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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  1/2021      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020  

 

 Σήμερα Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε ειδική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 

914/25.1.2021  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και 

επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020). 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 23 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μούκας Σωτήριος 

2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης 
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3 Γιώγας Δημήτριος 15 Μουστάκας Γεώργιος 

4 Δελής Αθανάσιος 16 Ξυλουργίδης Αντώνιος 

5 Θεοδώρου Έλλη 17 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

6 Θωμάς Ευάγγελος 18 Πασχάλης Αλέξανδρος 

7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 19 Ρυσάφης Αντώνιος 

8 Καραμάνη Δήμητρα 20 Σαμλίδης Μιχαήλ 

9 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 21 Τζιάκος Δημήτριος 

10 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 22 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

11 Κίτσου Ελένη 23 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Ταμβίσκου Ευτυχία 

2 Καραπατσούδη Ελένη 4 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

Ο  Δημοτικός Σύμβουλος κ.  Ιωάννης Χατζόγλου  προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη διάρκεια έκθεσης των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής  από τον Δήμαρχο. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των παρακάτω Συμβουλίων 

Κοινοτήτων: 

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός 

β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου 

δ. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου  

ε. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας  

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

το θέμα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της 

ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον 
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Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την  από 28.1.2020 

Έκθεσή του για την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση  γενικά του Δήμου και την 

εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης κατά το οικονομικό έτος 2020, η 

οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη ηλεκτρονικά και έχει ως εξής:  

ΕΚΘΕΣΗ 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
 

για την οικονομική κατάσταση και τη Διοίκηση γενικά του 
Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής 

Δράσης κατά το οικονομικό έτος 2020 
_________________________________________________ 

 

 
Η Λογοδοσία του Δημάρχου, αν και μοιάζει με τυπική διαδικασία αποτελεί μία 

εξαιρετικά ουσιαστική λειτουργία και - όπως προβλέπεται από το άρθρο 217, 
του νόμου 3463/2006, δηλαδή του Δημοτικού Κώδικα – κάθε φορέας, 
δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από τον Δήμο έχει δικαίωμα να 

διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό σε αυτή την συνεδρίαση. 
Βέβαια, η φετινή χρονιά απολογισμού έχει την ιδιαιτερότητα της μη φυσικής 

παρουσίας, αλλά ο Δήμος Έδεσσας απέδειξε ότι μπορεί να δημιουργεί 
συνθήκες ανοιχτής και συμμετοχικής λειτουργίας ακόμα και διαδικτυακά και 
σε αυτό έχει συντελέσει τόσο ο προηγμένος εξοπλισμός όσο και το ανθρώπινο 

δυναμικό του δήμου μας. 
Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου, κ. Φίλιππο Γκιούρο, τόσο για την έμφαση που έχει δώσει στις νέες 

τεχνολογίες που έκαναν τις συνεδριάσεις μας στον καιρό της πανδημίας πολύ 
πιο ουσιαστικές, αλλά και για την εν γένει λειτουργία του ως Προέδρου, καθώς 

όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι λειτουργεί με τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο. 
Θα ήταν παράλειψή μου, αλλά και αγνωμοσύνη, εάν δεν αναγνώριζα και τον 
ρόλο όλων των Δημοτικών Παρατάξεων στις δημοκρατικές μας διαδικασίες. 

Θέλω να ευχαριστήσω τόσο τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, όσο 
και όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους για το επίπεδο του διαλόγου, τις 
προτάσεις τους και τη συμβολή τους στην προσπάθεια που γίνεται. Δεν ξεχνώ 

ποτέ ότι ο έλεγχος από την μειοψηφία μας κάνει καλύτερους όλους εμάς που 
βρισκόμαστε στη διοίκηση, αλλά και η συμμετοχή όλων μας στον διάλογο χωρίς 

παραταξιακές παρωπίδες βελτιώνει τη συνολική λειτουργία του δήμου μας. 
Στον Δήμο Έδεσσας έχουμε κατακτήσει ένα πολύ καλό επίπεδο διαλόγου και σε 
αυτό έχουν συμβάλει όλες οι παρατάξεις και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, που 

ασκούν κριτική και μάλιστα πολλές φορές έντονη, αλλά έχοντας πάντα στόχο 
να είναι εποικοδομητική. 

