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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 41860/15-12-2020
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 4/2020 (επαναληπτικής) Τακτικής 

-μέσω τηλεδιάσκεψης- Συνεδρίασης 
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

Στην Καστοριά, σήμερα Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 16:00 κλήθηκε σε τακτική  
συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 40293/03-12-
2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που στάλθηκε με κάθε νόμιμο μέσο στα μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 78 του Ν.4555/18, για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα παρακάτω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:
…………………………………………………………………………………………………………

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, 
σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/τ.Β΄/13.03.2020), που αντικατέστησε την υπ’ 
αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 Κ.Υ.Α. (Β' 539) «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με 
τηλεδιάσκεψη».

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο τριάντα τριών (33) 
μελών συνδέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ΠΑΡΟΥΣΕΣ : 6
1. Μηταλίδης Κίμων Πρόεδρος της Επιτροπής – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 
2. Παπακωνσταντίνου Βασιλική Εκπρόσωπος Συλλόγου Λογιστών Ν. Καστοριάς
3. Βλαχόπουλος Παναγιώτης Εκπρόσωπος Αθλητικού Ομίλου Αντισφαίρισης Καστοριάς – Α.Ο.Α. Κ.
4. Χρηστάκη Ειρήνη Εκπρόσωπος Καστοριάς Συλλόγου Τυφλών Δυτ. Μακεδονίας
5. Φωτιάδης Δημήτριος Εκπρόσωπος Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς
6. Σιώμος Κωνσταντίνος Δημότης

ΑΠΟΝΤΕΣ/ΑΠΟΥΣΕΣ : 27
1. Σύλλογος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
2. Αστικό ΚΤΕΛ Ν. Καστοριάς 
3. Ένωση Γονέων Δήμου Καστοριάς
4. Πολιτιστικός Σύλλογος «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ» 
5. Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Καλλιθέας 
6. Σύλλογος γονέων παιδιών & ενηλίκων με νεοπλασματική ασθένεια και φίλων αυτών – «Μαζί σου» 
7. Παπαδοπούλειος Βιβλιοθήκη Πενταβρύσου
8. Αγροτικός Συνεταιρισμός Πενταβρύσου
9. Εργαστήρι Λαογραφίας και Παραδοσιακού Χορού «ΟΡΜΟΣ» 
10. Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» 
11. Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμων Νομού Καστοριάς 
12. Πολιτιστικός – Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΑΦΟΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» 
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13. Ένωση Βενζινοπωλών Ν. Καστοριάς
14. ΓΕΟΚ Α.Ε. 
15. Σύνδεσμος εγκαταστατών υδραυλικών, θερμικών & κλιματιστικών έργων Ν. Καστοριάς
16. Φαρμακευτικός Σύλλογος Καστοριάς 
17. Εμπορικός Σύλλογος Καστοριάς 
18. Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δισπηλιού 
19. Σύνδεσμος Φιλολόγων Καστοριάς
20. Εργατικό Κέντρο Καστοριάς
21. Βαϊνάς Χρυσόστομος
22. Τόντη Ευθυμία
23. Σαλαγιάννης Στέφανος
24. Μαρινέλης Χρήστος
25. Μαντζούρας Γεώργιος
26. Κωτσάκη Βερονίκη
27. Μπαλλή Ξανθίππη

Επίσης, στην τηλεδιάσκεψη συνδέθηκαν οι παρακάτω αποδέκτες (χωρίς δικαίωμα ψήφου), στους 
οποίους κοινοποιήθηκε η πρόσκληση:

 Από τους Αντιδημάρχους οι:
1) κ. Τσανούσας Κων/νος – Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ωρίμανσης Έργων & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και

2) κ. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων - Πολεοδομίας και 
Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας. 

     
 Από τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, που εκπροσωπούνται στο δημοτικό 

συμβούλιο, ο κ. Ταμήλιας Αλέξανδρος, επικεφαλής του συνδυασμού «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ».

 Από τους Προέδρους των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου οι:
1) Πανταζής Κωνσταντίνος του Αργυρίου – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μανιάκων,
2) Ζαρογιάννης Δημήτριος του Ματθαίου – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Χιλιοδένδρου και
3) Χρήστου Χριστίνα – Πρόεδρος Κοινότητας Χαλάρων.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Ιωάννης Μπέλλος, υπάλληλος του Δήμου Καστοριάς για την 
τήρηση των πρακτικών.

Από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, στην τηλεδιάσκεψη συνδέθηκαν: 
 ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Κων/νος 

Αντωνίου και
 η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κα Μαγδαληνή Πετμεζά.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την καταγραφή των παρόντων μελών της Επιτροπής, που συνδέθηκαν 
στην τηλεδιάσκεψη, κήρυξε την έναρξη της επαναληπτικής συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 78 
του Ν.4555/2018, παρ. 3, που αναφέρει ότι "σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση 
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επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι 
υφίσταται απαρτία" και εισηγήθηκε ως εξής τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : «Διατύπωση γνώμης για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 
Εκτελεστέων Έργων έτους 2021 του Δήμου Καστοριάς».

