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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών για την προώθηση, τον έλεγχο και την έγκαιρη ενημέρωση για
την κατάληξη των καθημερινών αιτημάτων των δημοτών.
Αντικατάσταση του παλαιωμένου δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού με ένα σύγχρονο δίκτυο
χαμηλής κατανάλωσης, με την εξοικονόμηση 400.000 ευρώ ανά έτος, με ταυτόχρονη αναβάθμιση
της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας ήδη υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία. Χρησιμοποίηση φωτοβολταικών συστημάτων στα δημοτικά κτήρια.
Δημιουργία κλειστού αμαξοστασίου για τον έλεγχο, τη συντήρηση και την ασφάλεια του δημοτικού
στόλου οχημάτων. Εφαρμογή ψηφιακού συστήματος διαχείρισης οχημάτων και απορριμματοφόρων με στόχο την πιο αποτελεσματική και οικονομική λειτουργία τους.
Ενσωμάτωση στο σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων «έξυπνων» κάδων για την εξοικονόμηση
πόρων σε προσωπικό και καύσιμα, τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων και του χρόνου αποκομιδής των απορριμμάτων, αλλά και τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αναδιοργάνωση
και επαναχωροθέτηση των κάδων απορριμμάτων, με τακτικό καθαρισμό και απολύμανσή τους τη
θερινή περίοδο. Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος υπογειοποίησης κάδων.
Δημιουργία δημοτικού πρατηρίου καυσίμων αποκλειστικά για τις ανάγκες του Δήμου σε καύσιμα,
για την πιο αποτελεσματική διαχείριση αλλά και την εξοικονόμηση 100.000 ευρώ ετησίως.
Υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή) το
οποίο από το 2016 παραμένει ανενεργό χρησιμοποιώντας ήδη υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Σχεδιασμός προγράμματος κομποστοποίησης των κλαδεμάτων, ειδική μέριμνα συλλογής από τα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Συνεργασία με όμορους Δήμους με σκοπό την ίδρυση διαδημοτικού Φορέα ώστε να επιτευχθεί η
χρηματοδότηση μιας αδειοδοτημένης μονάδας φιλοξενίας αδέσποτων ζώων.
Αναβάθμιση των υποδομών πρόσβασης των ΑΜΕΑ, με σεβασμό στο αναφαίρετο και καθολικό δικαίωμα προσβασιμότητας στους δημόσιους χώρους του Δήμου μας.
Στήριξη της λειτουργίας του αστυνομικού τμήματος απαραίτητης υπηρεσίας για την ασφάλεια στην
περιοχή, αλλά και του Κέντρου Υγείας, απαραίτητης δομής για την ποιότητα ζωής τόσο των κατοίκων, όσο και των επισκεπτών.
Επαναφορά της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στον Δήμο μας.
Άμεση παρέμβαση του Δήμου προς τους αρμόδιους φορείς για την τάχιστη προστασία δημοσίων
υποδομών και ιδιωτικών περιουσιών από τα σοβαρότατα προβλήματα τα οποία δημιουργεί η διάβρωση των ακτών σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου μας. Αδειοδότηση μελέτης συνεχούς
τροφοδοσίας με συμβατό υλικό στα σημεία που ενδείκνυται και απαιτείται.
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Συντήρηση των δημοτικών οδικών αξόνων καθώς και του αγροτικού οδικού δικτύου. Συνεργασία
και διεκδίκηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα Υπουργεία για τη χρηματοδότηση των
έργων. Συντήρηση του οδικού άξονα Ξυλοκάστρου-Τρικάλων-Σαραντάπηχου-Ζάχολης-Δερβενίου
με συστηματική διεκδίκηση πόρων από την Περιφέρεια.
Επέκταση του αποχετευτικού δικτύου σε όλη την παραλιακή ζώνη του Δήμου μας και αναβάθμιση
του Βιολογικού Καθαρισμού σε Τριτοβάθμιο, με εκμετάλλευση του παραγόμενου νερού για τις μεγάλες αρδευτικές ανάγκες της περιοχής.