Η λογοδοσία του Δημάρχου, ακόμα και με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς την 
φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
πιστεύω ότι η διαδικασία του απολογισμού ενισχύει την διαφάνεια και την 

τοπική δημοκρατία. Αποτελεί το αποκορύφωμα της δημοκρατικής διαδικασίας 
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και κατοχυρώνει  την ενημέρωση του πολίτη για τα πεπραγμένα του Δήμου, 
ενισχύοντας τον κοινωνικό διάλογο για τα δημοτικά δρώμενα. 

Ουσιαστικά, στη λογοδοσία παρουσιάζεται περιληπτικά η προσπάθεια που έχει 
γίνει από το Δήμο για διαχείριση και βελτίωση της καθημερινότητας των 

πολιτών, αλλά και για τη συμβολή του στην αναπτυξιακή προσπάθεια που 
καταβάλει ο τόπος.  

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
 

Στελεχιακό δυναμικό – Ο.Ε.Υ. 
Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου 
Έδεσσας. 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ανθρώπινο Δυναμικό υπαγόμενο απευθείας στον Δήμαρχο 

4 Ειδικοί Συνεργάτες του Δήμου 

1 Νομικός Σύμβουλος 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

2 ΠΕ Γεωπόνων 

2 ΠΕ Διοικητικού 

1 ΔΕ Διοικητικού 

1 ΠΕ Δασολόγων 

1 ΔΕ Τεχνικών (ΙΔΑΧ) 

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Περιβάλλοντος - Πρασίνου - 

Καθαριότητας 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΠΕ Γεωπόνων 

2 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων  

10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

3 ΥΕ Εργατών Επιμελητών Κήπων 

2 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (ΙΔΑΧ) 
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1 ΔΕ Τεχνικών (ΙΔΑΧ) 

1 Πολιτικών Μηχανικών 

1 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου 

1 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 

3 ΠΕ Διοικητικού 

1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (ΙΔΑΧ) 

1 ΔΕ Διοικητικού  

7 ΔΕ Σχολικών Φυλάκων (Ιδ.Δ. Αορίστου Χρόνου) 

12 ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου) 

1 ΔΕ Κλητήρων – Θυρωρών (ΙΔΑΧ) 

2 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (ΙΔΑΧ) 

3 ΔΕ Διοικητικού (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου) 

1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ΙΔΑΧ) 

1 ΔΕ Νοσηλευτών (ΙΔΑΧ) 

1 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών (ΙΔΑΧ) 

1 ΔΕ Τεχνιτών Κηπουρών 

Ανθρώπινο Δυναμικό  Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΠΕ Οικονομολόγων 

4 ΠΕ Διοικητικού 

3 ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

2 ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού 

2 ΤΕ Διοικητικών - Λογιστικών 

8 ΔΕ Διοικητικού 

1 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου) 

2 ΔΕ Κλητήρων –Θυρωρών (ΙΔΑΧ) 

1 ΤΕ Φυτικής Παραγωγής (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου) 
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1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ 

1 ΤΕ Διοικητικού 

1 ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού 

2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου) 

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

4 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

1 ΠΕ Αγρον. Τοπογράφων Μηχανικών 

1 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου) 

2 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2 ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

1 ΤΕ Διοικητικού 

2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 

1 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 

6 ΔΕ Τεχνιτών  

2 ΔΕ Χειριστών Μηχ. Έργων 

2 ΥΕ Εργατών Τεχνικής Υπηρεσίας 

1 ΔΕ Διοικητικού (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου) 

Ανθρώπινο Δυναμικό Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

7 ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 

3 ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 

Ανθρώπινο Δυναμικό Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Δημοτικής Ενότητας 

Βεγορίτιδας 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΔΕ Διοικητικού 

ΣΥΝΟΛΟ 138 ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

 
Οι μεταβολές προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2020 είναι οι 

εξής: 
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1. Αποχώρησαν τρεις (3) υπάλληλοι του Δήμου με συνταξιοδότηση. 