Αριθμός Απόφασης (πράξης) : 5/2020

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των μελών το Σχέδιο 
Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2021, που καταρτίστηκε από την Εκτελεστική 
Επιτροπή και εξέθεσε ότι:

«Στο άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει 
δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη 
σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και γνωμοδοτεί 
στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του 
δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου».
Στη συνέχεια, έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής του Δήμου κ. Κων/νο Αντωνίου, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά το Σχέδιο 
Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου μας για το 2021, το οποίο καταρτίστηκε 
από την Εκτελεστική Επιτροπή και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) 
θα πρέπει να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ψηφισθεί.
Έτσι, το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2021, που υποβάλλεται στην 
παρούσα τηλεδιάσκεψη, έχει ως εξής:

Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2021

α/α Τίτλος Έργου Προϋπολογισμός 
(€)

Πηγή 
χρηματοδότησης

Προτ/ 
τητα

Νέο- 
Συν/νο

Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος
Μέτρο 1.3: Εξοικονόμηση ενέργειας - αξιοποίηση ΑΠΕ

Ομάδα Δράσης 1.3.1: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων

1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 4ου 
Γυμνασίου πόλης Καστοριάς 565.000,00

για υποβολή στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020 

(ΠΕΠ-ΒΑΑ)
Α Ν

2 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 4ου 
Δημοτικού Σχολείου πόλης Καστοριάς 465.000,00

για υποβολή στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020 

(ΠΕΠ-ΒΑΑ)
Α Ν

3 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 7ου 
Δημοτικού Σχολείου πόλης Καστοριάς 325.000,00

για υποβολή στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020 

(ΠΕΠ-ΒΑΑ)
Α Ν

4 Ενεργειακή Αναβάθμιση Δικτύων 
ΦΟΠ Καστοριάς 2.000.000,00

για υποβολή στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020 

(ΠΕΠ-ΒΑΑ)
Α Ν

5 Ενεργειακή Αναβάθμιση Σκαπέρδειου 
Δημοτικού Μεγάρου Καστοριάς 800.000,00

για υποβολή στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020 

(ΠΕΠ-ΒΑΑ)
Α Ν
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6
Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού 
Κτιρίου Υπηρεσίας Πολιτισμού πόλης 
Καστοριάς

350.000,00
για υποβολή στο 

ΕΣΠΑ 2014-2020 
(ΠΕΠ-ΒΑΑ)

Α Ν

7 Ενεργειακή Αναβάθμιση Δικτύων 
ΦΟΠ περιοχής ΟΧΕ 2.000.000,00

για υποβολή στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020 

(ΠΕΠ-ΟΧΕ)
Α Ν

α/α Τίτλος Έργου Προϋπολογισμός 
(€)

Πηγή 
χρηματοδότησης

Προτ/ 
τητα

Νέο- 
Συν/νο

8 Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου, 2ου 
Λυκείου Καστοριάς 800.000,00

για υποβολή στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020 

(ΠΕΠ-ΟΧΕ)
Β Ν

9 Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού 
Γυμναστηρίου περιοχής Χλόης 800.000,00

για υποβολή στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020 

(ΠΕΠ-ΟΧΕ)
Β Ν

10 Ενεργειακή Αναβάθμιση ΕΠΑΛ-
ΕΠΑΣ-ΣΕΚ 350.000,00

για υποβολή στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020 

(ΠΕΠ-ΟΧΕ)
Β Ν

11 Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου 
Γυμνασίου Καστοριάς 300.000,00

για υποβολή στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020 

(ΠΕΠ-ΟΧΕ)
Β Ν

Σύνολο Μέτρου 8.755.000,00  
 

Μέτρο 1.5: Οδοποιία – Κυκλοφοριακό – Συγκοινωνία
Ομάδα Δράσης 1.5.1: Βελτίωση των βασικών οδικών υποδομών (ενδοδημοτικές-διαδημοτικές) και 

ενίσχυση της δικτύωσης πόλης υπαίθρου

1 Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου 
στην οδό Παπαθωμά Δ.Κ. Καστοριάς 17.000,00 ΣΑΤΑ Α Σ

2

Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό 
δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου 
Καστοριάς, λόγω των ακραίων 
καιρικών φαινομένων

700.000,00 Π.Δ.Ε. ΥΠΕΣ Α Σ

3
Συντήρηση - βελτίωση αστικής 
οδοποιίας Δήμου Καστοριάς (έργο 
2020)

111.500,00 ΣΑΤΑ Α Ν

4 Διαγραμμίσεις οδών - σήμανση Δήμου 
Καστοριάς 5.000,00 ΣΑΤΑ Α Ν

5 Εφαρμογή σχεδίου – διάνοιξη οδού 
Βυζαντίου Δ.Κ. Μανιάκων 12.000,00 ΣΑΤΑ Α Ν

6
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης 
τμήματος δημοτικής οδού Κοινότητας 
Βασιλειάδας

10.000,00 ΣΑΤΑ Α Ν

7 Διαμόρφωση δρόμου Ο.Τ. 127-141 
Τοσίτσα - Πελεκανίδη 40.000,00 ΣΑΤΑ Α Ν

8
Συντήρηση - βελτίωση αστικής 
οδοποιίας Δήμου Καστοριάς (έργο 
2021)

100.000,00 ΣΑΤΑ Α Ν

9 Συγκράτηση ολίσθησης επιχώματος 
δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Κλεισούρας 540.000,00 για υποβολή στο 

Π.Δ.Ε. Α Ν
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10
Μέτρα προστασίας βραχωδών πρανών 
οδικών τμημάτων και κοινόχρηστων 
χώρων Δ.Κ. Καστοριάς

100.000,00 για υποβολή στο 
Π.Δ.Ε. Α Ν

11 Λειτουργική αναβάθμιση συνδετήριας 
οδού Καλλιθέας με κόμβο Φουντουκλή 150.000,00 για υποβολή στο 

Π.Δ.Ε. Α Ν

α/α Τίτλος Έργου Προϋπολογισμός 
(€)

Πηγή 
χρηματοδότησης

Προτ/ 
τητα

Νέο- 
Συν/νο

12 Βελτίωση οδού Ορεστείων (από 
Ψαράδικα μέχρι Λύκεια) 1.300.000,00

για υποβολή στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020 

(ΠΕΠ-ΒΑΑ)
Α Ν

13
Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου 
στην συμβολή των οδών Μ. 
Αλεξάνδρου - Λ. Κύκνων

350.000,00
για υποβολή στο 

ΕΣΠΑ 2014-2020 
(ΠΕΠ-ΒΑΑ)

Α Ν

14
Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου 
στην συμβολή των οδών Λ. Κύκνων - 
Ζαλόγγου