Εξασφάλιση πόσιμου νερού όλο τον χρόνο, σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου μας με την
ανόρυξη νέων γεωτρήσεων ύδρευσης.
Διεκδίκηση μαζί με όλους τους ενδιαφερόμενους δήμους του νομού για την αξιοποίηση της παλιάς
σιδηροδρομικής γραμμής με τη δημιουργία ενός εναλλακτικού κυκλοφοριακού άξονα.
Ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού μέχρι το Δημαρχείο στο Δερβένι ως υποχρέωση των δραστηριοποιούμενων στην περιοχή εταιριών, αλλά και διεκδίκηση επέκτασής της προς τα ανατολικά με
την κατασκευή οδογέφυρας στον Ζαχολίτικο ποταμό.
Άμεση απαίτηση διευθέτησης των πολλαπλών προβλημάτων απορροής των όμβριων υδάτων, τα
οποία δημιούργησαν τα έργα της Νέας Εθνικής Οδού και της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής, ώστε
να προληφθούν οι σοβαροί κίνδυνοι που εγκυμονούν αυτές οι εκκρεμότητες.
Άμεσος σχεδιασμός αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων τα οποία εμφανίζονται τακτικά
πλέον μέσα στον αστικό ιστό, λίγα μέτρα από τη θάλασσα.
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Συνεχής συντήρηση και βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας ως
απαραίτητη προϋπόθεση για την αγροτική παραγωγή.
Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση του δημοτικού αρδευτικού δικτύου για την αξιοποίηση, την εξοικονόμηση και την ορθολογική διαχείριση του διαθέσιμου αρδευτικού νερού.
Υπεύθυνη διεκδίκηση του ζωτικού έργου της λιμνοδεξαμενής
Ρίζας. Η συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση της άρδευσης στην
παραλιακή ζώνη της περιοχής του Ξυλοκάστρου καθιστά, περισσότερο από ποτέ, αναγκαίο αυτό το έργο.
Λειτουργία Γραφείου Αγροτικής Στήριξης με εξειδικευμένα στελέχη για την ουσιαστική παρέμβαση του Δήμου στα προβλήματα
του αγροτικού πληθυσμού.
Ενημέρωση και επιμόρφωση των αγροτών σχετικά με τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα. Διασφάλιση παραγωγής και ποιότητας,
πιστοποίηση, νέα προϊόντα, νέες αγορές, χρηματοδοτικά εργαλεία, είναι μερικοί βασικοί τομείς παρέμβασης.
Συνεργασία με το Επιμελητήριο και την Περιφέρεια για την προώθηση των προϊόντων σε νέες αγορές τόσο στη χώρα μας, όσο
και στο εξωτερικό. Αξιοποίηση προς την κατεύθυνση αυτή των
δεσμών με τις αδελφοποιημένες πόλεις.
Αξιοποίηση κοινοτικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τη
στήριξη τοπικών επιχειρήσεων μεταποίησης και προώθησης αγροτικών προϊόντων.
Αναβάθμιση της περιοχής σε πανελλήνιο κέντρο πιστοποιημένου
γενετικού και μητρικού υλικού ελιάς και εσπεριδοειδών με κέντρο τον Δενδροκομικό Σταθμό.
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Δημιουργία ανεξάρτητου Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού
στον οποίο θα συμμετέχουν Δήμος και οι τοπικοί επαγγελματικοί
φορείς, με στόχο τη σύνδεση και την οργανωμένη ανάδειξη των
σημείων ενδιαφέροντος του τόπου μας και τη δημιουργία τουριστικού προϊόντος με ταυτότητα.
Συντήρηση, ανάδειξη και προβολή των μονοπατιών πεζοπορικών διαδρομών στον ορεινό όγκο του Δήμου μας.
Δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης της Ζήρειας
και σύνδεσή του με πανεπιστήμια.
Ανακατασκευή των δυο ορειβατικών καταφυγίων και σύνδεσή
τους με τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Ζήρειας.
Συντήρηση και ανάδειξη του ρέματος των μύλων στη Ζάχολη.
