στον
Καλαμιά Ακράτας
➢ Στόχος η αξιοποίηση της Λιμενικής Ζώνης με την κατάθεση και
επικαιροποίηση της σχετικής μελέτης.

➢ Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αθλητικού γηπέδου 7χ7 με πλαστικό τάπητα στο
αθλητικό κέντρο Αβύθου
➢ Ολοκληρώθηκε η ηλεκτροδότηση και επισκευή γηπέδου 5χ5 στα Σελιανίτικα
➢ Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Συμπολιτείας, Αιγείρας, Διακοπτού και
Ερινεού
➢ Επέκταση Γηπέδου Αντισφαίρισης στο αθλητικό συγκρότημα με την επωνυμία "Δημοτικό
Ανοικτό Κολυμβητήριο" Δ.Κ. Αιγίου
➢ Τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο υπαίθριο γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Ροδοδάφνης
(περιοχή Άκολης)
➢ Βελτίωση αθλητικής εγκατάστασης -υπαίθριου γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ζήριας
➢ Τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο υπαίθριο γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Αιγείρας
➢ Βελτίωση αθλητικής εγκατάστασης υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ Τ.Κ. Τεμένης
➢ Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων στο υπαίθριο γήπεδο ποδοσφαίρου ΤΚ
Ροδιάς
Προϋπολογισμός: 430.000,00€. Στάδιο: Έχει γίνει τροποποίηση τεχνικού δελτίου –
ολοκληρώνεται μελέτη προς δημοπράτηση.
➢ Δρομολόγηση διαδικασιών ηλεκτροδότησης κλειστού γυμναστηρίου Καμαρών

➢ Εκσυγχρονισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγιαλείας
➢ Εκσυγχρονισμός Αθλητικών Υποδομών Δημοτικού Σταδίου Δ.Κ. Αιγίου
➢ Επισκευή και συντήρηση γηπέδων αντισφαίρισης οικ. Αβύθου Δ.Κ. Ροδοδάφνης
➢ Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σταδίου Δ.Κ Αιγείρας
➢ Αναβάθμιση αθλητικού Συγκροτήματος Νικολάου Πλαστήρα Δ.Κ Αιγίου
➢ Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού Κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ Αιγίου
➢ Εκσυγχρονισμός Ανοιχτού Σταδίου Τ.Κ Καμαρών
Προϋπολογισμός: 400.000,00 €, Στάδιο: Έχει ενταχθεί στο ΣΑΕΠ- 001 – εκπονείται
μελέτη. Οικοδομική Άδεια από ΝΠΔΔ
➢ Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αιγιαλείας
➢ Υποέργο Α: Κατασκευή Χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου
➢ Υποέργο Β: Κατασκευή Αποδυτηρίων Δημοτικού Γηπέδου Πλαστήρα Δήμου Αιγίου
Προϋπολογισμός: 996.500,00 €, Στάδιο: Έχει ενταχθεί στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ– εκπονείται
μελέτη. Οικοδομική Άδεια από ΝΠΔΔ (αποδυτήρια Νικ. Πλαστήρα – υποβολή νέας
μελέτης για υβριδικό χλοοτάπητα στο στάδιο στο πρόγραμμα)
➢ Δρομολόγηση διαδικασιών ηλεκτροδότησης κλειστού γυμναστηρίου Καμαρών

➢ Αναβάθμιση Αρχαίου Θεάτρου Αιγείρας
➢ Ηλεκτροδότηση, φωτισμός και σήμανση του Αρχαίου Θεάτρου της
Αιγείρας. Πρόσληψη αρχαιοφύλακα, με την παρουσία του οποίου ο
αρχαιολογικός χώρος γίνεται για πρώτη φορά επισκέψιμος
καθημερινά. Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες με την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας.
➢ Θέσπιση του φεστιβάλ ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ
Μαζί με το Δήμο Αιγιαλείας και την ΑΜΚΕ Πριμαρόλια με στόχο την
ανάδειξη του πολιτισμού της Κορινθιακής Σταφίδας.
➢ Υλοποίηση του Πάρκο των Χριστουγέννων
Με συμμετοχή χιλιάδων επισκεπτών – ρεκόρ επισκεψιμότητας.
➢ Ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου
➢ Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό
χαρακτήρα
Στόχος η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών κατά τη διάρκεια
της καραντίνας. Η μόνη δωρεάν διαδικτυακή διαδραστική πλατφόρμα
με ζωντανή επικοινωνία με τους εισηγητές στην Ελλάδα, σε επίπεδο
τοπικής αυτοδιοίκησης.

➢ Υποστήριξη των ανασκαφών στο Ιερό του Ελικώνιου Ποσειδώνα στα
Νικολέϊκα – Σημαντικές ανακαλύψεις.

