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Ανέστης Αγγελής



Στο 3µηνο µετά την ανάληψη των καθηκόντων µας ήρθαµε αντιµέτωποι µε µια διττή 

πρόκληση: να αντιµετωπίσουµε την πολύµηνη απραγία της εκλογικής περιόδου και να 

ρυθµίσουµε µια σειρά από σηµαντικά ζητήµατα της τοπικής κοινωνίας. 

Παρά τις δυσκολίες των µηδενικών υπολοίπων στον Προϋπολογισµό και των χρονικών 

περιορισµών στο κλείσιµο του έτους, η ∆ηµοτική Αρχή κατάφερε να ασχοληθεί και να 

επιλύσει χρόνια προβλήµατα µε µια σειρά από παρεµβάσεις και ενέργειες. 

∆ιανύσαµε την χρονιά κινούµενοι ταυτόχρονα σε δυο παράλληλες ράγες:

1) την αντιµετώπιση της δύσκολης και ποικίλης καθηµερινότητας, και 

2) την διάσωση και ολοκλήρωση µεγάλων έργων και παρεµβάσεων. 

Σε ελάχιστο χρόνο καταφέραµε και κλείσαµε ολόκληρο τον κύκλο υλοποίησης έργων που 

εντάχθηκαν από την ∆ηµοτική µας αρχή ή είχε καθυστερήσει σηµαντικά η υλοποίηση τους 

στην προηγούµενη περίοδο. 

Την ίδια στιγµή υλοποιείται ένας τεράστιος αριθµός παρεµβάσεων που έδωσαν λύση σε 

µακροχρόνια ή/και έκτακτα προβλήµατα και ανάγκες  των δηµοτών µας. 

Όλα αυτά πραγµατοποιήθηκαν στο δυσκολότερο µίκρο και µάκρο χρηµατοοικονοµικό 

πλαίσιο στην σύγχρονη ιστορία της χώρας µας: από την µια µεριά υπό-στελέχωση και 

ελλιπής χρηµατοδότηση του ∆ήµου και από την άλλη, συνεχόµενες εκλογικές 

αναµετρήσεις, δηµοψήφισµα, capital controls, και νέο µνηµόνιο.   

Στην διάρκεια της πιο κρίσιµης ίσως χρονιάς, που θα σηµατοδοτήσει όλη την επόµενη 

περίοδο, συνεχίζουµε µε ακόµα πιο εντατικούς ρυθµούς. 

Στηρίζουµε διαρκώς τις τοπικές κοινωνίες υλοποιώντας µια ευρεία γκάµα έργων και 

δράσεων που αφορούν την ποιότητα στην καθηµερινή τους ζωή . 

Ταυτόχρονα, σχεδιάζουµε και υλοποιούµε σταδιακά µεγαλόπνοα έργα υποδοµών και 

άυλων δράσεων που θα ενισχύσουν την µελλοντική προοπτική του τόπου µας. 
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έως σήμερα 



Σιδηροχώρι, ανάπλαση, πλακόστρωση, εκτέλεση και παραλαβή έργου 1 εκ. ευρώ µέσα σε 6 µήνες



Π. Χαρά Πάρκου Ολυµπιακής Φλογάς µε προδιαγραφές πιστοποίησης



Π. χαρά _ Πάρκο Αγ. Νικάνορα

Παιδική χαρά Φουντουκλή, Παραλαβή από προηγούµενη διοίκηση στο 28%



Γήπεδο Μπάσκετ, Πάρκο Αγ. Νικάνορα

Χώρος για skate, Πάρκο Αγ. Νικάνορα 



Επιτόπιες επισκέψεις για το σχεδιασµό του νέου κοιµητηρίου Καστοριάς

Αποκατάσταση λίµνης στον αύλειο χώρου ενυδρείου



Τοποθέτηση µε σηµαίες βυζαντινές και Ελληνικές στις δύο εισόδους της Πόλης

Αποκατάσταση συντήρηση κτιρίου Τερζάκειων λουτρών



Εργασίες καθαρισµού στα βυζαντινά τείχη και κατασκευή βυζαντινής πόρτας σε αποθήκη του κάστρου, σε συνεγρασία

µε την αρχαιολογία Καστοριάς.

