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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 

Τα περιεχόμενα της σημερινής παρουσίασης Απολογισμού 

Πεπραγμένων του Δήμου Θηβαίων για το έτος 2012 φαίνονται στη 

διαφάνεια.   
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 ΓΕΝΙΚΑ 

 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ   

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝ. & 

ΠΛΗΡ. 

 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

4 

… συνέχεια  

 

  ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &       

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

  ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (Α’ & Β’ θμιας Εκπ/σης) 

  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ (ΔΟΘ) 

 ΔΗΚΕΘ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 
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… συνέχεια  

 

  ΔΕΥΑΘ 

  ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε 

 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ -ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ 

 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

 Ο φετινός απολογισμός πεπραγμένων συντάχθηκε όχι μόνο 

γιατί προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία αλλά γιατί 

θεωρούμε πως η διαφάνεια, ο δημόσιος διάλογος και η 

λογοδοσία είναι θεμελιώδεις έννοιες της Δημοκρατίας. 

 Πριν από 30 μήνες αναλάβαμε την Διοίκηση του Νέου Δήμου σε 

μία ιδιαίτερα σημαντική και δύσκολη περίοδο για τη χώρα και 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε οικονομικό και θεσμικό επίπεδο. 

 Αναλάβαμε την διοίκηση ενός Δήμου με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται τόσο με την έκταση και 

μορφολογία του εδάφους όσο και με την νέα κατάσταση που 

προέκυψε μετά τη συνένωση των τεσσάρων πρώην Δήμων 

Θηβαίων, Βαγίων, Πλαταιών και Θίσβης, με τις ιδιαιτερότητες 

της κάθε περιοχής αλλά και με διαφορετικές τοπικιστικές 

αντιλήψεις. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 



10/10/2013 

4 

7 

 

… συνέχεια 

 Σε όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα 

προστέθηκε και η κακή οικονομική κατάσταση λόγω χρεών και 

ιδιαίτερα της ανεπαρκούς χρηματοδότησης αφού η διοικητική 

μεταρρύθμιση δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση των 

πόρων.  

 Επίσης, η έλλειψη προσωπικού σε νευραλγικές υπηρεσίες 

δημιούργησε πολλά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία 

του Δήμου. Παρόλα αυτά το 2012 με τις φιλότιμες προσπάθειες 

αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων αλλά και τη βοήθεια 

όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου λειτούργησε 

ο Δήμος χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πλην των οικονομικών 

όπου δεν δόθηκε η ευκαιρία για περισσότερη ανάπτυξη αλλά 

και εξυπηρέτηση των Δημοτών σε ορισμένους τομείς της 

καθημερινότητας.       
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Θ. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

  Το Τμήμα Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής είναι μια επιτελική Υπηρεσία με κομβικό ρόλο στην 

άσκηση πολιτικής του Δήμου. Ασχολείται με όλα τα Προγράμματα 

Έργων και Δράσεων. 

 

 Για  τη στελέχωση του Τμήματος, μετά την εφαρμογή του Νέου 

ΟΕΥ τοποθετήθηκε μία (1) υπάλληλος ως Προϊσταμένη. Το έργο 

του Τμήματος συνδράμει εξωτερική συνεργάτης του Δημάρχου.  

 

 

 

 

10 

… συνέχεια 

 

 Αποτελείται από τρία (3) Γραφεία όπως η διαφάνεια: 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  

 ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 &  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 & 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

& 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

12 

…συνέχεια 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  
 

 Σύνταξη Προγράμματος Επενδύσεων  και  των τροποποιήσεων 

αυτού. 
 

 Υποστήριξη στη Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΘ για την:  

 

  Σύνταξη του Προγράμματος  Προμηθειών και Υπηρεσιών 

και των αναμορφώσεων αυτού 

 Συμμετοχή του Δήμου “ως συμπράττων φορέας” σε 

Αναπτυξιακές Συμπράξεις για τις δράσεις TOΠΕΚΟ (Τοπικές 

δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες) και 

ΤΟΠΣΑ (Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση) 

 
 

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 
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… συνέχεια 
 

Υποστήριξη  στη Δ/ΝΣΗ Τεχν.Υπ.  για την : 

 Σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος και των τροποποιήσεων 

αυτού. 

 Υποβολή προτάσεων  συγχρηματοδότησης και αποστολής 

συμπληρωματικών στοιχείων για τις προτεινόμενες  προς  

χρηματοδότηση πράξεις : 

o Δίκτυο  Ύδρευσης Τ. Κ Λεύκτρων, Π/Υ 569.855,78€ 

o Ανάπλαση Οδού Πινδάρου, Π/Υ 653.571,53 € (Υποστήριξη 

στη ΔΕΥΑΘ) 

o Βελτίωση – Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Λεύκτρων, Π/Υ  

215.974,84 €  

o Βιολογικός Βαγίων (Υποστήριξη στη ΔΕΥΑΘ), Π/Υ 

5.030.938,88 € 

o Πράσινη Αγροτική Ανάπτυξη στην Τ.Κ Ξηρονομής, Π/Υ 

3.404.149,00 € 

13 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

14 

...συνέχεια 
 

 

o Ενεργειακή απόδοση δημοτικών κτιρίων  (Παλαιό 

Δημαρχείο και Παλαιό Πρακτορείο ΚΤΕΛ). 

o Βιοκλιματικός περίπατος(Ρέμα Χρυσορροά),Π/Υ 

2.363.228,87 € 

o Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων 

Βίας  

o Υπηρεσία Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης 

o Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορα άτομα ή άπορες 

οικογένειες των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του 

ΔΘ 

o Βελτίωση κτιρίου Παλαιού Δημαρχείου Βαγίων 

o Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα (5μηνα) 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

...συνέχεια 
 

  Παρακολούθηση και υλοποίηση των ήδη ενταγμένων έργων 

καθώς και την οικονομική παρακολούθηση αυτών: 

 

o Κατασκευή ανάπλαση Οδού Πινδάρου 

o Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ   Δ.Ε Πλαταιών  

o Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ Δ.Ε Θίσβης  

o Υδροδότηση Δ.Ε Βαγίων (γεώτρηση Αγ. Σωτήρας) 

o Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα 

o Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων 

βίας  

o Υπηρεσίες συμβούλων 

o Δωρεάν διανομή τροφίμων 

o Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Δ.Ε Πλαταιών 

o Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

 

… συνέχεια 
 

 

o Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα (5μηνα) 

o Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού 

Γυμναστηρίου Θηβών. 

 

  Σύνταξη αιτημάτων χρηματοδότησης δαπανών για την 

εξόφληση λογαριασμών  έργων  ενταγμένων στο πρόγραμμα 

«ΘΗΣΕΑΣ». 

 

  Διενέργεια διαφόρων εργασιών για την αποτελεσματικότητα- 

απόδοση-οργάνωση και ποιότητα των υπηρεσιών του Δήμου 

και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Η Δ/νση Διοικητικών  Υπηρεσιών  είναι αρμόδια : 

 Για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την 

δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών 

γεγονότων στην περιοχή του Δήμου. 

 

 Για τον σχεδιασμό και τον εντοπισμό εφαρμογής συστημάτων 

και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση- 

διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

 Αποτελείται  από τρία (3) τμήματα στην έδρα του Δήμου και τρία (3) 

αποκεντρωμένα στις Δ.Ε. Βαγίων, Πλαταιών και Θίσβης:  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ –  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΒΑΓΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ  
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…συνέχεια 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  
 

 Κατά την διάρκεια του 2012 πραγματοποιήθηκαν : 

 

 Οι προγραμματισμένες Τακτικές, Έκτακτες και Ειδικές 

συνεδριάσεις του Δημ. Συμβουλίου (συνολικά 460 

Αποφάσεις ). 

 Οι συνεδριάσεις της Οικ. Επιτροπής  (492 Αποφάσεις). 

 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (127 Αποφάσεις). 

 Της Εκτελεστικής Επιτροπής  (17 Αποφάσεις). 

 Οι  συνεδριάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων 

(103 συνεδριάσεις, 288 αποφάσεις) 

 
 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

20 

… συνέχεια 
 

 

 Χορηγήθηκε μεγάλος αριθμός πιστοποιητικών γέννησης και 

οικογενειακής κατάστασης καθώς αριθμός αδειών γάμου σύμφωνα 

με τις αιτήσεις. 

 Καταχωρήθηκαν αποφάσεις μεταβολών στα Δημοτολόγια και στα 

ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου (ληξιαρχικές πράξεις γάμου, θανάτου, 

βάπτισης, γέννησης, διαζυγίων). 
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…συνέχεια 
 

 

 Ολοκληρώθηκε η επίπονη και ιδιαίτερα σοβαρή διαδικασία  

έγκρισης και δημοσίευσης του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας (ΟΕΥ). 

 Ορίσθηκαν οι Αναπληρωτές Προϊσταμένων Διευθύνσεων, 

Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων. 

 Τοποθετήθηκε το προσωπικό σύμφωνα με τα προσόντα 

πρόσληψης, την σωστή και ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών 

με απώτερο στόχο την σωστή και έγκαιρη εξυπηρέτηση  του 

πολίτη.  

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 
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…συνέχεια 
 

 
 

Εγκρίθηκαν οι μετατάξεις των υπαλλήλων του Δήμου με 

σκοπό την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της Υπηρεσίας καθώς 

και της διασφάλισης των εργαζομένων . 