2. Προσλήφθηκαν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, είκοσι δύο (22) άτομα με καθεστώς πλήρους και τρία (3) άτομα 

με καθεστώς μερικής απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Υδρονομέων 

Άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2020. 

3. Προσλήφθηκαν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, δώδεκα (12) άτομα με καθεστώς πλήρους και είκοσι οκτώ (28) 

άτομα με καθεστώς μερικής απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών 

Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2020-2021. 

4. Προσλήφθηκαν εκατόν επτά  (107) άτομα στο Δήμο, διαφόρων 

ειδικοτήτων, με σύμβαση διάρκειας οκτώ (8) μηνών, δυνάμει της αριθ. 

4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς 

Εργασίας). 

5. Ανανεώθηκε με απόφαση Δημάρχου η σύμβαση, δωδεκάμηνης (12) 

διάρκειας, δύο (2) υπαλλήλων ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ΙΔΟΧ), για την 

στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου.  

6. Απασχολήθηκαν τρία άτομα (3)  άτομα από το ΕΠΑΛ, Μεταλυκειακό έτος 

– Τάξη Μαθητείας (ΙΔΟΧ). 

7. Απασχολήθηκαν τρία άτομα (3)  άτομα για πρακτική άσκηση 

 

 

ΕΡΓΑ  

 
Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2020 παρουσιάζονται 53 έργα, τα οποία 

εκτελέστηκαν ή εκτελούνται, με συνολικό προϋπολογισμό 14.198.364,49€.  
Αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε στα τεχνικά προγράμματα των προηγούμενων 
ετών διότι παρατηρείται μία αξιοσημείωτη εξέλιξη: 

 Το 2018 ο συνολικός προϋπολογισμός του τεχνικού προγράμματος ήταν 
5.527.820,87€. 

 Το 2019 ο συνολικός προϋπολογισμός του τεχνικού προγράμματος ήταν 
10.518.012,54€. 

 Το 2020 ο συνολικός προϋπολογισμός του τεχνικού προγράμματος ήταν 
14.198.364,49€. 

Παρατηρούμε μία συνεχή αύξηση και μάλιστα με ταχύτατους ρυθμούς, που 
οφείλεται στην ένταξη νέων έργων, τα οποία χρηματοδοτούνται από διάφορα 

χρηματοδοτικά εργαλεία. Η ένταξη νέων έργων και η εξασφάλιση πόρων για την 
υλοποίησή τους είναι μία επίπονη δουλειά που πραγματοποιούν οι Διευθύνσεις 
Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών. Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω 
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τον ρόλο των δημοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι με την εμπειρία, την γνώση και 
τη δουλειά τους συμβάλουν σε αυτή την μεγάλη επιτυχία, που αποτυπώνεται με 

τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο και αριθμητικά δεδομένα στην αύξηση του 
συνολικού προϋπολογισμού των τεχνικών προγραμμάτων. Αν και είναι κάπως 

νωρίς, αλλά βασιζόμενος στα δεδομένα που υπάρχουν πιστεύω ότι το 2021 θα 
κλείσει με ακόμα μεγαλύτερο προϋπολογισμό και περισσότερα έργα που 
υλοποιούνται προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.  

 
Ένα πολύ σημαντικό έργο που ολοκληρώθηκε την χρονιά που μας πέρασε και 
αφορά το κέντρο της πόλης της Έδεσσας είναι η ανάπλαση και διαμόρφωση 

της πλατείας Ελευθερίας. Παρά τις επιφυλάξεις και την σφοδρή κριτική που 
δεχθήκαμε από πολλούς πριν ολοκληρωθεί το έργο, σήμερα όλοι αναγνωρίζουν 

ότι πρόκειται για μία πολύ όμορφη και λειτουργική παρέμβαση που σχετίζεται 
τόσο με ανάπλαση του αστικού χώρου, όσο και με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
για τη βελτίωση της κατάστασης του κυκλοφοριακού της πόλης.  

