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Τέλος, υποβάλαμε στο κυβερνητικό κλιμάκιο, με το
οποίο και συναντήθηκα ,24 ολοκληρωμένες ώριμες
προτάσεις έτοιμες για δημοπράτηση.

1. «Αντικατάσταση

δικτύου

ύδρευσης

ΤΚ.Μαρκινιάδας της ΔΕ Πέτα του Δήμου Ν.
Σκουφά» προϋπολογισμού

3.700.000,00€.

Αφορά

των

την

αντικατάσταση

αγωγών

μεταφοράς ύδατος από την κεντρική δεξαμενή
στους οικισμούς Μαρκινιάδα, Μέγκλα, Ζυγός,
Μελάτες, Γκένια αλλά και

την αντικατάσταση

του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών
με νέους αγωγούς πολυαιθυλενίου συνολικού
μήκους 32.520μ. Αφορά όλο τον ορεινό όγκο
του

Δήμου

ώστε

να

μην

αντιμετωπίζουν

πρόβλημα ύδρευσης οι δημότες. Εντάχθηκε στο
Φιλόδημος.
2. «Επικάλυψη
δρόμους

τσιμενταυλάκων

των

Παχυκαλάμου,
Παρασκευής

οικισμών

Νεοχωρίου,

Ακροποταμιάς
του

Δήμου
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Σκουφά»
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προϋπολογισμού 2.152.500,00 €. Αφορά την
επικάλυψη των σκυροδετημένων χαντακιών
διατηρώντας τη διατομή τους. Χαντάκια με
μεγάλο πλάτος θα μετατραπούν σε πεζοδρόμια
και

θα

τοποθετηθούν

σε

αυτά

σώματα

φωτισμού. Το έργο κρίνεται αναγκαίο για την
υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων γιατί τους
χειμερινούς μήνες υπερχειλίζουν ενώ τους
καλοκαιρινούς μήνες έχουν στάσιμα νερά με
έντονη

δυσοσμία

και

είναι

πόλος

έλξης

χρηματοδότησης

στο

εντόμων.
Στείλαμε

αίτημα

ΥΠΟΜΕΔΙ και με το με αρ. πρωτ. ΔΑΕΕ/
288/26-2-2016 έγγραφο, ενημερωθήκαμε ότι το
αίτημα θα εξεταστεί την περίοδο με ΠΔΕ 2017.
3. «Αποχέτευση

ακαθάρτων

οικισμών

Αγ.

Ταξιάρχη – Νεοχωρακίου – Αμφιθέας –
Μεγάρχης

Δήμου

Νικολάου

Σκουφά»

προϋπολογισμού 7.570.000,00 €. Αφορά την
κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων
στους υπόλοιπους οικισμούς της ΔΕ Πέτα. Θα
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εξυπηρετούνται

από

το

βιολογικό

του

Κομποτίου όπου είναι στη φάση κατασκευής.
4. Έργα

συλλογής,

μεταφοράς

επεξεργασίας

λυμάτων

Νεοχωρίου,

Παχυκάλαμου

και

οικισμών
και

Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Αφορά την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων για τους παραπάνω οικισμούς και
την

κατασκευή

καθαρισμού.
ΕΠΠΕΡΑΑ

Το

μονάδας
έργο

2007-2013.

είχε

βιολογικού
ενταχθεί

Είναι

άμεση

στο
η

αναγκαιότητα κατασκευής του έργου γιατί έχουν
ξεκινήσει

εργασίες

κατασκευής

δικτύων

αποχέτευσης ακαθάρτων σε όμορους οικισμούς
όπου θα εξυπηρετούνται από τη μονάδα
βιολογικού του Νεοχωρίου. Εντάχθηκε στα
ΠΕΠ

ΗΠΕΙΡΟΥ

με

προϋπολογισμό

14.692.296,00 €.
5. «Βελτίωση και αντιπλημμυρική προστασία
αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής»
προϋπολογισμού 2.200.000,00 με ΦΠΑ.
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6. «Αλιευτικό

καταφύγιο

Κόπραινας»

προϋπολογισμού 2.740.000,00 € με ΦΠΑ.
7. «Σύνδεση Τ.Κ. Κομποτίου με τον κόμβο της
Ιόνιας Οδού» προϋπολογισμού 900.000,00 με
ΦΠΑ. Αναμένεται έγκριση από τον Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων.
8. «Μελέτη κατασκευής κόμβων στο Κομπότι
(κόμβος

Γυμνασίου

και

κόμβος

Δημαρχείου)» προϋπολογισμού 515.000,00€.
Αφορά την κατασκευή κόμβων σε σημεία του
οικισμού που παρατηρείται αυξημένη κίνηση και
δυσχεραίνει τη διέλευση πεζών και οχημάτων .
9. «Σύνδεση οικισμού Κομποτίου με Προφήτη
Ηλία» προϋπολογισμού

700.000,00€. Αφορά

την ασφαλτόστρωση υπάρχοντος αγροτικού
δρόμου.
10.