Μετά την ψήφιση του 3ου μνημονίου και του ν. 4093/2012, με 

αποφάσεις Διοίκησης και Εργαζομένων δεν στάλθηκαν 

στοιχεία ώστε να τεθούν σε διαθεσιμότητα υπάλληλοι του 

Δήμου μας.  

Ελήφθησαν 1272 Αποφάσεις Δημάρχου σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία που αφορούσαν σε όλες τις Υπηρεσίες 

του Δήμου. 
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…συνέχεια 
 

 

Διεκπεραιώθηκαν 8 υποθέσεις συνταξιοδότησης  μονίμων 

υπαλλήλων  και  Ι.Δ.Α.Χ. 

Διενεργήθηκαν οι διαγωνισμοί και προσελήφθησαν 8 άτομα 

ΙΔΟΧ, και 17 άτομα με δίμηνη σύμβαση για τις ανταποδοτικές 

Υπηρεσίες του Δήμου μας (Καθαριότητα – Ύδρευση) . 

Διεκπεραιώθηκαν όλες οι υποθέσεις του Κεντρικού ΚΕΠ 

(Μ.Ο. 240 υποθέσεις ημερησίως ) και των περιφερειακών ΚΕΠ 

(Μ.Ο. 20 υποθέσεις ημερησίως) που αφορούσαν διάφορα 

θέματα-υποθέσεις. 

 

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Η Δ/νση Οικονομικού είχε και έχει ακόμη το μεγάλο βάρος 

υλοποίησης των οικονομικών θεμάτων του Δήμου. 

 Είναι αρμόδια για:  

 Την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων 

λειτουργίας του Δήμου . 

 Τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη 

διαχείριση των εσόδων και δαπανών. 

 Την εφαρμογή των μισθολογικών στοιχείων γενικώς. 

 Τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας .  

 Την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών 

που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού των 

υπηρεσιών του Δήμου.  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2012: 

 

 Χρηματοδότηση ληξιπρόθεσμων οφειλών (4.613.643,00 €) 

 Ρύθμιση δανείων Δήμου στο Τ.Π& Δ.  

 Ρύθμιση οφειλών του Δήμου και της ΔΕΥΑΘ προς την ΕΥΔΑΠ 

 Μείωση δαπανών (με λήψη μέτρων οικονομίας κλίμακας) 

 Λήψη μέτρων είσπραξης :  

 
 Δέσμευση φορ. ενημερότητας 

 Διακανονισμοί οφειλών τρίτων προς Δήμο 

 Τηλεφωνική επικοινωνία με οφειλέτες (δεν απέδωσε όσο πιστεύαμε)   

 

 Οριακή αλλά ικανή προς λειτουργία επιχορήγηση των Ν.Π. του Δήμου 

(ΔΟΘ-ΔΗΚΕΘ) 

 Αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής θέσης του Δήμου:  

 
 Πλήρη καταγραφή οφειλών  

 Τριμηνιαία παρακολούθηση προϋπολογισμού 

 Ενημέρωση μητρώου δεσμεύσεων  
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…συνέχεια 

 

     Όλα τα ανωτέρω επιτεύχθηκαν παρότι μειώθηκαν τα 

πραγματικά έσοδα του Δήμου.  

     Οφείλουμε το 2013-2014 να επικεντρωθούμε στα έσοδα του 

Δήμου για τη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών με στόχο 

όχι την αύξηση των τελών-φόρων κλπ αλλά την είσπραξη των 

οφειλών του.  

     Οφείλουμε επίσης να επαναπροσδιορίσουμε τη λειτουργία των 

Ν.Π. του, ώστε να επιτευχθεί η ανταποδοτικότητα των 

υπηρεσιών με σκοπό την αυτοχρηματοδότηση (όσο είναι 

δυνατό περισσότερο) των λειτουργικών δαπανών τους.  

 

 Αποτελείται από δύο (2) Τμήματα:  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 

 ΕΣΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

28 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

… συνέχεια 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

 

 ΕΣΟΔΑ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εισπράξεις 2012 16.521.806,64 

Χρηματικό υπόλοιπο 2011 2.042.853,43 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012 18.564.660,07 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

… συνέχεια 
 

o   Εισπράξεις 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

Τακτικά Έσοδα 12.547.649,02 10.254.869,01 

Έκτακτα Έσοδα    8.551.156,89    3.021.352,46 

Έσοδα παρελθόντων ετών    1.267.918,73      547.603,61 

Εισπράξεις από δάνεια  & 

απαιτήσεις Π.Ο.Ε. 

   8.362.222,28       144.351,06 

Εισπράξεις υπέρ δημόσιου& 

τρίτων – επιστροφές 

   2.858.050,00    2.553.630,47 

Χρηματικό υπόλοιπο    2.042.853,43   2.042.853,43 

ΣΥΝΟΛΟ 35.629.850,35 18.564.660,07 

30 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

… συνέχεια 
 

 

 

 ΕΞΟΔΑ 
 

o Λειτουργικά                         : 11.358.362,40                

o Επενδυτικά                         :   1.114.368,59 

o Πληρωμές οφειλών            :   1.237.334,17 

o Αποδόσεις δημοσίου         :   2.390.726,87 

     Σύνολο Πληρωμών 2012 : 16.100.792,03    
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

… συνέχεια 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

2011 2012 

ΚΑΠ 6.152.443,60 4.071.637,55 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ 236.571,06 1.044.318,83 

ΔΕΗ 3.928.888,63 3.479.613,74 

ΥΔΡΕΥΣΗ 443.348,47 526.893,80 

ΣΧΟΛΕΙΑ 411.956,64 426.495,56 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 1.073.655,00 2.651.162,86 

ΛΟΙΠΑ 2.026.384,21 1.825.931,90 

ΣΥΝΟΛΟ: 14.273.247,61 14.026.054,24 

32 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 
… συνέχεια 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

2011 2012 

ΑΜΟΙΒΕΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.037.010,65 5.425.635,01 

ΑΙΡΕΤΟΙ 336.914,75 269.914,42 

ΔΑΝΕΙΑ 574.580,19 332.338,73 

ΣΧΟΛΕΙΑ 499.061,60 285.981,69 

ΔΟΘ 627.674,00 483.300,00 

ΔΗΚΕΘ 387.560,00 709.349,52 

ΔΕΠΟΔΑΘ 1.286.829,33 764.726,22 

ΔΕΥΑΘ 992.775,75 1.005.544,98 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.702.019,23 1.488.481,03 

ΟΦΕΙΛΕΣ 1.556.184,31 1.237.334,17 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 989.124,11 1.707.459,39 

14.989.734,92 13.710.065,16 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 
… συνέχεια 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΦΕΙΛΕΣ 31-12-2012 

Ληξιπρόθεσμα 4.613.643,00 

Χρήσης 2012 1.279.998,80 

34 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

… συνέχεια 
 

 

o  Λειτουργικά (Ανά Υπηρεσία) : 

•   Γενικές Υπηρεσίες                                                   : 3.984.756,92  

•  Διοικητικές – Οικονομικές                                        : 1.742.145,33 

•  Πολιτισμού – Αθλητισμού Κοινων. Πολιτικής        :    160.551,67 

•  Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού                         : 3.413.963,01 

•  Ύδρευσης – άρδευσης αποχέτευσης                      :    350.031,02 

•  Τεχνικών έργων                                                         : 1.163.777,24                                           

•  Πρασίνου                                                                    :    311.136,83 

•  Πολεοδομίας                                                               :    141.266,39 

•  Νεκροταφείων                                                            :       -------                                

•  Δημοτικής Αστυνομίας                                              :    88.294,14 

•  Σφαγείων                                                                    :        2.439,85 

                                                                      ΣΥΝΟΛΟ: 11.358.362,40 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

… συνέχεια 
 

 

o  Επενδυτικά (Ανά Υπηρεσία) : 

•   Γενικές Υπηρεσίες                                                   :             -------  

•  Διοικητικές – Οικονομικές                                        :      15.669,95 

•  Πολιτισμού – Αθλητισμού Κοινων. Πολιτικής        :    109.180,03 

•  Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού                         :      39.753,60 

•  Ύδρευσης – άρδευσης αποχέτευσης                      :        4.600,20 

•  Τεχνικών έργων                                                         :    882.248,26                                           

•  Πρασίνου                                                                    :      62.880,55 

•  Πολεοδομίας                                                               :            ------- 

•  Νεκροταφείων                                                            :            -------                        

•  Δημοτικής Αστυνομίας                                              :            -------  

•  Σφαγείων                                                                    :            -------  

                                                                      ΣΥΝΟΛΟ:   1.114.368,59 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2011 

… συνέχεια 
 

o Πληρωμές Οφειλών 2012 
 

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Αμοιβές υπαλλήλων – αιρετών      12.262,90 

Λειτουργικές δαπάνες    584.107,62 

Επενδυτικές δαπάνες    374.112,44 

ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ      97.461,21 

ΔΗΚΕΘ 

Δάνειο ΔΕΥΑΘ   1.005.544,98 

Ν.Π. που καταργήθηκαν –ρυθμίσεις    

     23.194,36 

Δικαστικές αποφάσεις     318.340,31 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 2.584.413,82 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

…συνέχεια 
 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  2012 
 

 Μείωση ΚΑΠ: 2.080.806,05 € σε σχέση με το 2011 

  

 Μείωση ΔΕΗ: 500.000,00 € σε σχέση με το 2011 

  

 Ληξιπρόθεσμα ΔΕΥΑΘ: 1.005.544,98 € 

 

 ΣΥΝΟΛΟ:  3.586.351,03 €  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΘ 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

 

 Διεύθυνση με μεγάλο φόρτο εργασίας μετά την εφαρμογή του 

«Καλλικράτη» με το ίδιο σχεδόν προσωπικό, με δεδομένο τον μεγάλο 

αριθμό Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων αλλά κυρίως της μεγάλης 

έκτασης.   