Κατασκευή τείχους αντιστήριξης στα κοιµητήρια της Κορησού



Συντηρήσεις αποκαταστάσεις  πλακών σε πεζοδρόµια και πεζοδρόµους, σε πολλά σηµεία της πόλης

∆ιάφορες σιδηρουργικές εργασίες στην ∆Ε Καστοριάς και τις Τοπικές Κοινότητες



Συνεργασία µε την εθελοντική οµάδα εργασίας για παρεµβάσεις επί της Λεωφ Κύκνων και Νότιας παραλίας

∆ιάφορες σιδηρουργικές εργασίες στην ∆Ε Καστοριάς και τις Τοπικές Κοινότητες



Συνεργασία µε την αντιδηµαρχία αγροτικών θεµάτων για την δηµιουργία αγροκτήµατος ∆ήµου καστοριάς

Κατασκευή τείχους αντιστήριξης επί του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Μανιάκων 



Αποκαταστάσεις δρόµων σε ποτάµια και ρέµατα στις τοπικές κοινότητες του ∆ήµου

Αγροτική Οδοποιία Κολοκυνθούς



Καθαρισµός σε σοκάκια στο ντολτσό πλησίον αρχοντικού Μπασάρα

Αποκαταστάσεις οδοστρώµατος και συντήρηση γύρου λίµνης



∆ιαγραµίσεις διαβάσεων και κρασπέδων σε διχρωµία µαύρο – κίτρινο στην ∆Ε Καστοριάς & διαγραµµίσεις διαβάσεων

στις Τοπικές Κοινότητες

Καθαρισµός ρέµατος κεφαλαρίου



Τοποθέτηση ATM  στην οικοισµό Μανιάκων

Καθαρισµός αυλάκων σε διάφορες τοπικές κοινότητες



Κατασκεύη γήπεδου βόλευ στην ∆ηµοτική κοινότητα Μανιάκων

Καθαρισµός ρέµατος Μεσοποταµίας



Εµπλουτισµός µπάρας Αγίας Κυριακής

Τείχος αντιστήριξης Κλεισούρας



Εγκατάσταση στάσης µε κοινωνικά µηνύµατα στον Μελισότοπο, Λιθιά & άλλες Τοπικές Κοινότητες

Αντιπληµµυρικά αναχώµατα στην Πεντάβρυσο



Τείχος αντιστήριξης Πτεριάς

Καθαρισµός ρέµατος τοιχιού και  συντήρηση πρανών



Συντηρήσεις παγκάκια και πλατείας Λεύκης

Αγροτική οδοποίια Αγίας Κυριακής



Κατασκευή κιγκλιδωµάτων στο 2ο Γυµνάσιο καλλιθέας

Συντήρηση παιδικής χαράς στο Νταηλάκη



Αγροτική Οδοποιία Χιλιοδέντρου

Τσιµεντόστρωση στην τοπική κοινότητα Μακροχωρίου



Καθαρισµός ρεµάτων Μελά

Αντικατάσταση τσιµεντοδρόµου στην περιοχή του Σταυρού



Συντήρηση αποκατάσταση ξύλινου φράχτη στην λίµνη επί την Λεωφόρο Κύκνων

Κατασκευή χώρου πάρκινγκ στα κοιµητήρια του Χιλιοδέντρου



Aσφαλτόστρωση Περιοχής Εργατικών Κατοικιών

Π. χαρά Πάρκου Ολυµπιακής φλόγας



Αντικατάσταση Πεζόδροµου Αµύντα

Αποξηλώσεις επικινδύνων περιπτέρων Λυκείων και διασταύρωση Καλλιθέας



Συντήρηση καθαρισµός εισόδου ∆ισπηλιού

Τσιµεντόστρωση στον ιστιοπλοικό όµιλο Καστοριάς



∆ηµιουργία χώρου πάρκινγκ στον Απόσκεπο

Κατασκευή πεζοδροµιών στην είσοδο της Λιθιάς



Ολοκλήρωση διαδικασίας µεταφοράς στάσης αστικών ΚΤΕΛ

Νοµιµοποίηση δάσους Μεσοποταµίας µετά από 30 χρόνια



Αποµάκρυνση επικίνδυνων υλικών από την πλαζ της λίµνης 

Συντήρηση και διαµόρφωση αύλειου χώρου πολιτιστικού κέντρου Αποσκέπου σε συνεργασία µε τον Σύλλογο