620.000,00
για υποβολή στο 

ΕΣΠΑ 2014-2020 
(ΠΕΠ-ΒΑΑ)

Α Ν

Σύνολο Μέτρου 4.055.500,00  
 

Μέτρο 1.6: Δίκτυα
Ομάδα Δράσης 1.6.1: Κατασκευή – Βελτίωση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων

1 Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων 
οικισμού Κορησού 1.460.900,00 ΕΣΠΑ 2014-2020 

(ΠΕΠ) Α Σ

Ομάδα Δράσης 1.6.3: Επέκταση - Βελτίωση – Συντήρηση δικτύων ύδρευσης

1 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης πόλης Καστοριάς 9.950.000,00 ΕΣΠΑ 2014-2020 

(ΠΕΠ) Α Σ

Ομάδα Δράσης 1.6.4: Επέκταση - Βελτίωση λοιπών δικτύων

1 Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού 
ΔΕ Καστοριάς (έργο 2019) 12.000,00 ΣΑΤΑ Α Σ

2 Αντικατάσταση στύλων φωτισμού 
Δήμου Καστοριάς 30.000,00 ΣΑΤΑ Α Ν

3
Εκσυγχρονισμός - αντικατάσταση 
φωτεινών σηματοδοτών Δήμου 
Καστοριάς

24.000,00 ΣΑΤΑ Α Ν

4 Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού 
Δήμου Καστοριάς (έργο 2021) 74.400,00 ΣΑΤΑ Α Ν

Σύνολο Μέτρου 11.551.300,00  
 

Μέτρο 1.7: Αναπλάσεις
Ομάδα Δράσης 1.7.2: Αναβαθμίσεις και αναπλάσεις δημόσιων - κοινόχρηστων χώρων

1 Συντήρηση συντριβανιών Δήμου 
Καστοριάς 15.000,00 ΣΑΤΑ Α Ν

2
Συντήρηση-κατασκευή πεζοδρομίων-
κοινόχρηστων χώρων Δήμου 
Καστοριάς (έργο 2020)

65.500,00 ΣΑΤΑ Α Ν
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3
Συντήρηση-κατασκευή πεζοδρομίων-
κοινόχρηστων χώρων Δήμου 
Καστοριάς (έργο 2021)

70.000,00 ΣΑΤΑ Α Ν

4 Συντήρηση σκαλόδρομων Δ.Ε. 
Καστοριάς 20.000,00 ΣΑΤΑ Α Ν

5 Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου 
Καστοριάς 252.500,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Α Ν

α/α Τίτλος Έργου Προϋπολογισμός 
(€)

Πηγή 
χρηματοδότησης

Προτ/ 
τητα

Νέο- 
Συν/νο

6 Ανακατασκευή παιδικής χαράς 
Ντολτσό 333.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Α Ν

7 Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. 
Μακεδνών, Δ.Ε. Καστοριάς 221.507,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Α Ν

8 Ανάπλαση παραλίμνιου κοινόχρηστου 
χώρου τμήματος Νότιας Παραλίας 3.500.000,00

για υποβολή στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020 

(ΠΕΠ-ΒΑΑ)
Α Ν

9
Διαμόρφωση - κατασκευή παραλίμνιου 
πεζόδρομου - ποδηλατόδρομου Λίμνης 
Καστοριάς

2.500.000,00 για υποβολή στις 
ΟΧΕ Λιμνών Α Ν

10

Ανάπλαση - Ηλεκτροφωτισμός 
εσωτερικού οδικού δικτύου και 
κεντρικής πλατείας οικισμού 
Κλεισούρας Δήμου Καστοριάς

500.000,00
για υποβολή σε 
Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα
Α Ν

11 Διαμόρφωση χώρου πρασίνου Ο.Τ. 255 
Δ.Κ. Καστοριάς 240.000,00 για υποβολή στο 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ B Ν

12
Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων 
Κάτω Αγοράς - Ανάδειξη Βόρειου 
τμήματος Ιουστινιάνειων Τειχών

3.000.000,00
για υποβολή σε 
Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα
B Ν

Σύνολο Μέτρου 10.717.507,00  
 

Μέτρο 1.10: Φροντίδα - περίθαλψη αδέσποτων ζώων
Ομάδα Δράσης 1.10.2: Βελτίωση φροντίδας - περίθαλψης αδέσποτων ζώων

1
Καταφύγιο αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς, χώρος προσωρινής 
διαμονής Δ. Καστοριάς

744.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Α Ν

Σύνολο Μέτρου 744.000,00  
 

Σύνολο Άξονα 35.823.307,00  

Άξονας Προτεραιότητας 2: Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

Μέτρο 2.2: Δημιουργία νέων - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών Παιδείας
Ομάδα Δράσης 2.2.1: Κατασκευή – Βελτίωση – Εξοπλισμός Υποδομών Παιδείας
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1

Αναβάθμιση εγκαταστάσεων 
θέρμανσης & φωτισμού - επισκευή - 
συντήρηση χώρων W.C. 5ου 
Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς

112.500,00 ΠΔΕ ΠΕΡ. ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α Σ

2 Εργασίες συντήρησης 3ου Γυμνασίου 
Καστοριάς 42.000,00 ΠΔΕ ΠΕΡ. ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α Σ

3 Πυρασφάλεια παιδικών σταθμών 
Δήμου Καστοριάς 70.000,00 Π.Δ.Ε. ΥΠΕΣ Α Σ

4 Αποκατάσταση Περίφραξης 6ου 
Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Καστοριάς 40.000,00 ΣΑΤΑ Α Ν

α/α Τίτλος Έργου Προϋπολογισμός 
(€)

Πηγή 
χρηματοδότησης

Προτ/ 
τητα

Νέο- 
Συν/νο

5 Εργασίες προσαρμογής βρεφικών 
σταθμών Δήμου Καστοριάς 100.000,00 Π.Δ.Ε. ΥΠΕΣ Α Ν