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, που χρηματοδοτείται από το 
Πράσινο Ταμείο, βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και αναμένεται να συμβάλει 

στην βελτίωση της αστικής κινητικότητας και του κυκλοφοριακού της Έδεσσας 
με σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό τρόπο.  
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν πολύ σημαντικές και από άποψη μεγέθους 

παρεμβάσεις με ασφαλτοστρώσεις τόσο στην πόλη της Έδεσσας, όσο και στις 
Κοινότητες. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις 
ανακατασκευής πεζοδρομίων και στις δύο δημοτικές μας ενότητες, όπου 

υπήρχε ανάγκη. Στην Κοινότητα Άρνισσας πραγματοποιήθηκε διάνοιξη δρόμου 
και αποκαταστάσεις. 

Ταυτόχρονα εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 230.000€ από το ΥΠΕΣ για 
αποκατάσταση φυσικών καταστροφών σε δρόμους και τεχνικά έργα, μετά 
από πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Μιχάλη Σαμλίδη, που εκτός από τα 

τεχνικά έργα έχει στην ευθύνη του και τον αγροτικό τομέα. Το συγκεκριμένο 
έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί και η κατασκευή του θα ξεκινήσει άμεσα.  
 

Στον τομέα των αναπλάσεων και αστικών παρεμβάσεων σημαντική παρέμβαση 
αποτελεί η υλοποίηση της πρώτης φάσης του μεγάλου έργου ανάπλασης της 

Άρνισσας (Ά φάση), με το οποίο γίνονται κατασκευές πεζοδρομίων, 
διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων, αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα, φωτισμό 
και προμήθεια αστικού εξοπλισμού. Χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο 

με προϋπολογισμό 540.000€.  
Είναι ένα έργο που καθυστερήσαμε επίτηδες προκειμένου να συμβαδίσει 

χρονικά με το μεγάλο έργο της αποχέτευσης της Άρνισσας που υλοποιείται από 
την ΔΕΥΑ, έτσι ώστε να μην έχουμε ράβε – ξήλωσε στους δρόμους. Είναι μία 
χαρακτηριστική περίπτωση που ο συντονισμός των διοικήσεων και των τεχνικών 

υπηρεσιών του δήμου και της ΔΕΥΑ έφερε θετικό αποτέλεσμα. 
Επίσης, εντός του 2020 ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό έργο βελτίωσης της 
καθημερινότητας των πολιτών που αφορά την αναβάθμιση παιδικών χαρών 

του Δήμου Έδεσσας, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του "Φιλόδημου". Με τα 
206.800€ του έργου αναβαθμίστηκαν δεκατρείς παιδικές χαρές στις οποίες δεν 

είχαμε κάνει παρεμβάσεις. Σήμερα έχουμε το προνόμιο να διαθέτουμε το 
σύνολο των παιδικών μας χαρών πλήρως ανακαινισμένες, ασφαλείς και 
θελκτικές για τα παιδιά και τους γονείς. 
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Η δημιουργία Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall), με προϋπολογισμό 
2.257.175 € είναι ένα σύνθετο έργο με πολλά υποέργα και στόχευση στην 

οικονομική ανάπτυξη της πόλης και της αγοράς της. Έχουν ολοκληρωθεί οι 
διαδικασίες για την ανάθεση της μελέτης των έργων ανάπλασης και αναμένεται 

η σχετική έγκριση για την συμβατοποίηση. Το έργο στο στάδιο της κατασκευής 
περιλαμβάνει κατασκευές πεζοδρομίων, υπογειοποίηση καλωδίων στο κέντρο, 
ανάπλαση πλατείας Μ. Αλεξάνδρου, φωτισμό, προσόψεις μαγαζιών, αστικό 

εξοπλισμό και καινοτομίες όπως στάσεις φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και 
τουριστικό τραινάκι. Πρέπει να επισημανθεί ότι το έργο για την υπογειοποίηση 
του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, προϋπολογισμού 372.000€, είναι έτοιμο να ξεκινήσει, 

αλλά αναμένεται η εξέλιξη των διαδικασιών των υπόλοιπων υποέργων για την 
έναρξη υλοποίησης.  