Τσιµεντόστρωση και συντήρηση υδατόπυργου Λιθιάς

Αγροτική Οδοποιία ΚορησούΑντικατάσταση στις σχάρες της λαικής αγοράς



Συνδροµή στην δηµιουργία προστατευτικού τείχους στον αύλειο χώρο της Πυροσβεστικής Καστοριάς

Εργασίες για την αποκατάσταση

φωτισµού επί της  Γράµµου. Υπόθεση 7 ετών



Καθαρισµός τσιµενταύλακα στο ∆ισπηλιό

Συντήρηση οδοποιίας στην Λιθιά



Παράδοση χώρου υποδοχής Σπηλιά ∆ράκου, συνεχιζόµενο προηγούµενης ∆ηµοτικής Αρχής

Χαρακτηρισµός ως ιστορικός τόπος του Οικισµού Κάτω Κρανιώνα  Αρ. Απόφασης 81521339



Κατασκευή σκαλόδροµου επί της Κοραή

∆ιάνοιξη αγροτικών οδών στην Μεταµόρφωση



Καθαρισµοί και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στο Μαυροχώρι

∆ιάνοιξη και συντήρηση αγροτικών δρόµων στην Κοροµηλιά



Καθαρισµός συντήρηση γεφυροπλάστιγκας Κεφαλαρίου

Καθαρισµός ρέµατος στον Μελισότοπο



Κατασκευή τείχους αντιστήριξης επί της Καραολή στο Νταηλάκη

Αποκατάσταση 1ου - 8ου ∆ηµοτικού σχολείου. Παραλαβή από προηγούµενη διοίκηση στο 7,96%

Αποκατάσταση ασφαλτόστρωση επί της οδού Κοµνηνού



Πάρκο Μανώλη Ανδρόνικου



Τοποθέτηση κουφωµάτων αλουµινίου στο Νηπιαγωγείο ∆ισπηλιού

Κατασκευή σκαλόδροµου επί της οδού Καραβαγγέλη



Aντικατάσταση οδοστρώµατος επί της οδού Κωπηλατών

Aντικατάσταση σκεπής κλειστού γυµναστηρίου Μεσοποταµίας



Aποκατάσταση αναπαλαίωση αρχοντικού Μπασάρα, παραλαβή από προηγούµενη διοίκηση στο 3,87 %

Oλοκλήρωση πάρκου Μανώλη Ανδρόνικου , παραλαβή από προηγούµενη διοίκηση στο 15,02%



Συντήρηση αποκατάσταση στις κερκίδες γηπέδου ποδοσφαίρου Πολυκάρπης

Αποκατάσταση ζηµιών, συντήρηση  κλειστού γυµναστηρίου ΕΠΑΛ και παράδοση για λειτουργία. Υπόθεση 7 ετών

Ολοκλήρωση Γεωτεχνικής µελέτης για την κατάρευση µέρους του οικισµού Κλεισούρας



Αποκατάσταση συντήρηση βοηθητικού κτιρίου και αύλειου χώρου Αγ Γεωργίου Μεσοποταµίας

Έναρξη εργασιών βοηθητικού γηπέδου Καλλιθέας. Υπόθεση 20 ετών.



Επένδυση µε πέτρα στο Γυµνάσιο Μανιάκων, εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε την ∆ιεύθυνση 2βάµιας

Συντήρηση αποκατάσταση κτιρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Μαυροχωρίου



Κατασκευή πεζόδροµου Ανθρακίτη

Αγροτική Οδοποιία Μεσοποταµίας



Ο Δήµος της καρδιάς µας