6 Εργασίες προσαρμογής παιδικών 
σταθμών 830.000,00 Π.Δ.Ε. ΥΠΕΣ Α Ν

7

Επισκευή - Συντήρηση Σχολικού 
Συγκροτήματος 9ου Δημοτικού, 
Ειδικού Σχολείου Καστοριάς και 
αύλειου χώρου

213.000,00 ΠΔΕ ΠΕΡ. ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α Ν

8
Επισκευή, συντήρηση σχολικών 
κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές 
δράσεις Δήμου Καστοριάς

187.600,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Α Ν

9

Κατασκευή ραμπών και χώρων 
υγιεινής για την πρόσβαση και την 
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές 
μονάδες

138.880,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Α Ν

10 Πυρασφάλεια σχολικών μονάδων 
Δήμου Καστοριάς 500.000,00 υποβλήθηκε στο 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Α Ν

11 Συντήρηση - επισκευή αύλειων χώρων 
Σχολικών Μονάδων Δήμου Καστοριάς 100.000,00

για υποβολή στο 
Πρόγραμμα 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
Α Ν

12 Εργασίες διαρρύθμισης μουσικού 
γυμνασίου Καστοριάς 180.000,00 για υποβολή στο ΠΔΕ B Ν

Σύνολο Μέτρου 2.513.980,00  
 

Μέτρο 2.3: Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Καστοριάς
Ομάδα Δράσης 2.3.1: Αναπαλαίωση - αποκατάσταση – αξιοποίηση διατηρητέων κτιρίων

1

Μέτρα προστασίας κοινώς ή 
επικινδύνως ετοιμόρροπων 
διατηρητέων ή μη κτισμάτων (έργο 
2019)

150.000,00 ΣΑΤΑ Α Σ

2 Συντήρηση Αρχοντικού Χριστόπουλου 1.000.000,00
για υποβολή στο 

ΕΣΠΑ 2014-2020 
(ΠΕΠ-ΒΑΑ)

Α Ν
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3 Ολοκλήρωση αντικατάστασης στέγης 
Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννη Θεολόγου 50.000,00

για υποβολή σε 
Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα
Α Ν

Σύνολο Μέτρου 1.200.000,00  
 

Μέτρο 2.4: Ενίσχυση Σύγχρονης Πολιτιστικής Δραστηριότητας

Ομάδα Δράσης 2.4.1: Δημιουργία Νέων - Βελτίωση Υφιστάμενων Υποδομών Σύγχρονου Πολιτισμού

1
Συντήρηση - αποκατάσταση 
αναπαράστασης προϊστορικού 
οικισμού Δισπηλιού

85.000,00 INTERREG Α Ν

α/α Τίτλος Έργου Προϋπολογισμός 
(€)

Πηγή 
χρηματοδότησης

Προτ/ 
τητα

Νέο- 
Συν/νο

2 Συντήρηση - αποκατάσταση Θεάτρου 
Βουνού 138.000,00 INTERREG Α Ν

3 Συντήρηση Σπηλαίου Δράκου 50.000,00
για υποβολή σε 
Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα
Α Ν

Σύνολο Μέτρου 273.000,00  
 

Μέτρο 2.5: Δημιουργία νέων - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών αθλητισμού
Ομάδα Δράσης 2.5.1: Δημιουργία νέων - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών αθλητισμού

1 Συντήρηση Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων Δήμου Καστοριάς 33.500,00 ΣΑΤΑ Α Ν

2 Επισκευή Αποδυτηρίων Γηπέδου Δ.Ε. 
Τοιχιού 14.500,00 ΣΑΤΑ Α Ν

3
Αντικατάσταση Ξύλινου Δαπέδου 
Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου 
Καστοριάς

131.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Α Ν

4

Λειτουργική αναβάθμιση 
Εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου 
Κ. Μεσοποταμίας του Δήμου 
Καστοριάς

519.000,00
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

469.000 €
ΣΑΤΑ 50.000 €

Α Ν

5 Στατική Αποκατάσταση Κλειστού 
Γυμναστήριου Δ.Κ. Καστοριάς 193.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Α Ν

6 Στατική Αποκατάσταση δημοτικού 
γηπέδου Ο.Α.Κ.Α. Καστοριάς 250.000,00

για υποβολή στο 
Πρόγραμμα 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
Α Ν

7 Συντήρηση δημοτικών γηπέδων 
αντισφαίρισης περιοχής Φουντουκλή 160.000,00 για υποβολή στο 

Π.Δ.Ε. Α Ν

8 Συντήρηση αποδυτηρίων - WC 
γηπέδου Καστοριάς 62.000,00

για υποβολή στο 
Πρόγραμμα 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
Α Ν

9
Αντικατάσταση του ελαστικού 
συνθετικού τάπητα του στίβου στο 
δημοτικό γήπεδο Δήμου Καστοριάς

880.000,00
για υποβολή σε 
Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα
Α Ν

10 Στατική Αποκατάσταση γηπέδου 
ποδοσφαίρου Μεσοποταμίας 150.000,00

για υποβολή στο 
Πρόγραμμα 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
Β Ν

Σύνολο Μέτρου 2.393.000,00  
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Σύνολο Άξονα 6.379.980,00  

 
Άξονας Προτεραιότητας 3: Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής 

οικονομίας - Ενίσχυση της απασχόλησης

Μέτρο 3.1: Δημιουργία νέων - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών ενίσχυσης της 
Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Δραστηριότητας

Ομάδα Δράσης 3.1.1: Βελτίωση υποδομών ενίσχυσης της Αγροτικής και Κτηνοτροφικής 
Δραστηριότητας

1 Συντήρηση αγροτικών οδών Δήμου 
Καστοριάς 21.000,00 ΣΑΤΑ Α Σ

2 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Κορησού 102.428,03 Π.Α.Α. Α Σ