Πρόσφατα εγκρίθηκε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Έδεσσας από το Πράσινο Ταμείο. Με την παρούσα 
ένταξη εξασφαλίζονται 39.680,00€ για την εκπόνηση του σχεδίου και τον 

καθορισμό των θέσεων και των προδιαγραφών των σταθμών φόρτισης. Η 
εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης αποτελεί το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας 

και η χρηματοδότησή τους αναμένεται να ενταχθεί στη συνέχεια, μετά την 
ολοκλήρωση του Σ.Φ.Η.Ο.  
Μία ακόμα σημαντική ένταξη είναι η δημιουργία Πράσινου Σημείου, με 

προϋπολογισμό 694.173€ που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, για την προώθηση της ανακύκλωσης και 
την αποτελεσματική διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών. 

Μία σημαντική εξέλιξη για την αστική ανάπτυξη της Έδεσσας αποτελεί το 
φυσικό αέριο. Όλα δείχνουν ότι έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες για την 

κατασκευή εξωτερικού δικτύου από το Άσπρο μέχρι την Έδεσσα και παράλληλα 
η κατασκευή εσωτερικού δικτύου φυσικού αερίου, που αναμένεται να 
δημιουργήσει νέες συνθήκες στην πόλη της Έδεσσας, με εξοικονόμηση πόρων 

για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 
 
Στον τομέα του αθλητισμού πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εργασίες 

συντήρησης και αναβάθμισης στο Κολυμβητήριο, με χρηματοδότηση της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το Κολυμβητήριο, που περιελάμβανε 

προμήθεια ηλεκτρικών ισοθερμικών μεμβρανών για την κάλυψη των πισινών 
και τη διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού κατά τις ώρες που δεν λειτουργεί 
ο χώρος, ηλιακούς συλλέκτες και σύστημα θέρμανσης, με στόχο  την 

ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου.  
Εκτός αυτού έχουν εξασφαλιστεί πόροι 1.140.000 € από το ΕΣΠΑ για τη 

συνολική ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου. Ωριμάσαμε 
μελέτες και ετοιμάσαμε την διακήρυξη, ενώ βρισκόμαστε το στάδιο της 
αναμονής της άδειας δημοπράτησης.  Με την υλοποίηση αυτού του έργου το 

Κολυμβητήριο θα ανακαινιστεί πλήρως και θα θωρακισθεί ενεργειακά, έτσι 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της 12μηνης λειτουργίας του! 
Στον χώρο του Πασά Τσαΐρ διαμορφώνεται ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο! 

Οι εργασίες για την κατασκευή του καινούριου γηπέδου ποδοσφαίρου και 
στίβου στο Πασά Τσαΐρ, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι ένα πολύ 

σημαντικό έργο, που χρηματοδοτήθηκε από το ΠΔΕ με 1.000.000 €, ενώ 
καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ακόμα 300.000€ για τη συνέχιση των εργασιών. 
Στόχος είναι να εξασφαλίσουμε κι άλλους πόρους, έτσι ώστε το γήπεδο να 
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αποκτήσει όλους τους κύριους και βοηθητικούς του χώρους και να καλύψει 
πλήρως όλες τις ανάγκες.  

Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή των γηπέδων τένις στο Πασά Τσαΐρ, καθώς 
και παρεμβάσεις βελτίωσης στους γύρω αθλητικούς χώρους. Οι παρεμβάσεις 

αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά με την κατασκευή του νέου γηπέδου, 
καθώς στόχος μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου, στο 
οποίο θα γίνει εκτενής αναφορά στη συνέχεια. 

Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος εκπονείται η μελέτη για 
την κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου στο Πασά Τσαΐρ. Το κόστος 
της μελέτης είναι 90.000 € και στόχος είναι η άμεση ολοκλήρωσή της 

προκειμένου να διεκδικήσουμε στη συνέχεια τους πόρους για την κατασκευή 
του νέου κλειστού γυμναστηρίου! 