 

 Κατά το 2012 παρουσιάστηκαν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των 

Δημοτών από τα Τεχνικά Τμήματα του Δήμου, ιδιαίτερα σε θέματα 

Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης στους τρεις (3) πρώην Δήμους  

λόγω έλλειψης πόρων και αποστάσεων.  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΘ 
 

 
 

 

 Μεγάλο πρόβλημα διαπιστώθηκε στον Ηλεκτροφωτισμό της ΔΕ 

Θίσβης, όπως και το 2011 είχαμε αναφέρει. Σε συνεργασία με τον 

επίτροπο προσπαθούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα με εξωτερικό 

συνεργάτη, όπως συνέβαινε στον πρώην Δήμο Θίσβης. 

 

40 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΘ 
 

…..συνέχεια  
 

Η Δ/νση αποτελείται από τρία (3) τμήματα: 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ  

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

& 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ 

 ΜΕΛΕΤΩΝ  

& ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 

 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η/Μ 

ΑΔΕΙΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ & 

 ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 
… συνέχεια 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  
 

 Με το τμήμα Αυτεπιστασίας-Συντήρησης και Πολιτικής 

Προστασίας 

 Αντιμετωπίσθηκαν οι διάφορες βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης 

Βαγίων, Πλαταιών και Θίσβης. 

 Έγιναν οι αναγκαίες ενέργειες για τη βελτίωση του δικτυού 

ύδρευσης Αλυκής. 

 Συντάχθηκαν μελέτες και υλοποιήθηκε η συντήρηση 

αγροτικών οδών στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες. 

Αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία οι χιονοπτώσεις και οι 

πυρκαγιές 

Απασχολήθηκαν τα διάφορα συνεργεία και μηχανήματα του 

Δήμου σε αποκαταστάσεις βλαβών οδών, σχολείων, 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.  

  
42 

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2011 

… συνέχεια 

 
 

 Συντάχθηκαν και επικαιροποιήθηκαν διάφορες μελέτες για 

υποβολή στο ΕΣΠΑ 

 Συντάχθηκε φάκελος για υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για 

τον βιολογικό καθαρισμό και τα δίκτυα στον πρώην Δήμο 

Βαγίων  (έργο της ΔΕΥΑΘ).  

Αποψιλώθηκαν οι χώροι με εργολαβία στην πόλη της Θήβας 

και στις Δ.Ε.  

 

 

 

 

 

 

 

 
… συνέχεια 
 

 Με το τμήμα Μελετών-Επιβλέψεων Έργων 
 

 Διεκπεραιώθηκαν οι αιτήσεις για άδειες έγκρισης εισόδου – 

εξόδου καταστημάτων – επιχειρήσεων. 

Έγιναν ενέργειες για την παραλαβή διαφόρων έργων 

(προσωρινή , οριστική). 

Συντάχθηκαν και ελέχθηκαν οι Ανακεφαλαιωτικοί  πίνακες 

διαφόρων έργων. 

Εκπονήθηκαν μελέτες και έγιναν οι προβλεπόμενες ενέργειες για 

υλοποίηση των πράξεων «Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ ΔΕ Θίσβης 

Δήμου Θηβαίων» και «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της 

τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την 

καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής 

υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 
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… συνέχεια 
 

 

 Απεστάλησαν στο ΚΑΠΕ όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία για 

την ένταξη του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημοσίου 

ανοικτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα 

της Θήβας». 

Έγιναν εισηγήσεις για θέσεις στάθμευσης στο κεντρικό ιστό της 

πόλης.  

Έγιναν εισηγήσεις και ενέργειες για υλοποίηση –επίβλεψη όλων 

των έργων (ΕΣΠΑ-ΘΗΣΕΑΣ-ΣΑΤΑ) σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν 

από το τμήμα προγραμματισμού.  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 

 

 
… συνέχεια 
 

 Με το τμήμα Συγκοινωνιών & Εγκ. Η/Μ-αδειών μεταφορών & διαχ. 

Οχημάτων- μελετών & επιβλέψεων Η/Μ Έργων: 
 

 Έγινε συστηματική προσπάθεια για την οργάνωση του 

Τμήματος με την καταγραφή των διαδικασιών που πρέπει να 

ακολουθούνται. 

Στο γραφείο Ηλεκτροφωτισμού θεσπίστηκε βιβλίο καταγραφής 

βλαβών που δηλώνονται από τους πολίτες ώστε να γίνεται 

αποδοτικότερα η συντήρηση του δικτύου και η αποκατάσταση των 

βλαβών και να υπάρχει ιχνηλασιμότητα των βλαβών . 

 Συντάσσεται καθημερινά προγραμματισμός των συντηρήσεων 

και παράδοση αυτού γραπτώς στα αντίστοιχα συνεργεία των 

ηλεκτρολόγων . Οι αποκαταστάσεις των βλαβών των ΤΚ 

πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης των Προέδρων με το 

αρμόδιο γραφείο.   
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… συνέχεια 
 

Οργανώθηκε το Γραφείο Κίνησης έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά 

με καταγραφή όλων των απαιτούμενων ενεργειών και την τήρηση 

όλων των εγγράφων που απαιτούνται. Όλα τα οχήματα 

παραμένουν στο αμαξοστάσιο που φυλάσσεται και δεν 

παρατηρούνται κρούσματα κλοπής καυσίμων. Η αναδιοργάνωση 

του  Γραφείου έχει επιφέρει σημαντικές μειώσεις στο κόστος των 

καυσίμων και των συντηρήσεων.  

Δημιουργήθηκε  αρχείο με τις καταναλωθείσες ποσότητες των 

καυσίμων από τα οχήματα , τήρηση των δελτίων κινήσεως των 

οχημάτων από τους οδηγούς καθημερινά και έλεγχος της 

διαδικασίας τροφοδοσίας καυσίμου από αρμόδιο υπάλληλο. 

Για τις συντηρήσεις των οχημάτων πραγματοποιήθηκε και 

πραγματοποιείται καταγραφή των βλαβών και γίνεται επιθεώρηση 

του κάθε οχήματος με προκοστολόγηση της κάθε βλάβης ώστε να 

δοθεί ή όχι η εντολή της αποκατάστασης της. 
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… συνέχεια 
 

 

 

Συντάχθηκαν όλες οι μελέτες για τις προμήθειες των 

απαιτούμενων υλικών όπως είναι τα υλικά ύδρευσης, 

ηλεκτρολογικό υλικό, σάκων απορριμμάτων, οχημάτων και όλου 

του εξοπλισμού που απαιτήθηκε για την ορθή λειτουργία των 

τμημάτων και υπηρεσιών.   

 

Τα έργα του Δήμου αναφέρθηκαν στο Δ.Σ. κατά την ψήφιση του 

Τεχνικού Προγράμματος, τα οποία φαίνονται στις επόμενες 

διαφάνειες. (Σας έχουν δοθεί σε πίνακες)  
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 Αποκατάσταση 3 ΧΑΔΑ Δ.Ε. Θίσβης Δήμου  Θηβαίων  

             - Π/Υ : 811.524,02  /   ΣΥΜΒΑΣΗ : 701.338,10 

             - Το έργο έχει ολοκληρωθεί  

 Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων  

             -Π/Υ: 5.000.000 /    ΣΥΜΒΑΣΗ: 3.042.029 

        -Το έργο ξεκινάει στις 30/9/2013          

49 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ  

  Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλαταιών (Δ.Ε. Πλαταιών Δ.Θηβαίων) 

                 - Π/Υ:  220.713,05   /   ΣΥΜΒΑΣΗ : 114.351,87 

                 - Έχει παραδοθεί η Α’ φάση μελέτης.  

 

 Δημιουργία θέσεων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε 4/10/12 και ολοκληρώθηκε 
στις 2/5/2013. Απασχολήθηκαν :   

     

                  - Στο Δήμο Θηβαίων 74 άτομα 

                  - Στη ΔΗΚΕΘ 9 άτομα 

               - Στο Δ.Ο.Θ. 25 άτομα 

                  - Στη ΔΕΠΟΔΑΘ 10 άτομα 

50 

… συνέχεια  

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ  
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  Βελτίωση- ανάπλασης  κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Λεύκτρων 

Δήμου Θηβαίων :  

                      - Π/Υ : 247.054,13  

                      - Βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης των ενστάσεων 

για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου  

 

  Βελτίωση κτιρίου παλαιού Δημαρχείου Βαγίων και μετατροπή 

του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων: 

                  -Π/Υ: 220.137,56  

                 -Βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης 

                        
51 

… συνέχεια  

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ  

 Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων 

βίας στο Δήμο Θηβαίων. Ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 13/5/13 :  

                      - Π/Υ :300.000  

                      -Λειτουργεί με 1 Ψυχολόγο & 1 Κοινωνιολόγο και εκκρεμεί η 

πρόσληψη Νομικού. 