α/α Τίτλος Έργου Προϋπολογισμός 
(€)

Πηγή 
χρηματοδότησης

Προτ/ 
τητα

Νέο- 
Συν/νο

3 Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. 
Σταυροποτάμου 136.124,47 Π.Α.Α. Α Σ

4 Συντήρηση αγροτικών οδών Δήμου 
Καστοριάς (έργο 2021) 60.000,00 ΣΑΤΑ Α Ν

5 Αγροτική οδοποιία Δήμου Καστοριάς 866.718,17 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Α Ν

6 Αγροτική Οδοποιία Δήμου Καστοριάς 2.000.000,00
για υποβολή στο 

Πρόγραμμα 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Α Ν

Σύνολο Μέτρου 3.186.270,67  
 

Σύνολο Άξονα 3.186.270,67  
 

Άξονας: 4. Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου  
Μέτρο 4.3: Βελτίωση των υποδομών και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου

Ομάδα Δράσης 4.3.1: Κατασκευή - Βελτίωση υποδομών δήμου - Εξοπλισμός

1 Συντήρηση κτιριακών υποδομών 
Δήμου Καστοριάς 35.000,00 ΣΑΤΑ Α Σ

2
Αποστραγγιστικά έργα αντιμετώπισης 
υποχώρησης επιχώματος τμήματος 
δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Κλεισούρας

110.000,00 ΣΑΤΑ Α Σ

3 Συντήρηση νεκροταφείου Κοινότητας 
Καστοριάς 25.000,00 Δημοτικοί Πόροι Α Σ

4
Κατασκευή́ ταμιευτήρα συγκέντρωσης 
νερού́ για τις ανάγκες δασοπυρόσβεσης 
της ευρύτερης περιοχής Βιτσίου

50.429,67 LEADER Α Σ

5 Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων - 
Περιβάλλοντος Χώρου 53.500,00 ΣΑΤΑ Α Ν

6 Συντήρηση κτιριακών υποδομών 
Δήμου Καστοριάς (έργο 2021) 40.000,00 ΣΑΤΑ Α Ν
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7 Συντήρηση κοινόχρηστων τουαλετών 
του Σκαπέρδειου Δημοτικού Μεγάρου 45.000,00 ΣΑΤΑ Α Ν

Σύνολο Μέτρου 358.929,67  
 

Σύνολο Άξονα 358.929,67  
 

Σύνολο Προγράμματος 45.748.487,34  

Μετά την αναλυτική παρουσίαση από τον κ. Αντωνίου, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της 
Επιτροπής, ώστε να διατυπώσουν προτάσεις και θέσεις και να λάβουν διευκρινήσεις σε ενδεχόμενα 
ερωτήματά τους από τους αρμοδίους Αντιδημάρχους.

Ο Σύλλογος Τυφλών Δυτ. Μακεδονίας, μέσω της εκπροσώπου Καστοριάς κας Χρηστάκη 
Ειρήνης, αναφέρθηκε συνοπτικά στις θέσεις του, τις οποίες κατέθεσε ηλεκτρονικά στη Γραμματεία 
της Επιτροπής και έχουν ως εξής:

«Ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Τυφλών Δυτικής Μακεδονίας  και θα ήθελα να τοποθετηθώ σχετικά με το 
τεχνικό πρόγραμμα . Τα θέματα  στα οποία θέλω να αναφερθώ έχουν να κάνουν με παρεμβάσεις άμεσης 
και επιτακτικής ανάγκης για την κάλυψη της ελεύθερης και ισότιμης προσβασιμότητας των Ατόμων με 
Αναπηρία (ΑμεΑ)  και την εξασφάλιση του δικαιώματος ίσων ευκαιριών τους σε όλους τους τομείς.
Όλοι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή της ζωής μας έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη 
κατάσταση. Μια κατάσταση η οποία μας έχει οδηγήσει  στην αναγκαστική απομόνωση,  η  καθημερινότητα 
μας έχει αλλάξει και βιώνουμε μια καταιγίδα αλλεπάλληλων εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα.
Μέσα σε αυτή τη πρωτόγνωρη για όλους μας όμως πανδημία  θα πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε να 
αγωνιζόμαστε και να προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο . Με λίγα λόγια λοιπόν δεν θα πρέπει η 
πανδημία να αποτελεί δικαιολογία μη υλοποίησης νέων έργων και διεκδίκησης κονδυλίων από 
Ευρωπαϊκούς αλλά και από Εθνικούς πόρους με σκοπό την επίτευξη τους , βάζοντας για ακόμα μία φορά 
τα Άτομα με Αναπηρία , χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειες αυτών στο περιθώριο . 
Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία μικρή αναφορά σε κάποια βασικά πράγματα . Βάση της Συνθήκης των 
Ηνωμένων Εθνών  για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και των όσων προβλέπουν  οι Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες άμεση και αναγκαστική θα πρέπει να είναι η συμμόρφωση στους κανονισμούς. Λαμβάνοντας 
υπόψιν πως στην παρούσα καθώς και στην νέα προγραμματική περίοδο η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για τα δικαιώματα των ατόμων με Αναπηρία αποτελεί οριζόντια αρχή για κάθε έργο που χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας αναφερθούμε στο πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα : αυθαίρετα θα 
θεωρούνται όσα κτίρια δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές ώστε να θεωρούνται προσβάσιμα για τα 
Άτομα με Αναπηρία, αυτό σημαίνει ότι πλέον κρίνεται απαραίτητο για την τροποποίηση κτιρίων να είμαστε 
σε ετοιμότητα για να εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών τους πόρους που ήδη είναι διαθέσιμοι για την 
έναρξη και την υλοποίηση τέτοιου είδους υποδομών .Πρακτικά η χώρα μας δεν είναι έτοιμη ούτε στο 
ελάχιστο και όσες παρατάσεις και να πάρει το αρμόδιο Υπουργείο αν δεν τρέξουμε ποτέ δεν θα είμαστε 
έτοιμοι ως πόλη . 
Με γνώμονα μας λοιπόν τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας θα σας προτείνουμε τα 
ακόλουθα :
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1. Ο Δήμος μας θα πρέπει να έχει πλήρη γνώση και συμμόρφωση στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας 
αλλά και σε ότι αναφορά στο ΣΒΑΚ ( Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ) Δήμων Δυτικής 
Μακεδονίας - Προσβασιμότητα κοινόχρηστων χώρων και δίκτυο προσβάσιμων πεζοδρόμων στο 
Ιστορικό Κέντρο της πόλης και όχι μόνο. 