«Ανάπλαση

πλατείας

Συκεών»

προϋπολογισμού 163.000,00 €.
11.

Ανάπλαση

πλατείας

προϋπολογισμού 203.000,00 €.
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12.

Ανάπλαση πλατείας Αγίας Παρασκευής

προϋπολογισμού 570.000,00 €.
13.

«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΔΚ

Νεοχωρίου» προϋπολογισμού 860.000,00 €.
14.

«Αποκατάσταση συνοριακού σταθμού

Κούλιας

Κομποτίου

και

περιβάλλοντος χώρου»

διαμόρφωση
προϋπολογισμού

330.000,00 €.
15.

«Σύνδεση οικισμού Αγίου Νικολάου με

Δήμο και μονάδα επεξεργασίας λυμάτων»
προϋπολογισμού 4.200.000,00 € με ΦΠΑ.
16.

«Βελτίωση

αγροτικής

οδοποιίας

ΤΚ

Νεοχωρίου» προϋπολογισμού 476.000,00 € με
ΦΠΑ.

17.

«Συγκοινωνιακά

έργα

αγροτικής

ανάπτυξης και βελτίωσης υποδομών ΔΚ
Πέτα» προϋπολογισμού 280.000,00 € με ΦΠΑ.
18.

«Αντικατάσταση οδοστρωμάτων στους

δρόμους

των

οικισμών
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Σελλάδων» προϋπολογισμού 2.132.000,00 €
με ΦΠΑ.
19.

«Ασφαλτόστρωση παράδρομου οδού

ΙΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 700.000,00 € με
ΦΠΑ.

20.

«Οδοποιία στην ΤΚ Αγίου Δημητρίου

Δήμου Νικολάου Σκουφά» προϋπολογισμού
500.000,00 € με ΦΠΑ.
21.

«Αγροτική οδοποιία στην περιοχή Μάη

Θανάση

Πέτα

του

Δήμου

Ν.

Σκουφά»

προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
22.

«Κατασκευή

Κορακοφωλιά

μονοπατιών

στην

Πέτα Δήμου Ν. Σκουφά»

προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ.
23.
ΔΕ

«Κατασκευή χοροθεάτρου στο Νταμάρι
Πέτα

Δήμου

Νικολάου

Σκουφά»

προϋπολογισμού 4.000.000,00 €. Αφορά την
κατασκευή
παλαιού

υπαίθριου
λατομείου

θεάτρου
(νταμάρι).
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συναυλίες – θεατρικά γίνονται στο χώρο αυτό
χωρίς όμως να υπάρχουν οι απαραίτητες
υποδομές. Με την κατασκευή του το έργο αυτό
θα είναι μοναδικό στην περιοχή.
24.

«Κατασκευή

φράγματος

Κομποτίου»

προϋπολογισμού 61.300.000 € χωρίς ΓΕ & ΟΕ,
απρόβλεπτα και ΦΠΑ.

Έπειτα από τις πλημμύρες που έγιναν το 2015 και
έπληξαν το Δήμο μας, έχουν πραγματοποιηθεί
εργασίες αποκατάστασης αλλά εκκρεμούν ακόμη
αρκετές γιατί προκλήθηκαν πολλές φθορές στα
πρανή των ρεμάτων, καθιζήσεις σε οδοστρώματα,
κατακρημνίσεις κλπ.
Τέλος, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η Τεχνητή λίμνη
Πουρναρίου με κατασκευή περιμετρικού δρόμου.
Να αξιοποιηθεί ο Αμβρακικός Κόλπος και το λιμάνι
της Κόπραινας.
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Να

ολοκληρωθεί

η

μελέτη

κατασκευής

του

Αλιευτικού Καταφύγιου στο Πλατανάκι Νεοχωρίου
και να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή του.
Να γίνει οριοθέτηση της κοίτης του Αράχθου αλλά
και όλων των χειμάρρων που διασχίζουν το Δήμο
μας αλλά και την Ιονία οδό και να κατασκευασθούν
αντιπλημμυρικά έργα.
Να μελετηθεί και να κατασκευαστεί κεντρικός
δρόμος που θα ενώνει όλα τα χωριά του κάμπου της
Άρτας με τον κόμβο Κομποτίου για να γίνεται εύκολη
η μετακίνηση των αγροτικών προϊόντων.
Να μελετηθεί η ύδρευση του Νομού από τη λίμνη
Πουρναρίου.
Να ολοκληρωθεί η κατασκευή του β’ κυττάρου στο
ΧΥΤΑ

Βλαχέρνας

Ολοκληρωμένη

και

να

διαχείριση.