                      - Έχουν προγραμματιστεί τα εγκαίνια του κέντρου στις 

25/9/13 

 Υδροδότηση ΔΕ Βαγίων Δήμου Θηβαίων από τη γεώτρηση Αγ. 

Σωτήρας : 

                  -Π/Υ: 265.867, 70/ ΣΥΜΒΑΣΗ : 237.046,36 

                 - Έχει ζητηθεί από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ 

παράταση εργασιών. 
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… συνέχεια  

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ  
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 Κατασκευή ανάπλασης οδού Πινδάρου ΔΘ :  

                      - Π/Υ : 653.571,53/ ΣΥΜΒΑΣΗ : 653.571,53 

                      -Ολοκλήρωση εντός του 2013 

 

 Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοικτού χώρου κατά 

μήκους του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας : 

                  -Π/Υ: 1.859.971,54 

                 - Εγκρίθηκε  με την απόφαση αρ. 551/2013. Ακολουθεί η 

αποδοχή της απόφασης, η εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα 

και τον Προϋπολογισμό  καθώς και η έγκριση των τευχών 

δημοπράτησης από την Διαχειριστική Αρχή του ΥΠΕΚΑ. 

                        53 

… συνέχεια  

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ  

 Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους του Δήμου Θηβαίων 

έτους 2013. (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 

                  - Το έργο υλοποιήθηκε.  

                       

 Μελέτη Κατασκευής Βιολογικού Καθαρισμού και δικτύου 

αποχέτευσης Δ.Ε. Πλαταιών Δήμου Θηβαίων, προϋπολογισμού 

730.390,25 €: 

                  -Π/Υ: 730.390,25 

                 -Βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης των ενστάσεων για 

την ανάδειξη του αναδόχου της μελέτης. 
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… συνέχεια  

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ  
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  Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων του 

Δήμου Θηβαίων    (Παλαιό Δημαρχείο & κατάστημα Δημοτικής 

Αγοράς-πρώην ΚΤΕΛ)               

                      -Π/Υ: 729.793,26 

                      -Εγκρίθηκε με την υπ. Αρ. 13/09-02/16573/1180/2013 

απόφαση ΥΠΕΚΑ. Ακολουθεί η αποδοχή της απόφασης, η 

εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό  

καθώς και η έγκριση των τευχών δημοπράτησης από την 

Διαχειριστική Αρχή του ΥΠΕΚΑ. 
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… συνέχεια  

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ  

 Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού 

σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών (ΤΟΠΕΚΟ) 

 

 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) 

  

         - Έχουν εγκριθεί και οι δύο ως άνω προτάσεις στις οποίες ο 

Δήμος Θηβαίων συμμετέχει ως συμπράττων φορέας.  
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… συνέχεια  

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ  
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βαγίων  433.927,63 

Μελέτη κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για 

την γεωγραφική περιφέρεια Δήμου 

Θίσβης 

137.286,45 

Τουριστική αξιοποίηση - ανάπλαση 

διαμόρφωση κλπ παραλίας Αγ. 

Ιωάννη Δ.Δ. Θίσβης Δ. Θίσβης 

53.225,12 
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ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 ΘΗΣΕΑΣ  
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  ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ  

Βελτίωση διαφόρων δημοτικών οδών 2010 ΔΚ 

ΘΗΒΑΣ 

269.138,48 

Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην περιοχή Αγία 

Τριάδα 

520.982,53 

Ρυμοτομική απαλλοτρίωση επί ακινήτου 

συνιδιοκτησίας Σπυρίδωνα και Θεοδώρου 

Στάικου επιφάνειας 511,68 τμ στη συνοικία Αγ, 

Θεόδωροι Θήβας 
36.547,18 

Εργασίες υγρομόνωσης στέγης κλειστού 

Γυμναστηρίου  

17.859,60 

Προμήθεια εγκατάστασης εφεδρικής αντλίας 

ταχυδιυλιστηρίο υ  Αλυκής 

10.455,00 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων  30.000,00 

ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 
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  Κατασκευή οδού σύνδεσης Τοπικών Κοινοτήτων 

Λεύκτρων – Καπαρελλίου  

                   

                 - Π/Υ : 201.950,00  

                     - Έχει υπογραφεί σύμβαση με τον κ. 

Θανάσαινα (Αρχικά με ΣΑΤΑ) 

                     - Είναι στη φάση αξιολόγησης στην ΕΕΤΑΑ 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ 

Δ.Θ. ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ  

Κατασκευή κολυμβητηρίου  

 

           -Έχει παραχωρηθεί ο χώρος Βόρεια 

του κλειστού Γυμναστηρίου. 

            - Η Γ.Γ. προχωράει στις υπόλοιπες 

διαδικασίες   (μελέτες-δημοπρασία- 

ανάδοχος – κατασκευή). 
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ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΔΙΤ  
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  Π/Υ 

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για τη βελτίωση του 

δημοτικού φωτισμού του Δήμου Θηβαίων 

 

134.685,00 

 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Θηβαίων 87.330,00 

Προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών βιοδιασπώμενων 

απορριμμάτων στο Δήμο Θηβαίων 

15.990,00 

Απόκτηση Νερόμυλου Αγίων Θεοδώρων στο Δήμο Θηβαίων 69.743,47 

Απόκτηση κοινόχρηστου χώρου στην κεντρική πλατεία της 

πόλης της Θήβας ιδιοκτησίας Παπαχατζή 

103.528,00 

Απόκτηση κοινόχρηστων χώρων στη δυτική πλευρά του 

ρέματος της Δίρκης της Θήβας ιδιοκτησίας Πήλιουρη - Ξύδη 

189.490,20 

Απόκτηση κοινόχρηστου χώρου στο ρέμα Χρυσορρόα της 

Θήβας ιδιοκτησίας Αγραφιώτη - Καραβασιλειάδη 

241.786,78 

Απόκτηση κοινόχρηστου χώρου στη δυτική πλευρά του 

ρέματος της Δίρκης της Θήβας ιδιοκτησίας Λάμπρου Μακρή 

103.991,50 

Απόκτηση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Πολυγύρα της 

Θήβας ιδιοκτησίας Θεοδώρου και Σπυρίδωνα Στάικου 

36.547,18 

Απόκτηση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Κολωνάκι της 

Θήβας ιδιοκτησίας Άγγελου και Στυλιανού Στάικου 

200.040,00 
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 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ Δ.Θ. 

 ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  
 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Μετά τη συγχώνευση στην Πολεοδομία Θήβας και της 

Πολεοδομίας της πρώην ΝΑΒ (νέα αρμοδιότητα) 

δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα αφενός διότι η 

Προϊσταμένη στο Τμήμα της πρώην ΝΑΒ συνταξιοδοτήθηκε 

αφετέρου , λόγω της επέκτασης σε κινήσεις, αυτοψίες, ελέγχους 

κ.λ.π 

 

Αποτελείται από δύο (2) Τμήματα: 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΔΟΜΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ  

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &  

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 

 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  

ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ  

ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

64 

… συνέχεια 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2012 

Οικοδομικές άδειες 138 

Αρ. Εγκρίσεων δόμησης 67 

Άδειες μικρής κλίμακας 196 

Ηλεκτροδοτήσεις- Υδροδοτήσεις 264 

Διακίνηση αδειών αρχείου 1491 

Επικυρώσεις εγγράφων και σχεδίων 1800 

Εκκρεμότητες φακέλων οικ. αδειών 40 

Αρ. εκθέσεων αυτοψιών 35 

Αρ. αποφάσεων αυθαιρέτων  9 
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… συνέχεια  
 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2012 

Βεβαιώσεις χρ. Γης 325 

Βεβαιώσεις χώρων  κύριας χρήσης 12 

Αποφ. Προϊσταμένου  για  προϋφιστάμενα 

κτίσματα προ του έτους 1955 

10 

Εισηγήσεις στο ΔΣ, ΟΕ. κτλ 25 

Διαβιβαστικά ΥΠΕΚΑ, ΠΕΡΙΦ., ΣΥΠΟΘΑ, 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ κ.α 

80 

Τροποποιήσεις σε εξέλιξη   10 

Πράξεις αναλογισμού (οδ. Καλλικράτη, Οδ. 

Πλαταιών και Ο. Λαμπράκη) 

3 

Πράξεις προσκυρώσεων, τακτοποιήσεων σε 

εξέλιξη 

5 

66 

… συνέχεια  
 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2012 

Πράξη εφαρμογής  1 

Πράξη μετατροπής εισφοράς Γης σε χρήμα 

 

1 

ΓΠΣ Θήβας ενημέρωση για την ολοκλήρωση 

του και ενημέρωση του Νομ. Συμβούλου για 

προσφυγή 

ΣΧΟΟΑΠ Θίσβης  παρουσίαση Α΄ Φάσης στο 

Δ.Σ, Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

γεωλογικής καταλληλότητας 

Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ. Πλαταιών 

Διεκπεραίωση εγγράφων  693 

Πρωτόκολλα  2944 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Για τα Τμήματα Πρασίνου και Καθαριότητας έγιναν πολλές 

προσπάθειες για την καλύτερη οργάνωση  και προγραμματισμό των 

εργασιών με πολύ καλά αποτελέσματα παρά τον μικρό αριθμό 

υπαλλήλων και οπωσδήποτε των πολλών απαιτήσεων και κυριότερα 

των αποστάσεων. 