Στόχευση σε ειδικές μορφές τουρισμού που μπορεί να υποστηρίξει η περιοχή μας. Θρησκευτικός, αθλητικός, πεζοπορικός, θαλάσσιος.
Ένταξη των ανενεργών σημαντικών κτιρίων του Δήμου μας, σε
προγράμματα αξιοποίησης και επανάχρησης, λειτουργώντας έτσι
ως εστίες πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας.
Επανασύνδεση της περιοχής με μεγάλες μορφές του πολιτισμού
που έχουν αφήσει τα χνάρια τους στον τόπο μας όπως ο Σικελιανός και ο Καρυωτάκης.
Δημιουργία Δημοτικής ομάδας πολιτισμού με συμμετοχή δημοτών που έχουν την εμπειρία και τη διάθεση πολιτιστικής προσφοράς.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
•
•

Επανεκκίνηση της διαδικασίας έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Ξυλοκάστρου και του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης.
Αναγκαίες παρεμβάσεις για την εφαρμογή των σχεδίων πόλης τόσο στο Ξυλόκαστρο, όσο και στο Δερβένι. Ενδεικτικά αναφέρονται η διάνοιξη της Νοταρά
και των καθέτων στην ΠΕΟ, όπως και η Ιάσονος δυτικά. Στο Δερβένι αναγκαία
κρίνεται η εφαρμογή του σχεδίου πόλης με τη διάνοιξη δρόμων, ιδιαίτερα στα
ανατολικά.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ-ΜΕΛΕΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
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Κατασκευή σύγχρονου Δημαρχείου στον χώρο του Κέντρου Νεότητας.
Διευθέτηση της δικαστικής διένεξης των Αποθηκών Φραντζή και εκπόνηση
νέας μελέτης αξιοποίησης.
Αξιοποίηση των Αποθηκών ΑΣΟ ως Κέντρο Νεότητας και Πολιτισμού.
Άμεση επέμβαση συντήρησης του Ειρηνοδικείου Δερβενίου και αξιοποίησή
του σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί.
Αξιοποίηση του παλαιού κτηνιατρείου Δερβενίου ως χώρου ανάδειξης της
πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής.
Συνολική μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας τόσο του Ξυλοκάστρου, όσο και
του Δερβενίου σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, που δημιουργούν ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος και ο νέος αυτοκινητόδρομος.
Δημιουργία τοπικής δημοτικής συγκοινωνίας στην πόλη του Ξυλοκάστρου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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Στατικός έλεγχος σχολείων και δημοτικών κτηρίων.
Άμεση διεκδίκηση της διευθέτησης των πολλαπλών προβλημάτων απορροής
των ομβρίων υδάτων, τα οποία δημιούργησαν τα έργα της Νέας Εθνικής Οδού
και της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής, με στόχο την πρόληψη των σοβαρών
κινδύνων που οι εκκρεμότητες αυτές εγκυμονούν.
Στήριξη της δημοτικής και των εθελοντικών ομάδων πυροπροστασίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου σε συνεργασία με την Εκκλησία και
τις υπάρχουσες εθελοντικές δομές.
Στήριξη του Κ.Α.Π.Η., του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι, των παιδικών
σταθμών, του ΚΔΑΠ, του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών.
Ίδρυση Γραφείου χορηγιών για τη στήριξη κοινωνικών δράσεων.
Ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης με στόχο την επιμόρφωση και κατάρτιση
μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
•
•
•
•

Διεκδίκηση χρηματοδότησης κλειστού γυμναστηρίου στο Ξυλόκαστρο.
Διεκδίκηση χρηματοδότησης δημιουργίας νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στο
Ξυλόκαστρο, αλλά και χώρου παράλληλων αθλητικών χρήσεων στον χώρο του
παλαιού γηπέδου.
Συντήρηση, βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών
του Δήμου μας.
Επιχορήγηση των αθλητικών συλλόγων σύμφωνα με τον αριθμό των μελών,
τη δράση τους και τις αθλητικές τους διακρίσεις.