χρηματοδοτηθεί

η

(Περιφερειακός

Σχεδιασμός)
Να ολοκληρωθούν και να επεκταθούν τα αρδευτικά
έργα

Πέτα-Κομπότι,

να
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παράδρομοι της Ιονίας Οδού από τον Άγιο Δημήτριο
Πέτα μέχρι το Κομπότι.
Να ολοκληρωθούν τα εγγειοβελτιωτικά έργα της
πεδιάδας της Άρτας.

Κύριες και Κύριοι,
Καθημερινά
φροντίζουμε με
χρήματα από τη ΣΑΤΑ
(200.000 περίπου το
χρόνο) το νοικοκύρεμα
του Δήμου, κάνοντας
διανοίξεις δρόμων,
κατασκευή τοιχίων, τεχνικά
όμβριων υδάτων,
αναπλάσεις σε πολλά
σημεία του Δήμου, βελτίωση
αγροτικής και εσωτερικής
οδοποιίας, με σεβασμό
πάντα στη φυσιογνωμία του
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τόπου μας.
Στάσεις λεωφορείων,
παγκάκια, κάτοπτρα,
προστατευτικά κάγκελα,
σημάνσεις, διαγραμμίσεις
δρόμων, κάδοι σκουπιδιών,

Στάσεις λεωφορείου

καθαριότητα, συντήρηση πρασίνου και γηπέδων.

Κάδοι σκουπιδιών

Κάδοι ανακύκλωσης

Ανακύκλωση συσκευασιών
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Κάτοπτρα

Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού,
μεταφορά βαρέων αντικειμένων
και εκατοντάδες μικρά έργα που
υλοποιήθηκαν, αποτελούν την
άμεση και δραστική παρέμβαση
του Δήμου σε όλους τους τομείς
της καθημερινότητας και σε όλη
την έκταση και των 14 Δημοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων.
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Καθαρισμός χόρτων

Καθαρισμός χόρτων

Καθαρισμός χόρτων
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Κύριοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι
ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ
Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι έχουν
δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα.
Ο Δήμος μας έχει ακόμη τεράστια προβλήματα τα
οποία απαιτούν λύσεις.
Σας διαβεβαιώνω όμως ότι εγώ και οι συνεργάτες
μου, αγωνιζόμαστε σκληρά για την επίλυσή τους.
Θέλω επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι ο Δήμος μας
προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς, αλλάζει τη
φυσιογνωμία

του

και

είμαστε

έτοιμοι

να

αξιοποιήσουμε κάθε νέα ευκαιρία, που θα μας
βοηθήσει

να

δημιουργήσουμε

τις

ανάλογες

προοπτικές ανάπτυξης με τη δημιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης.
Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, μέσα στο δυσμενές
οικονομικό περιβάλλον που βιώνουμε και έχοντας
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μηδαμινούς πόρους από το κράτος, δε σταματά να
αναζητά συνεχώς και άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Είμαστε πλέον εξοπλισμένοι με Διαχειριστική και
Τεχνική επάρκεια και με μια Τεχνική Υπηρεσία
άρτια

εξοπλισμένη

και

άψογα

καταρτισμένη

μπαίνουμε στη νέα δύσκολη για τη χώρα μας εποχή,
με

πλήρη

οργάνωση,

με

δυνατότητες

και

πλεονεκτήματα.
Όλα αυτά

μας εξοπλίζουν με την απαιτούμενη

ετοιμότητα για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την
αξιοποίηση ευκαιριών που θα μας παρουσιασθούν.
Παράλληλα,
προτεραιότητες

διαμορφώνουμε
καθώς

και

τους

τις

άμεσες

μελλοντικούς

στόχους για τους οποίους από τώρα συστηματικά
εργαζόμαστε.
Φροντίσαμε το νοικοκύρεμα γενικά του Δήμου

με

σεβασμό στη φυσιογνωμία του τόπου μας.
Και όλα αυτά χωρίς καμία πρόσθεση φόρων.
Επομένως, ο Δήμος μας φροντίζει να ανταποκριθεί
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σε όλες τις υποχρεώσεις του, βελτιώνοντας την
ποιότητα των υπηρεσιών του, χωρίς να επιβαρύνει
τους δημότες.

Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί συνδημότες, από όλα
όσα ενδεικτικά αναφέρθηκαν και από όλα όσα
αναλυτικά

περιέχονται

Προϋπολογισμού

μας,

Προϋπολογισμός

του

στους

προκύπτει
Δήμου

χαρακτηριστικά της εποχής μας,
τακτικά έσοδα,

Πίνακες
έχει

πως
όλα

του
ο
τα

φτωχός μεν στα

πλούσιος σε έργα ΕΣΠΑ και

χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προϋπολογισμού
περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ, νοικοκυρεμένος και
ρεαλιστικός, βασίζεται σε πραγματικά ποσά
επομένως υλοποιήσιμος.
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