 

Αποτελείται από τρία (3) τμήματα: 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

 

ΤΜΗΜΑ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

… συνέχεια 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  

 

 Μελέτες – Επιβλέψεις 

 ΜΠΕ Έργων και περιβαλλοντική αδειοδότηση  

 Εισηγήσεις προς αρμόδια όργανα ΔΘ 

 Αιτήματα πολιτών 

 Μελέτες προμηθειών  

 Ανακύκλωση  

 Πολιτική Προστασία  

 Συντήρηση πρασίνου 

 Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων  

 Δημοτικά απορρίμματα 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

… συνέχεια 
 

 

 Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων  

 Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων  

Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων – συντήρηση πρασίνου 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 

ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

 Είναι αρμόδιο για την προστασία και ανάπτυξη της Φυτικής & 

Ζωικής παραγωγής  & της Αλιείας.  

 Υποστηρίζει  τον αγροτικό κόσμο για τη βελτίωση των 

μεθόδων εργασίας & την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων.   

 Παρακολουθεί  την ανάπτυξη του Δευτερογενή και Τριτογενή 

Τομέα. 

 Αδειοδοτεί & εποπτεύει τις εμπορικές δραστηριότητες στην 

περιοχή του Δήμου. 

 Προωθεί την απασχόληση & την εφαρμογή ενεργειών 

τουριστικής ανάπτυξης και προστατεύει τον καταναλωτή. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 

ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

  

 Αποτελείται από  τέσσερα (4) Γραφεία: 

 

 

… συνέχεια 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ 

ΤΟΠΙΚΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

 ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ- 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ  

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  

 

 Διαχείριση αδέσποτων ζώων  (μελέτη για την διαχείριση 83 

ζώων που περιελάμβανε περισυλλογή, κτηνιατρική εξέταση με 

εμβολιασμό, στείρωση, ηλεκτρονική σήμανση και 

αποπαρασίτωση και  επαναφορά στο φυσικό τους περιβάλλον. 

Διαχείριση βοσκοτόπων (υποβολή αιτήσεων – δηλώσεων 210 

κτηνοτρόφων για παραχώρηση βοσκότοπου, σύνταξη 

σχετικών καταστάσεων, εισηγήσεις στα αρμόδια όργανα του 

ΔΘ, αποστολή στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ & ΕΑΣ Θήβας 

 Εφαρμογή προγραμμάτων  (φυτοπροστασία για το βαμβάκι, 

πρόγραμμα δακοκτονίας, εγκατάστασης νέων αγροτών σε 

συνεργασία με τον οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ)  

 

 

… συνέχεια 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 

  

 Ενημέρωση αγροτικού πληθυσμού σε συνεργασία με τις 

δημοτικές και τοπικές κοινότητες  (ενημέρωση κτηνοτρόφων, 

μελισσοκόμων, γεωργών- βιολογική γεωργία-μείωση της 

νιτρορύπανσης, αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων, 

εξισωτική αποζημίωση, «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», 

οργάνωση Ημερίδας ) 

Έκδοση αποφάσεων για χορήγηση παραγωγικών αδειών 

Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης και εκμίσθωσης  

περιπτέρων. 

Παραγωγικές άδειες λαϊκών αγορών (ανανέωση) 

Άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου  

 

 

… συνέχεια 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 

 

 

 Χορήγηση προεγκρίσεων - αδειών  ίδρυσης  και αδειών 

μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

Παρακολούθηση και έλεγχος καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος σε συνεργασία με την Ελληνική & Δημοτική 

Αστυνομία. 

 

 

… συνέχεια 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 

ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ- 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  

ΓΕΝΙΚΑ 

 Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής προϋποθέτει, εκτός από το 

προσωπικό και την ενίσχυση των πιστώσεων. 

 Λόγω της σημερινής κατάστασης η κοινωνική αλληλεγγύη 

αποτελεί για τις ευπαθείς ομάδες  ορό ζωής. Στα πλαίσια αυτά ο 

Δήμος πραγματοποίησε μία σειρά δράσεων, που αναφέρονται 

αναλυτικά παρακάτω, με μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση από 

τους πολίτες.  

 Αποτελείται από τρία (3) Γραφεία: 

78 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

 
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  

ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

 

Δημιουργία  και λειτουργία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ στο οποίο: 

 Εξυπηρετούνται  140 οικογένειες του Δήμου Θηβαίων  με 

συνεχείς διανομές τροφίμων. 

 Δραστηριοποιούνται ομάδες εθελοντών δημοτών, που 

στηρίζουν την λειτουργία του. 

 Συνδράμουν με χορηγίες Εταιρείες, Δημότες, Σχολεία, 

Παιδικοί Σταθμοί, Αθλητικά Σωματεία, Σύλλογοι της Θήβας. 

 

 

 

 

… συνέχεια 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 

  

 

 Υλοποίηση του «Προγράμματος Διανομής τροφίμων σε 

απόρους» της Ε.Ε σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 Ένταξη στο πρόγραμμα «Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

οικονομικώς αδυνάτων» συνολικά 440 ανασφαλίστων  

Δημοτών του Δήμου Θηβαίων και Δήμου Τανάγρας. 

 Παροχή Διοικητικής/Κοινωνικής στήριξης σε αιτήματα   

Ιδρυμάτων  Χρόνιων   Παθήσεων,  και Γηροκομείων  του Δήμου 

Θηβαίων. 

 

 

 

 

 

… συνέχεια 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 

  

 

 Έκδοση αδειών  Ίδρυσης και Λειτουργίας του Νηπιακού 

Παιδικού Σταθμού  Δηλεσίου»,  που ανήκει στην Αρχιεπισκοπή 

Αθηνών. 

 Δημιουργία «Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης  Γυναικών  

Θυμάτων Βίας» το οποίο λειτούργησε το 2013, με την 

πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού.  

 

 

 

 

 

… συνέχεια 

82 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 

  

 

Συμμετοχή στην ενημέρωση του ΚΕΕΛΠΝΟ για την 

καταπολέμηση της Ελονοσίας και στο πρόγραμμα 

καταπολέμησης των κουνουπιών. 

Συνεργασία και παρακολούθηση του έργου των ψεκασμών 

προκειμένου να γίνει δυνατή η  υλοποίηση από την 

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. 

 

 

 

 

 

… συνέχεια 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 

  

 

Υλοποίηση του έργου της μεταφοράς 900 μαθητών 

Ίδρυση  Κοινωνικού Φροντιστηρίου με την βοήθεια εθελοντών 

εκπαιδευτικών από το οποίο ωφελήθηκαν 98 μαθητές. 

Μετεγκατάσταση του 1ου Νηπιαγωγείου Θήβας, από ένα 

κτήριο όπου καταβάλλαμε μίσθωμα και ήταν ακατάλληλο, σε 

ένα σύγχρονο κτήριο (πλησίον Σιδ. Σταθμού Θήβας) με όλες τις 

προδιαγραφές που ορίζει ο ΟΣΚ χωρίς την καταβολή 

μισθώματος. 

 

 

 

 

 

 

 

… συνέχεια 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 

  

 

Ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης  και υπογραφή 

προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Παιδείας. 

Υλοποίηση προγράμματος 5μηνης διάρκειας «Εκμάθησης της 

Ελληνικής Γλώσσας σε Αλλοδαπούς» όπου εργάσθηκαν οκτώ 

(8) εκπαιδευτικοί και παρακολούθησαν 41 αλλοδαποί.(11 

Ευρωπαίοι, 28 Ινδοί, 2 Πακιστανοί) 

 

 

 

 

 

… συνέχεια 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 

ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 

 

   ΓΕΝΙΚΑ 

Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας δεν επαρκούσε για να 

καλύψει τις ανάγκες του νέου Δήμου. 

 

Σήμερα μετά το Ν. 4172/2013 οι 5 Δημοτικοί Αστυνόμοι έχουν 

τεθεί σε διαθεσιμότητα, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί 

σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου με ότι αυτό 

συνεπάγεται.  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2011 

….. συνέχεια 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

 350 παραβάσεις κυκλοφορίας& στάθμευσης (33.680,00€) 

 85 πινακίδες ΙΧΕ (αφαιρέθηκαν) 

 30 ειδικά πρωτόκολλα κατάσχεσης 14 πλανόδιων έμπορων 

 17 παραβάσεις υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (6.875,00 €) 

 22 παραβάσεις τραπεζοκαθισμάτων  ( 20.124,00€) 

 4 παραβάσεις εντός του χώρου της εμποροπανήγυρης 

(4.625,00 €) 

 2 παραβάσεις  για ζώα συντροφιάς (2.400,00 €) 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2011 

….. συνέχεια 
 

 1 παράβαση εγκατάστασης Λούνα Παρκ (3.000,00 €) 

 Καταγράφηκαν 46 εγκαταλελειμμένα οχήματα 

 Έγιναν 66 έλεγχοι στα πλαίσια του Αντικαπνιστικού Νόμου 

 10 παραβάσεις της τήρησης διατάξεων για υπαίθρια διαφήμιση  

(4.235,00 €) 

 Επιδόθηκαν 879 έγγραφα διαφόρων υπηρεσιών 

 87 έλεγχοι – αυτοψίες στα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

     

ΓΕΝΙΚΑ 
 

 Στο Δήμο υπηρετούσε ένας (1) Νομικός ο οποίος εκκαλείτο να 

καλύψει τις υποχρεώσεις αυτού σε διάφορες νομικές υποθέσεις 

– υποχρεώσεις. 