➢ Δημιουργία της σελίδας Aigialeia stories
➢ Στόχος η ανάδειξη της πολιτιστικής και τουριστικής ιδιαιτερότητας της
Αιγιάλειας στα social media. Αποτέλεσμα: 150.000 προβολές των βίντεο
της σελίδας σε διάστημα 2 μηνών λειτουργίας της.
➢ Πιλοτική Έναρξη Λειτουργίας Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου στο
Υπαίθριο Θέατρο Γεώργιος Παππάς
➢ Υποστήριξη και συνδιοργάνωση του Θairος Film Festival με την
κινηματογραφική λέσχη Αιγίου με υπαίθριες προβολές σε γωνίες της
Αιγιάλειας.
➢ Εορτασμός 200 ετών από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης :
Υποβολή και έγκριση προτάσεων χρηματοδότησης από την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας:
➢ Αιγιάλεια 2021 – Μουσείο Ψηφιακών Εκθεμάτων για την Επέτειο του 1821
➢ Αιγιάλεια 2021 – Συνέδριο «Πολύπτυχη Βοστίτσα». Η διπλωματία, η
επόχή, η μαύρη σταφίδα.
➢ Αιγιάλεια 2021 – Ελπίς πατρίδος
➢ Αιγιάλεια 2021 – Από τον Θούριο του Ρήγα στον ταμπουρά του
Μακρυγιάννη – Τα «άλλα» όπλα του αγώνα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
➢ Αντιμετωπίζουμε το μεγάλο πρόβλημα των αδέσποτων ζώων. Η διαχείριση του
θέματος αυτού είναι πάρα πολύ δύσκολη, παρά όλα αυτά προσπαθούμε για
την καλύτερη αντιμετώπιση εντός της αυστηρής ελληνικής νομοθεσίας.
➢ Εξάντληση ολόκληρου του προγράμματος στειρώσεων
➢ Περισυλλογή επιθετικών σε συμπεριφορά σκύλων που δόθηκαν για υιοθεσία.
➢ Μεταφορά αδέσποτων για την ιατρική τους φροντίδα (τροχαία ατυχήματα,
στειρώσεις, εμβολιασμούς)
➢ Φροντίδα για την σίτιση των αδέσποτων επί κορονοιού σε συνεργασία με την
φιλοζωική.

➢ Περισυλλογή εγκαταλειμμένων κουταβιών που δόθηκαν για υιοθεσία.
➢ Πρόταση στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για τοποθέτηση ταϊστρών
για τα αδέσποτα.
➢ Δρομολόγηση υπογραφής μνημονίου με την Φιλοζωική Εταιρεία Αιγιαλείας ,
για την καλύτερη διαχείριση, μεγαλύτερη ειδίκευση και αποτελεσματικότητα,
στο μείζον θέμα των αδέσποτων ζώων.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ
Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου για πρώτη φόρα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
➢

Άμεσες πρωτοβουλίες και στοχευμένες δράσεις με γνώμονα την
προστασία της υγείας του δημότη. Ειδικότερα:
➢

Πραγματοποίηση εκτεταμένων απολυμάνσεων σε κτίρια δημοτικών σχολείων,
Γυμνασίων και Λυκείων στα οποία με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα
εφαρμόστηκαν από τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής
όταν άνοιξαν και πάλι τα σχολεία.

➢

Απολυμάνσεις κοινόχρηστων χώρων μεγάλων συναθροίσεων της πόλης του
Αιγίου , πλατειών, δρόμων, πεζοδρομίων, δημοτικών κτιρίων και δομών οι οποίες
επεκτάθηκαν και σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

➢

Συγκρότηση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) Δήμου Αιγιαλείας και Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων θεμάτων που αφορούν την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19.

➢

Δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του
Δήμου και δημοσιοποίηση διαδικτυακού τόπου με ανάρτηση ειδικής πλατφόρμας
για την καταγραφή και την διευκόλυνση των συμπολιτών που έχουν αδυναμία
μετακίνησης , με σκοπό την εξυπηρέτηση τους σε θέματα φαρμακευτικής
περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης.

➢

Συνδρομή σε αδύναμους συνδημότες μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο

Σπίτι» με την κάλυψη των αναγκών τους για αγορά φαρμάκων, ειδών
διατροφής και πρώτης ανάγκης καθώς και με την παροχή ψυχολογικής
υποστήριξης

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
➢

Άμεσες πρωτοβουλίες και στοχευμένες δράσεις με γνώμονα την προστασία της υγείας
του δημότη. Ειδικότερα:
➢

Καθημερινή προσφορά έτοιμων γευμάτων στους ανήμπορους συμπολίτες

➢

Συνεργασία με το Φαρμακευτικό Σύλλογο για την παροχή φαρμάκων στους ανασφάλιστους συμπολίτες



Ανάρτηση στο διαδίκτυο πλατφόρμας ηλεκτρονικών υποδειγμάτων για αιτήσεις των συμπολιτών προς όλες
σχεδόν τις υπηρεσίες με πλήρη καθοδήγηση για τη συμπλήρωση τους, προκειμένου αυτές να περιέρχονται στο
Δήμο εξ αποστάσεως και να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και η
προσωπική επαφή.



Εφαρμογή της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των πολιτών (αλληλογραφία, τηλεφωνική επικοινωνία,
τηλεομοιοτυπική επικοινωνία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).



Εφαρμογή της εκ περιτροπής εργασίας των δημοτικών υπαλλήλων και της τηλεργασίας.



Ανελήφθη δράση για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σύλλογο Αιγιάλειας «τα
Φιλαράκια», για όσο καιρό μένουμε σπίτι.



Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας σε συνεργασία με τη ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. με εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό χαρακτήρα
και στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Η μόνη δωρεάν
διαδικτυακή διαδραστική πλατφόρμα με ζωντανή επικοινωνία με τους εισηγητές στην Ελλάδα, σε επίπεδο τοπικής
αυτοδιοίκησης.

Ευχαριστούμε τους δημότες για την ανταπόκριση στις οδηγίες σε
αυτούς τους δύσκολους μήνες της πανδημίας, γεγονός που είχε
σαν αποτέλεσμα, τη διατήρηση της Αιγιάλειας σε κατάσταση
covid free μέχρι πρόσφατα και τους συγχαίρουμε για το πνεύμα
της συνεργασίας που επέδειξαν.
Ζητούμε τη συνεργασία τους για αυτά που θα κάνουμε μαζί στο
μέλλον και θα βελτιώσουν τη ζωή όλων μας.
Γιατί ο δήμος είναι ακριβώς αυτό, οι δημότες και η
συνεργατικότητά τους

Δημήτρης Καλογερόπουλος
Δήμαρχος Αιγιαλείας