2. Ένταξη κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων που χρήζουν βελτίωση της προσβασιμότητάς για ΑμεΑ σε 
επενδυτικά  προγράμματα που αφορούν την προσβασιμότητα  .

3. Δημιουργία παιδικών χαρών προσβάσιμων από όλα τα παιδιά με στόχο την ενσωμάτωσης τους στο 
κοινωνικό σύνολο και την εξασφάλιση του δικαιώματος τους στο παιχνίδι. 

4. Στην ίδρυση και  λειτουργία  ΚΔΑΠ ΜΕΑ στα πλαίσια του προγράμματος Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Εναρμόνισης  υποστηρίζοντας την οικογένεια ατόμων με αναπηρία . 

5. Εξασφάλιση της καθολικής πρόσβασης (της φύλαξης και παραμονής) βρεφών και νηπίων με αναπηρία 
στους υφιστάμενους  βρεφονηπιακούς σταθμούς . 
Δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω ΕΣΠΑ, Τρίτση  , Περιφερειακό ταμείο κλπ ανάλογα .

6. Εφαρμογή καινοτόμων – έξυπνων εφαρμογών υποστήριξης και εξασφάλισης  της ελεύθερης και 
ισότιμης πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην ηλεκτρονική προσβασιμότητα  , όπως για 
παράδειγμα συστήματος εξυπηρέτησης κωφών , εξοπλισμού και υπηρεσιών ενημέρωσης και 
πλοήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης και προσανατολισμού, ξενάγησης σε εκθεσιακούς και 
τουριστικούς χώρους των Δήμων  και άλλα πολλά . Πολλοί Δήμοι εκμεταλλεύονται το πλεονέκτημα 
που μας προσφέρει η τεχνολογία και έχουν αντιληφθεί εγκαίρως την αναγκαιότατά  εφαρμογής 
τέτοιου είδους προγραμμάτων. Πράγματα που αυτή τη στιγμή φαντάζουν καινοτόμα εντός μικρού 
χρονικού διαστήματος θα θεωρούνται αναγκαία .Η χρηματοδότηση τους μπορεί να γίνει μέσα από το 
ΕΣΠΑ Άξονας Προτεραιότητας 2 ΤΠΕ που αφορά τομείς Τεχνολογιών , Πληροφοριών και Επικοινωνίας 
και από τον Τρίτσης κάνοντας χρήση του Άξονα που αφορά  καινοτομίες ψηφιακής διακυβέρνησης .

7. Προσβάσιμες αστικές μεταφορές με την εξασφάλιση και τη χρήση των πράσινων μικρών λεωφορείων 
αλλά και ανάπτυξη ολοκληρωμένου προσβάσιμου συστήματος μετακίνησης ατόμων με αναπηρία με 
την χρήση ηλεκτρικού λεωφορείου, με την δυνατότητα κατ’ απαίτηση χρήσης της υπηρεσίας μέσω 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο δικτυακό τόπο των αστικού κέντρου της πόλης. Αυτό φυσικά 
συνεπάγεται και την τοποθέτηση σταθμών φόρτισης τους. Η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει μέσα 
από το πράσινο ταμείο .

Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία  Δυτικής Μακεδονίας 
της οποίας είναι μέλος και ο σύλλογός μας συμμετέχει σε ένα διευρωπαϊκό πρόγραμμα το e – mobility  που 
αφορά την ηλεκτροκίνηση για τα  Άτομα με Αναπηρία  στη Δυτική Μακεδονία και μπορεί να σας παρέχει 
κάθε είδους ενημέρωση επί του θέματος. 

Επίσης θα πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε πως η  ενίσχυση και η ενδυνάμωση του τρίτου οικονομικού 
τομέα είναι η κοινωνική οικονομία , η οποία στις αναπτυσσόμενες Ευρωπαϊκές χώρες εξελίσσεται ραγδαία 
και τα τελευταία χρόνια βρίσκει μεγάλης αποδοχής και στη χώρα μας . Αυτό σημαίνει πως αργά ή γρήγορα 
θα έρθει η στιγμή που η Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να δείξει την ευαισθησία της απέναντι στις 
ευπαθείς και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες , το κοινωνικό της πρόσωπο και την αλληλεγγύη και τη 
στήριξη της σε αυτές. Το πνεύμα της κοινωνικής οικονομίας εναρμονίζεται με το κοινωνικό μοντέλο της 
αναπηρίας και των ευάλωτων ομάδων , τις αξίες και τους στόχους του. Η κοινωνική οικονομία ως πολιτική 
της απασχόλησης δύναται να συμβάλει σημαντικά στην εργασιακή και κοινωνική ένταξη των ατόμων 
αυτών , παρεμβαίνοντας στοχευμένα για την κοινωνική ωφέλειά τους.