 Μεγάλο πρόβλημα αντιμετώπισε η Υπηρεσία με τις κατά 

καιρούς παρουσιαζόμενες κατασχέσεις από διάφορες 

οικονομικές υποθέσεις . 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

 

     
 

 Δυστυχώς όπως γνωρίζετε μετά από προσφυγή, το Συμβούλιο 

Επικρατείας (ΣτΕ) ακύρωσε την Αρ. 660/30-10-2008 Απόφαση 

Δημάρχου σχετικά με την πρόσληψη του Νομικού καθώς και 

την επικύρωση αυτής από την περιφέρεια αρ. 11450/17-11-2008  

και ανέπεμψε την υπόθεση στην Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση 

και ως εκ τούτου από τον Απρίλιο δεν υπάρχει Νομικός στο 

Δήμο (σχετ. Απ. 534/10-4-13). Ωστόσο έχουμε ξεκινήσει τις 

σχετικές διαδικασίες (σχ. αρ. 155/13 Απ. Δ.Σ ΔΘ).  

 

….. συνέχεια 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 
….. συνέχεια 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

 

  Ο Δήμος παραστάθηκε σε όλες τις δίκες που έχουν διανοιγεί  

εναντίον του που αφορούσαν κυρίως οικονομικές αξιώσεις 

προμηθευτών, απαιτήσεις εργαζομένων και άρσεις 

απαλλοτριώσεων. 

 Ο Δήμος αντιμετώπισε επιτυχώς όλες τις κατασχέσεις 

ακινήτων και κατάφερε να ματαιωθούν  όλοι οι 

επισπευδόμενοι  πλειστηριασμοί. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΘ 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

     Υλοποιήθηκαν όλες οι κατευθύνσεις και προτεραιότητες των 

Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  με αποτέλεσμα όλο το 2012 ο Δήμος δεν 

αντιμετώπισε κανένα απολύτως πρόβλημα για τα καύσιμα 

καθώς και τις διάφορες συντηρήσεις όλων των Σχολείων 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

… συνέχεια  
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 Η  σύσταση του ΝΠ και ο ορισμός Δ.Σ αποφασίστηκε με τις αρ. 

60/11 και  61/11 Αποφάσεις Δ.Σ.  
 

 Τα  έσοδα Σχολικής Επιτροπής για το έτος 2012,προερχονται 

από : 

 

 Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων  

 ΙΝΕΔΙΒΙΜ ( χρηματοδότηση καθαριστριών) 

Πρόγραμμα  σχολικών τροχονόμων 

Προσόδους Σχολικής Περιουσίας  

ΣΑΤΑ Σχολείων 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

… συνέχεια  
 

 

  Για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έγινε 

προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η θέρμανση στα σχολεία σε 

μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά λόγω της μεγάλης αύξησης της 

τιμής του  πετρελαίου. 

 

 Συντήρηση σχολικών μονάδων, όπου παρουσιάστηκαν άμεσες 

ανάγκες. 
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… συνέχεια 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Η  σύσταση του ΝΠ και ο ορισμός Δ.Σ αποφασίστηκε με τις αρ. 

62/11 και  63/11 Αποφάσεις Δ.Σ.  

 Τα έσοδα της Σχολικής Επιτροπής για το έτος 2012 

προέρχονται από:  

 ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

 ΙΝΕΔΙΒΙΜ ( χρηματοδότηση καθαριστριών) 

 Προσόδους της σχολικής περιουσίας  

 ΣΑΤΑ Σχολείων  

 Κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Θέρμανση- Συντήρηση) από 

τα πενιχρά έσοδα παρά τις δυσκολίες, ειδικά στην αγορά 

πετρελαίου λόγω  της αύξησης της τιμής. 

 Συντήρηση σχολικών μονάδων , όπου παρουσιάστηκαν 

άμεσες ενέργειες. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

 Το νέο ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Θήβας 

(ΔΟΘ) μετά τη σύσταση του λειτούργησε με τα παρακάτω 

Τμήματα: 

 

 ΚΑΠΗ Θήβας και Βαγίων 

 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Θήβας και Βαγίων 

 Τμήμα Αθλητισμού 

 Τμήμα Πολιτισμού ( Πνευματικό Κέντρο)  

 

 Παρά την δύσκολη οικονομική κατάσταση όλα τα τμήματα 

λειτούργησαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.   
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 
… συνέχεια 

  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

  ΚΑΠΗ Θήβας: εγγεγραμμένα μέλη 583, καθημερινή φιλοξενία 

100 ηλικιωμένων  

  ΚΑΠΗ Βαγιών: εγγεγραμμένα 300 μέλη, καθημερινή 

φιλοξενία  50 ηλικιωμένων. 

 

Δραστηριότητες 2012 
 

o Διοργάνωση ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών εκδρομών  

o Ανάπτυξη Προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής  

o Πρόγραμμα θερινών λουτρών  

o Εφαρμογή προγράμματος γυμναστικής, χορωδίας, χειροτεχνίας 

o Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων 

o Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τοπικούς και άλλους φορείς  

oΠαροχή υποστηρικτικής βοήθειας στους ηλικιωμένους και τις 

οικογένειές τους 

o Συνεργασία με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

… συνέχεια 
 

 Παιδικοί  σταθμοί Θήβας: φιλοξενία 125 -145 νηπίων 

 Παιδικός σταθμός Βαγιών : φιλοξενία 26 νηπίων 

 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ :  

 

o Αναπτύχθηκαν προγράμματα μαζικού αθλητισμού για όλες τις 

ηλικίες 

o Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους διοργανώθηκαν διάφορες 

αθλητικές εκδηλώσεις σύμφωνα με τον προγραμματισμό.  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2011 

… συνέχεια 

 

 Πνευματικό κέντρο Θήβας : οι εκδηλώσεις του πνευματικού 

κέντρου, διοργανώθηκαν σε όλες τις ΔΕ του Δήμου Θηβαίων. 
 

o ΠΙΝΔΑΡΕΙΑ 

o Βλάχικος γάμος Δήμου Θήβας 

o Παιδικό Αποκριάτικο Πάρτι στην Κεντρική Πλατεία Θήβας 

o ΚΙΘΑΙΡΩΝΕΙΑ στο Καπαρέλλι 

o Γιορτή της Φασολάδας 

o Γαϊτανάκι και κούλουμα στα Βάγια 

o Μουσική βραδιά εθελοντών του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Λουτουφίου. 

o Μουσική περιπέτεια του Ευγ. Τριβιζά: « Ο Τζιμ το Τζιτζίκι 

και η συμμορία του μονόφθαλμου» 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 
 

… συνέχεια 
 

 

 Εξασφαλίστηκε η εύρυθμη λειτουργία της «Δημοτικής 

Δανειστικής Βιβλιοθήκης» η όποια δάνεισε  όλο το έτος 3.867 

βιβλία και δέχτηκε 1899 επισκέψεις  μελών και επισκέψεις 

δημοτικών σχολείων και παιδικών σταθμών. Επίσης η 

βιβλιοθήκη συμμετείχε στο πρόγραμμα FUTURE LIBRARY . 
 

 Εξασφαλίστηκε και η εύρυθμη λειτουργία της «δημοτικής 

χορωδίας». 

 

 

 

 
 

 

 

 

100 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΗΒΑΣ 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

 

 Η ΔΗΚΕΘ μετά την συγχώνευση λειτούργησε ως ΝΠΙΔ και 

δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς: 

 Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης- απασχόλησης 

 Παιδείας – Πολιτισμού 

 Κατά την διάρκεια του 2012 αντιμετώπισε πολύ σοβαρά 

προβλήματα για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι « το οποίο 

ακόμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα με ότι αυτό συνεπάγεται για 

τους ωφελούμενους αλλά  και τους υπαλλήλους. Δόθηκαν 

πολλές παρατάσεις με τελευταία να λήγει την 30/09/2013. 

 Η Βοήθεια στο Σπίτι λειτουργεί στην πόλη της Θήβας και με 

αποκεντρωμένα Τμήματα στα Βάγια, Δόμβραινα και  

Καπαρέλλι.   
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

… συνέχεια 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 
 

Με τον τομέα  κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης-

απασχόλησης λειτούργησε : 
 

 Το Κέντρο  Προληπτικής Ιατρικής & Δημόσιας Υγείας 

με: 

oΕνημερωτικές ομιλίες- παρουσιάσεις σε σχολεία, 

συλλόγους και πολιτιστικά-αθλητικά σωματεία. 

o Διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και ενημερωτικών 

προγραμμάτων που αφορούν στην έγκαιρη διάγνωση 

παθήσεων και νοσημάτων σε συνεργασία με τους 

αρμόδιους φορείς. 

o Προγράμματα δωρεάν εξετάσεων (μαστογραφία, 

οστεοπόρωση, οδοντιατρικές – ορθοπεδικές εξετάσεις 

κ.λ.π.)  

o Ενέργειες για την οργάνωση και λειτουργία 

Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

… συνέχεια 
 

 

 Το κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων με: 

o Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθηση στην 

απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων που 

βιώνουν πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και ζουν υπό 

συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές με προτεραιότητα 

στους ΡΟΜΑ 

o Υποστήριξη και παρακολούθηση της διαδικασίας 

ένταξης  των ωφελουμένων  

o Δημιουργία δικτύων με φορείς που υλοποιούν δράσεις 

ή ενέργειες σχετικές με την κοινωνική προστασία και την 

κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. 
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… συνέχεια 
 

 Η Βοήθεια στο Σπίτι με: 

o Βοήθεια , περίθαλψη κατ’ οίκον, υποστήριξη 

ηλικιωμένων και Αμεα  

o Προώθηση της απασχόλησης ή επανένταξης ανέργων 

στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα των γυναικών, λόγω 

της υψηλής συμμετοχής αυτών σε ειδικότητες που 

απαιτούν οι εν λόγω Μονάδες και Δομές (Κοιν. 