Σας γνωστοποιούμε πως ο σύλλογος μας θα είναι δίπλα σε κάθε είδους υλοποίηση κοινωνικών έργων .  
Θεωρούμε απαραίτητη τη θεσμική συμμετοχή όλων των Ατόμων με Αναπηρία  ως κοινωνικούς εταίρους 
δια της εκπροσώπησής μας ,από την αρχή της διαδικασίας εκτέλεσης τέτοιου είδους έργων  έτσι ώστε να 
υλοποιούνται με βάση της αρχές της Σύμβασης του ΟΗΕ και τις αρχές των Ευρωπαϊκών  προγραμμάτων 
π.χ. ΕΣΠΑ  με σκοπό την αποφυγή πιθανής ακύρωσης τους σε περίπτωση που δεν πληρούν την αρχή της 
ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς με ότι αυτό συνεπάγεται – π.χ. 
την απένταξη του έργου.    
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Πριν λίγες ημέρες στις 3 Δεκεμβρίου Παγκόσμια και Εθνική ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία δημόσια από 
πολλούς δόθηκε η βεβαίωση  υποστήριξης των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), χρόνιες παθήσεις και των 
οικογενειών αυτών , τώρα λοιπόν που μέσω πανδημίας διαπιστώσαμε όλοι μας πως τίποτα δε θεωρήστε 
δεδομένο και πως η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό όλων ας αποδείξουμε έμπρακτα με έργα πως στους 
άξονες προτεραιότητας  του Δήμου είναι και η ομαλή ένταξη στον κοινωνικό ιστό όλων των συμπολιτών 
μας. Ας κάνουμε λοιπόν ξεκάθαρο πως δεν θα επιτρέψουμε αυτή η δύσκολη χρονιά της πανδημίας να 
αναδειχθεί σε  Δούρειο ίππο σε βάρος των δικαιωμάτων τους».

Στη συνέχεια, οι Αντιδήμαρχοι Προγραμματισμού, Ωρίμανσης Έργων και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης & Τεχνικών Έργων - Πολεοδομίας και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας κ.κ. 
Κων/νος Τσανούσας και Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος, αντίστοιχα, τόνισαν ότι οι άξονες του 
σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2021 διαμορφώθηκαν με βάση τις αποφάσεις των 
Κοινοτήτων του Δήμου μας, τις σχετικές με προτάσεις ένταξης έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα 
έτους 2021, την πρόταση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την αναγκαιότητα υλοποίησης έργων, 
όπως καταγράφηκαν την τρέχουσα χρονιά και τις εκτιμώμενες πηγές χρηματοδότησης. 
Σε διαλογική συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής και τους Προέδρους των Συμβουλίων 
Κοινοτήτων, που μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, οι Αντιδήμαρχοι και οι υπηρεσιακοί παράγοντες 
έδωσαν διευκρινήσεις, απάντησαν σε ερωτήσεις και εξέφρασαν τις προθέσεις της δημοτικής αρχής 
για στοχευμένες δράσεις και παρεμβάσεις ασφαλείας, που σχετίζονται τόσο με μελλοντικές 
εντάξεις έργων όσο και με προσπάθειες για μελετητική ωρίμανση και αφορούν στον αστικό ιστό 
της πόλης και στις Κοινότητες του Δήμου.

Τα μέλη της επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη όλα τα ανωτέρω και 
τις διατάξεις των Ν.4555/2018 και Ν.3463/2006

γνωμοδότησαν   ομόφωνα   θετικά

επί του Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου Καστοριάς για το 2021, 
όπως αυτό αποτυπώνεται παραπάνω.

Μετά την ολοκλήρωση της διατύπωσης των θέσεων των φορέων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. 
Μηταλίδης έδωσε τις τελικές διευκρινήσεις και εξέφρασε τη διαβεβαίωση, ότι οι προτάσεις θα 
ληφθούν υπόψη και θα αξιολογηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι και το τελικό 
αποφασίζον όργανο για την ψήφιση και έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 
έτους 2021 του Δήμου Καστοριάς, σύμφωνα τα άρθρα 208 του Ν.3463/2006 και 65 του 
Ν.3852/2010.

Σημειώνεται, ότι οι εκπρόσωποι των παρακάτω φορέων, αν και δεν συνδέθηκαν στην 
επαναληπτική συνεδρίαση της Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης, κατέθεσαν ηλεκτρονικά στη 
Γραμματεία τις θέσεις τους, ως εξής:

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καστοριάς κατέθεσε τα παρακάτω:

«Κύριε  Πρόεδρε
     Με αφορμή  την  πρόσκλησή  σας  για  συμμετοχή  του  Συλλόγου  μας  στην  συνεδρίαση  της  
επιτροπής  διαβούλευσης  του  Δήμου  Καστοριάς , θέλουμε  για  ακόμη  μία  φορά  τα  τελευταία  χρόνια  
να  επιμείνουμε  στην  δεδομένη  ανάγκη  για  να  αποκτήσει  η  Καστοριά   μας  ένα  ΄΄ανοικτό  κέντρο  
εμπορίου΄΄   με  όλα  τα  θετικά  παρεπόμενα  για  την  αγορά  της  πόλης  μας.
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     Σας  καταθέτουμε  πιο  κάτω  εκ  νέου  κάποιες  από  τις  προτάσεις  μας , ώστε  να  συμπεριληφθούν  
στα  πρακτικά  συνεδρίασης  της  επιτροπής  διαβούλευσης, και  ζητούμε : 
α)  Να  καταβληθεί  εκ  μέρους  του  Δήμου  κάθε  δυνατή  προσπάθεια  ώστε  να  εξευρεθούν  πόροι  για  
την  υλοποίηση  ενός  τέτοιου  σημαντικού  για  την  αναβάθμιση  της  αγοράς  της  πόλης  μας  έργου. 
     Υπενθυμίζουμε  εκ  νέου  πώς  στο  προηγούμενο  ειδικό  πρόγραμμα  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης – 
ειδική  γραμματεία  ΕΣΠΑ , δυστυχώς  όμως  την  συγκεκριμένη  χρονική  περίοδο  παρόμοιο  πρόγραμμα  
δεν  υπάρχει  για  να  μπορέσει  να  υλοποιηθεί , με  τίτλο   ΄΄πρόγραμμα  Ανοικτά  κέντρα  εμπορίου -  
open  mall΄΄ , με  βασικό  δικαιούχο  τούς  Δήμους  και  συνδικαιούχους  τούς  Εμπορικούς  Συλλόγους  ή  
τα  Επιμελητήρια , υπήρχε  συνολικός  προϋπολογισμός  1,8  εκ  ευρώ  και  μία  μεγάλη  γκάμα  
παρεμβάσεων  για  την  αναβάθμιση  της  αγοράς  μας .      
β)  Στην  επικείμενη  ψήφιση  του  προσχεδίου  κατάρτισης  τεχνικού  Προγράμματος  2020  και  του  
προσχεδίου  προϋπολογισμού  2020  να  εντάξετε , εφ’  όσον  είναι  δυνατόν , κάποιες  από  τις  κατωτέρω  
προτάσεις  μας , μέσα  από  τις  οποίες  θεωρούμε  ό,τι  μπορεί  να  αναβαθμιστεί  η  αγορά  της  πόλης  
μας.
     Επιλέξιμες  δράσεις  θα  μπορούσαν  να  είναι:
- αναβάθμιση πεζοδρόμων, με προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, όπως: παγκάκια, ζαρντινιέρες κ.α,
- ανάπλαση πλατειών, ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου μνημείων,
- αναβάθμιση ή και κατασκευή συστήματος απορροής όμβριων υδάτων , είναι γνωστό το 
  μεγάλο πρόβλημα που παρατηρείται στην κάτω αγορά
- αναβάθμιση ή και δημιουργία χώρων στάθμευσης εξυπηρέτησης εμπορικών περιοχών 
  χωρίς αντίτιμο.
- φυτεύσεις πρασίνου,
- παρεμβάσεις υψηλής σκίασης,
- αναβάθμιση οδοφωτισμού – αλλαγή φωτιστικών στύλων,
- δημιουργία ειδικών χώρων για αφισοκόλληση / γκράφιτι,
- υπογειοποίηση καλωδίων κοινής ωφελείας.
- προμήθεια mini bus τελευταίας τεχνολογίας που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών  
  CO2 και αέριων ρύπων, χωρίς αντίτιμο,
- παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ τόσο στο δημόσιο χώρο όσο και σε 
  επιμέρους υποδομές (π.χ. διαμόρφωση στάσεων αστικών λεωφορείων).
- συστήματα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi για τους επισκέπτες),
- συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην περιοχή παρέμβασης,
- συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή παρέμβασης,
- ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής ,
- ανάδειξη και επενδύσεις με ομοιόμορφα υλικά των εξωτερικών όψεων των κτιρίων,
- προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων (π.χ μεταλλικές, ξύλινες, ομοιόμορφη γραφή) 
  επιγραφών,
- εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων,
- προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων των καταστημάτων,
-Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής με συστήματα - πλατφόρμες ενίσχυσης  
  τοπικής επιχειρηματικότητας 
- διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της εμπορικής περιοχής (με έμφαση σε 
  δράσεις πολιτισμού, όπως μουσική , εκθέσεις, προβολές, ομιλίες, οργανωμένοι  περίπατοι κ.ά.)».

Η δημότισσα κα Κωτσάκη Βερονίκη κατέθεσε τα παρακάτω: 

«Οι προτάσεις που καταθέτω και θα ήθελα να συζητηθούν είναι οι εξής :

1. Προτείνω να ενταχθούν  και οι βρεφικοί σταθμοί στην ενεργειακή αναβάθμιση , καθώς η θέρμανση τους 
κοστίζει παρά πολύ.
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2. Όσο αφορά στις υπηρεσίες αθλητισμού είτε για συντήρηση είτε για αναβάθμιση προτείνω να ενταχθούν 
και το χιονοδρομικό Βιτσίου με την αναβάθμιση του λιφτ καθώς και παραγωγής τεχνητού χιονιού , εφόσον 
όλοι θέλουμε να φέρουμε τουρισμό στην πόλη μας και δουλειές . 

3.  Αναβάθμιση του ΝΟΚ Καστοριάς . Είναι ντροπή πραγματικά να έχουμε βγάλει τόσους αθλητές με χρυσά 
κτλ οι οποίοι συνεχίζουν να αθλούνται σε εγκαταστάσεις πραγματικά πανάθλιες!!!!  Καθώς και τα παιδιά 
που ασχολούνται με την κωπηλασία !! 

4. Το θέμα της ελλιπούς επιχορήγησης των βρεφικών σταθμών και ΚΔΑΠ του δήμου μας είναι γνωστό. 
(Επειδή δεν ανοίγουν τα έξοδα του προϋπολογισμού δεν ξέρω αν υπάρχει η όχι ) προτείνω να εγγραφεί 
επιχορήγηση ενός σεβαστού ποσού ώστε να μην φτάσουν πάλι οι εργαζόμενοι να μείνουν απλήρωτοι 12 
μήνες και ...».  

Τέλος, η Πρόεδρος της Κοινότητας Χαλάρων κα Χρήστου Χριστίνα, στην οποία κοινοποιήθηκε η 
πρόσκληση, απέστειλε ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Επιτροπής τα εξής:

«Πρότασή μας σαν Κοινότητα Χαλάρας είναι η εξής:

1] Διαπλάτυνση του δρόμου προς τα κοιμητήρια 500 μέτρων.
2] Επανακατασκευή 2 ποτιστρών 
3] Κατασκευή υδατόπυργου στον κάμπο του χωριού».  

 
   

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό: 5/2020

Έτσι έγινε το παρόν πρακτικό της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Διαβούλευσης

Κίμων Μηταλίδης

Ο Γραμματέας

Ιωάννης Μπέλλος

Τα Μέλη

Παπακωνσταντίνου Βασιλική
Βλαχόπουλος Παναγιώτης
Χρηστάκη Ειρήνη
Φωτιάδης Δημήτριος
Σιώμος Κωνσταντίνος
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