Λειτουργών, ψυχολόγων, επισκεπτριών υγείας, 

νοσηλευτριών και κάθε είδους βοηθητικού προσωπικού) 
 

Με τον Τομέα παιδείας – πολιτισμού λειτούργησε: 

 Το συνεδριακό Κέντρο με: 

o Διοργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων από 

συλλόγους-σχολεία-διάφορους φορείς-θεατρικές 

παραστάσεις και πολιτικά κόμματα 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

104 

… συνέχεια 
 

 

o Τον χειμερινό κινηματογράφο με προβολές ταινιών α’ 

προβολής  και λειτουργία κυλικείου.  

o Την εικονική ψηφιακή αναπαράσταση του Μυκηναϊκού 

ανακτόρου της Θήβας (Εικονική Πραγματικότητα) και 

λειτουργία Ψηφιακής Βοιωτικής Πολιτιστικής εγκυκλοπαίδειας 

που στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορικής, αρχαιολογικής και 

πολιτισμικής κληρονομιάς. 

 

 

 
 

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

… συνέχεια 
 

 

 

  Τον Θερινό Κινηματογράφο «ΣΟΝΙΑ» με:  

     Προβολή ταινιών σύγχρονου κινηματογράφου και 

αφιερωμάτων τόσο στον ελληνικό όσο και στον παγκόσμιο 

κινηματογράφο.  

  Το Δημοτικό Ωδείο με: 

o  Παροχή άρτιας μουσικής παιδείας στους μαθητές 

o  Απονομή πτυχίων. 

o  Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις - παραστάσεις με την 

συμμετοχή καθηγητών-μαθητών του ωδείου.  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

… συνέχεια 
 

 

 

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής με: 

o Εκπαίδευση και γενική παρουσίαση των κανόνων 

κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας. 

o  Εκπαίδευση  στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και 

οχημάτων (ποδηλάτων- αυτοκινήτων). 

oΠρακτική εξάσκηση στο Πάρκο και  

oΑξιολόγηση των συμμετεχόντων 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

… συνέχεια 
 

 

  Το Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» διοργάνωση και 

παρουσίαση μουσικών και θεατρικών παραστάσεων τους 

θερινούς μήνες  στο πλαίσιο των ΠΙΝΔΑΡΕΙΩΝ και πάσης 

φύσεως κοινωνικοπολιτιστικές εκδηλώσεις 

 

  Την Φιλαρμονική Ορχήστρα η οποία απαριθμεί 25 άτομα για 

την κάλυψη πολιτιστικών και επετειακών εκδηλώσεων. Με 

έγγραφο του επικεφαλής  της ορχήστρας με αρ.πρωτ. 285/16-5-

13 η φιλαρμονική έχει αναστείλει τη λειτουργία της. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

    

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ 

(ΔΕΥΑΘ) 
 

  

   ΓΕΝΙΚΑ 

 Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ΔΕΥΑΘ, το 

οποίο δυστυχώς έχει μεταφερθεί στο Δήμο είναι το οικονομικό  

και το οποίο μετά τις περικοπές στους ΟΤΑ δημιουργεί 

σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσής του διότι : 

 

 Δεν πληρώνει τις δόσεις των δανείων που έχει στο ΤΠ& 

Δανείων με αποτέλεσμα 1.020.000,00 ευρώ ετησίως 

παρακρατείται από τους ΚΑΠ του Δήμου, ποσό πολύ 

σοβαρό αφού η συνολική ετήσια επιχορήγηση ανέρχεται 

περίπου στο ποσό των 3.800.000,00 €. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

     ……. συνέχεια  

 Δεν πληρώνει τις δόσεις του διακανονισμού στην ΕΥΔΑΠ 

που έγινε τον Μάιο του  2012 οι οποίες αφορούν τα τρέχοντα 

έξοδα (αγορά νερού) με αποτέλεσμα να έχει καθημερινές 

οχλήσεις ο Δήμος ο οποίος έχει υπογράψει ως εγγυητής. 

 Για το σοβαρό οικονομικό πρόβλημα μετά και την 

Νομοθετική ρύθμιση για 3ετη περίοδο  χάριτος και 

επιμήκυνση των δόσεων των δανείων για 5 επί πλέον 

χρόνια, γίνονται προσπάθειες για εξεύρεση λύσεων σε 

συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών 

καθώς και με το ΤΠ&Δ και την ΕΥΔΑΠ. Ελπίζουμε ότι θα 

βρεθεί λύση προκειμένου να λειτουργήσει και ο Δήμος αφού 

με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα μόλις και μετά βίας 

πληρώνει ΜΟΝΟ τους υπαλλήλους.  Ήδη με την ΚΥΑ 

38560/26-9-2013 καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης έως τις 

31/7/2013 (ποσό 3.426.735,10 €). Το θέμα θα έλθει στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του Π/Υ και σχετική 

ενημέρωση.  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

  
 

    ……. συνέχεια  

 

 Πρόβλημα στην ΔΕΥΑΘ παραμένει η μη αδειοδότηση του 

βιολογικού καθαρισμού λόγω έλλειψης αποδέκτη και της ΚΥΑ 

Α5/1983. Για το θέμα τροποποίησης της ΚΥΑ δρομολογείται 

από το ΥΠΕΚΑ η διαδικασία σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και 

το Υπουργείο Υγείας. H τροποποίηση προβλέπει σημαντική 

μείωση των αποστάσεων των 10km πιθανόν και κάτω των 

5km.  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

   … συνέχεια 
 

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  Οι υπηρεσίες και τα  έργα που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια 

του έτους 2012  είναι τα ακόλουθα: 

  Λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

και διάθεσης λυμάτων ΔΕΥΑΘ , Π/Υ 125.460,00 €  

 Λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

πόσιμου νερού ΔΕΥΑΘ, Π/Υ 147.600,00 € 

  Αποκαταστάσεις ασφαλτοστρωμάτων ΔΘ , Π/Υ 60.788,99 € 

  Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου για τις Τ.Κ Νεοχωρακίου 

και Ελεώνα ΔΘ, Π/Υ 2.974.107,77 € 

Αναβάθμιση- προσθήκη νέας μονάδας διύλισης στα 

υφιστάμενα διυλιστήρια της ΔΕΥΑΘ , Π/Υ 2.024.212,51 € 

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλελεγχου 

τηλεχειρισμού της υδροδότησης  του ΔΘ , Π/Υ 14.760,00 € 

(Μελέτη) 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 

   … συνέχεια 
 

 

Έργα που εντάχθηκαν από την ΔΕΥΑΘ το 2012. 

 Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Βαγίων και 

προσαγωγή στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 

Θήβας, Π/Υ 4.965.690,77 €  

 Επέκταση- αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τοπικής 

Κοινότητας Λεύκτρων ΔΘ, Π/Υ 589.307,29 €  

 

Έργα που υποβλήθηκαν προς ένταξη από την ΔΕΥΑΘ 

 Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλελέγχου- 

τηλεχειρισμού της υδροδότησης του ΔΘ , Π/Υ 3.874.036,29 €  

 

Στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
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ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ ΑΕ(ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ) 

 

   ΓΕΝΙΚΑ 

 Τα θέματα και το αντικείμενο της ΔΕΠΟΔΑΘ έχουν κατά κόρον 

συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και πιστεύω ότι είναι 

γνωστά σε όλους.  

 Λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2009 έναν υποδειγματικό ΧΥΤΑ 

και εξυπηρετεί τους Καλλικρατικούς Δήμους Θηβαίων, 

Τανάγρας και Αλιάρτου.  

 Επιδίωξη σύμφωνα και με τις οδηγίες της Ε.Ε. είναι ο ΧΥΤΑ να 

μετατραπεί σε ΧΥΤΥ και για τον σκοπό αυτό έγιναν και 

συνεχίζονται οι απαραίτητες ενέργειες.  

 Γενικά, κατά το 2012 για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, 

τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τους νόμους και τους 

κανονισμούς διαδικασίες.  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

  Ομαλή λειτουργία του ΧΥΤΑ χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα 

(ποσότητα απορριμμάτων 32.698,16 τόνοι) 

 Επέκταση προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης, που 

είχε ξεκινήσει το 2010, με αγορά –διάθεση επιπλέον 300 κάδων.  

 Εκπαιδευτικές ενημερώσεις σε 23 δημοτικά σχολεία της 

περιοχής με θέμα την ανακύκλωση και κομποστοποίηση.  

 Εορταστική εκδήλωση στην Κεντρική Πλατεία Θήβας με 

συμμετοχή κυρίως παιδιών με θέμα « ο δικός μας πλανήτης» 

 Επίσκεψη ΧΥΤΑ από Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ με 

σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών για τη διαχείριση των 

απορριμμάτων.  

 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για αποκατάσταση επτά 

(7) ΧΥΤΑ (ανενεργών) των Δήμων Θηβαίων & Τανάγρας.  
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… συνέχεια  
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

  Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για κατασκευή ΜΕΑ και 

ένταξη του έργου με Π/Υ ύψους 21.445.336,51 ΕΥΡΩ. 

 Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για επέκταση ΧΥΤΑ και 

ένταξη του έργου. Υπεγράφει η σύμβαση με ανάδοχο εταιρεία 

στις 14/12/2012 στο ποσό 1.100.000 ευρώ. Το έργο συνεχίζεται. 

 Κάλυψη αναγκών Τεχνικού, Οικονομικού & Διοικητικού 

προσωπικού της επιχείρησης μέσω συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών με αναδόχους κατόπιν διενέργειας πρόχειρων 

διαγωνισμών λόγω απαγόρευσης άλλης μορφής πρόσληψης. 

 Συμμετοχή σε προγράμματα ΟΑΕΔ για απασχόληση ανέργων 

55-64 ετών (12 άτομα).  

 Συμμετοχή σε πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα (5μηνα-10 

άτομα).  

 Σύναψη ετήσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με δικηγόρο 

(Νομικός Σύμβουλος) 
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 Η μείωση των κρατικών ενισχύσεων (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ κλπ) και η 

συνένωση των πρώην τεσσάρων Δήμων χωρίς να ληφθούν 

υπόψη η έκταση, τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες-υποχρεώσεις 

της περιοχής, έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη 

λειτουργία του Δήμου τόσο σε επίπεδο λειτουργικών αναγκών όσο 

και υλοποίησης του προγράμματος τεχνικών έργων.  

 Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, ειδικά σε νευραλγικές 

υπηρεσίες και μη υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης του 

ήδη υπάρχοντος προσωπικού για κάλυψη αναγκών λόγω 

«Καλλικράτη»  
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 Συσσώρευση νέων αρμοδιοτήτων που περιήλθαν στους Δήμους 

χωρίς μάλιστα να δοθεί συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης  από το 

αρμόδιο Υπουργείο.  

Συνεχείς μειώσεις των μισθών των εργαζομένων του Δήμου με 

παράλληλη αύξηση των υπηρεσιακών τους υποχρεώσεων.  

Λόγω της οικονομικής κρίσης, ολοένα αυξανόμενη πίεση των 

πιστωτών του Δήμου μέσω δικαστικών μέτρων καταναγκασμού 

(κατασχέσεις κλπ.) για την εξόφληση παλαιών οφειλών, με 

αποτέλεσμα την έλλειψη πίστωσης προς το Δήμο και τη 

δημιουργία αναγκών και εκτάκτων πληρωμών εκτός 

προγραμματισμού. 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΘ 2012 
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 Η εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 

χώρα, η γενικότερη οικονομική κρίση δεν δημιουργούν το ευνοϊκότερο 

περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει ο Δήμος. 

 

Η αποδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
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 Είναι βέβαιο πως ο δρόμος που χαράχθηκε για την παρούσα 

Δημοτική αρχή είναι δύσκολος και δύσβατος, λόγω της 

μείωσης των εσόδων του Δήμου αλλά και της αύξησης του 

πληθυσμού και των υποχρεώσεων. 

 Επιπλέον, κάθε μέρα γίνεται και πιο εμφανής η προσπάθεια 

της Κεντρικής Διοίκησης, να απομακρύνεται από την ενίσχυση 

της αυτοδιοίκησης, λόγω μνημονιακών δεσμεύσεων και 

τροϊκανών υποδείξεων. 

 Το δύσκολο, ανέκαθεν, πεδίο της αυτοδιοίκησης γίνεται υπό το 

πρίσμα της μείωσης του δημοσίου χρέους μέσω της περικοπής 

δαπανών, ολοένα και δυσκολότερο. 

 Σε αυτή την κατάσταση διέξοδος θα βρεθεί εάν όλες οι πλευρές 

και του δημοτικού συμβουλίου σταθούν αλληλέγγυες στο έργο 

της Δημοτικής Αρχής, όχι ασφαλώς με την παραχώρηση των 

θεσμικών τους αρμοδιοτήτων, αλλά ενισχύοντας την 

προσπάθεια της αναδιάρθρωσης και της ανόρθωσης. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
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  Αυτή η πρόσκληση αφορά όλους τους δημοτικούς 

συμβούλους, όχι για να κατασtούν «χειροκροτητές» του 

οποιουδήποτε έργου της δημοτικής αρχής, αλλά κυρίως για να 

δοθεί το μήνυμα προς τους πολίτες ότι ο Δήμος Θηβαίων είναι 

ενωμένος απέναντι στις δυσκολίες των καιρών και θα 

καταφέρει να τις υπερκεράσει. 

  Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και θα 

συνεχίσουμε να παράγουμε έργο επ’ ωφελεία του Δήμου και 

των δημοτών. 

  Η εποχή όμως των θαυμάτων και του οικονομικού πακτωλού 

των περασμένων δεκαετιών έχει παρέλθει, φοβάμαι, 

ανεπιστρεπτί.  

  Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Δήμο Θηβαίων, αλλά 

και γενικότερα στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, έχει υπερβεί τα 

όρια αντοχής τόσο των αιρετών, όσο και των εργαζομένων.  

 

 

… συνέχεια 
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 Η αδυναμία πληρωμής υποχρεώσεων λόγω περικοπών 

ενισχύσεων προς τους ΟΤΑ, η έλλειψη προσωπικού και οι 

επαπειλούμενες απολύσεις στα πλαίσια της περιστολής του 

Δημοσίου τομέα, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο 

των Δήμων, στην κατάργηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 

ολέθριες συνέπειες για την Ελληνική Κοινωνία. 

 Και ποια θα μπορούσε να είναι η πρόταση για την αναστροφή 

της κατάστασης αυτής;  

 Μπορεί αυτή την κρίσιμη ώρα κανείς να μην κατέχει τα κλειδιά 

της γνώσης και την ευημερίας. Το βέβαιον όμως είναι πως ως 

αιρετό σώμα, το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και η Δημοτική 

Αρχή, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Δημοτικές Παρατάξεις, 

οφείλουν να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας και ομόνοιας, 

διότι διαφορετικά ουδείς θα εξαιρεθεί από την ευθύνη έναντι 

των πολιτών.  

 

 

… συνέχεια 
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 Τα συσσωρευμένα προβλήματα δεκαετιών στο Δήμο μας αλλά 

και η δυσβάστακτη επαύξηση τους από τις μνημονιακές 

πολιτικές δεν είναι δυνατό να ξεπερασθούν με τα ίδια 

κομματικά στεγανά και τις ίδιες κομματικές κορώνες που τα 

δημιούργησαν.  

 Και είναι βέβαιο ότι ο χρόνος θα δείξει και θα αναδείξει 

πρόσωπα και πολιτικές, τα οποία ο αδέκαστος κριτής, ο λαός, 

θα επιβραβεύσει ή θα αποδοκιμάσει.  

 Θα ήταν όμως άδικο για τους δημότες η προσπάθεια αυτή να 

γίνεται αντικείμενο μικροπολιτικής κριτικής από ορισμένους 

δημοτικούς συμβούλους αλλά και κάποια μέσα ενημέρωσης, οι 

οποίοι επιμένουν να στηρίζουν την πολιτική τους παρουσία σε 

μηχανισμούς και τακτικές, που ο Ελληνικός λαός, και ο 

Θηβαίος Δημότης, καταδίκασε ανεπιστρεπτί. 

 

 

 

… συνέχεια 
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 Επαναλαμβάνω ότι η πόρτα του Δημάρχου, όπως είναι ανοικτή 

για τους πολίτες, παραμένει ανοικτή και για τους δημοτικούς 

συμβούλους, για οποιοδήποτε θέμα και για οποιαδήποτε 

πληροφορία. 

 Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους δημότες ότι ο Δήμαρχος και η 

Δημοτική Αρχή αμείωτα συνεχίζουν την προσπάθεια για την 

ανόρθωση του Δήμου, μέσα από αντίξοες συνθήκες και σε 

περιβάλλον γενικότερης ανέχειας, και σε αυτό τον αγώνα θα 

πρέπει να συστρατευθούν και οι δημότες, ώστε να υπάρξει 

παράλληλη και ενισχυμένη δράση απέναντι στα προβλήματα. 

 Στα πλαίσια αυτά καλώ όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις και 

όλους τους πολίτες να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τη 

Δημοτική Αρχή , ώστε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά 

το ενδεχόμενο της κατάρρευσης, το οποίο βαρύνει όλους μας.  

 

… συνέχεια 
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 Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Αντιδημάρχους, τον 

Πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου, τους Προέδρους των 

νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους, τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών 

κοινοτήτων, το Γενικό Γραμματέα του Δήμου και το υπαλληλικό 

και τεχνικό προσωπικό για τις μεγάλες καθημερινές 

προσπάθειες που καταβάλλουν για την προώθηση και επίλυση 

των ζητημάτων του Δήμου. 

 

… συνέχεια 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!! 
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