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα αθλητικό κέντρο στις παρυφές της πόλης 
της Έδεσσας και υλοποιείται ένα όνειρο δεκαετιών! 
Βέβαια, μέχρι να ολοκληρωθεί το καινούριο γήπεδο και το αθλητικό κέντρο στο 

σύνολό του δεν μπορούμε να αφήσουμε στην τύχη του το υφιστάμενο γήπεδο 
στο κέντρο της πόλης, το οποίο θα είναι λειτουργικό και μετά την μεγάλη 

παρέμβαση ενοποίησης του τουριστικού - ιστορικού με το εμπορικό κέντρο της 
πόλης. Έτσι εξασφαλίστηκαν από τον Φιλόδημο 79.628 € για την 
αντικατάσταση του χλοοτάπητα του υφιστάμενου γηπέδου, έργο του 

οποίου έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δημοπράτησης και είναι προς 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο. 
 

Αντίστοιχα ένα όνειρο δεκαετιών για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας 
Βεγορίτιδας είναι η κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στην Άρνισσα. Με 

χρηματοδότηση του προγράμματος Φιλόδημος εκπονείται η μελέτη, κόστους 
40.000 €, ενώ έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι (520.000€) για την κατασκευή του 
κλειστού γυμναστηρίου! 

Σε ότι αφορά στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Άρνισσας, ολοκληρώθηκαν οι 
διαδικασίες και έχουμε ανάδοχο για την ανακαίνιση των αποδυτηρίων και την 
αποκατάσταση της περίφραξης. 

 
Στον τομέα του τουρισμού έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την αποκατάσταση 

και λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου βιομηχανικού 
συγκροτήματος του Κανναβουργείου. Αναμένεται η έγκρισή της από το 
Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και 

αμέσως μετά θα είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε το έργο με στόχο το 
Κανναβουργείο να επαναχρησιμοποιηθεί ως ένας χώρος πολύπλευρης 

πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας. Το έργο έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα 
Καινοτομία, με προϋπολογισμό 2.336.000€. 

Στόχος είναι η αποκατάσταση των φθορών που υπάρχουν στο σύμπλεγμα των 
κτηρίων και των προσβάσεων του Κανναβουργείου και η επανάχρησή του ως 
επισκέψιμου χώρου και συνεδριακού κέντρου. Στη φιλοσοφία του 

προγράμματος περιλαμβάνεται η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στο κτήριο 
συσκευασίας που θα γίνει χώρος εστίασης και τα βοηθητικά κτήρια που 

μπορούν να μετατραπούν σε εμπορικά καταστήματα με πολύ συγκεκριμένα 
προϊόντα που συνάδουν στον χαρακτήρα του χώρου. Με την ολοκλήρωση του 
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έργου θα δώσουμε ζωή σε έναν χώρο που μπορεί να αποτελέσει ατμομηχανή 
της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης. 

Το έργο του Κανναβουργείου μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί 
συμπληρωματικά με το σχέδιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, μία 

συνολική παρέμβαση που υπερβαίνει τα 3.500.000€ και περιλαμβάνει μία 
σειρά από έργα και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του αστικού ιστού της 
Έδεσσας και την ενοποίηση του εμπορικού κέντρου με το ιστορικό και 

τουριστικό κέντρο της πόλης μας, που χρηματοδοτούνται μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας. 
Η σύνδεση του σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη με την τουριστική 

ανάπτυξη αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στην Έδεσσα 
είναι προφανής. Πιστεύω ότι θα αναβαθμίσει τις τουριστικές μας υπηρεσίες και 

θα δημιουργήσει τις συνθήκες για καλύτερη σύνδεση της αγοράς της πόλης με 
τους χιλιάδες επισκέπτες μας, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τον τουρισμό και για 
την αγορά της πόλης. 

Οι εξελίξεις στα κυριότερα έργα του σχεδίου έχουν ως εξής: 

 Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και έχουμε προσωρινό ανάδοχο για το 

μεγάλο έργο που αφορά στις παρεμβάσεις στο γήπεδο, αλλά και το 
πάρκο και την οδό 25ης Μαρτίου, για την ενοποίηση του τουριστικού 

με το εμπορικό κέντρο. Είναι ένα σημαντικό έργο, με προϋπολογισμό 
2.432.000€, που θα αλλάξει την εικόνα του κέντρου και θα συμβάλει 
στην ενιαιοποίηση εμπορικού με τουριστικό – ιστορικό κέντρο. 

 Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί με πολύ θετικά αποτελέσματα το 
αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων. Σχετική με το 

θέμα αλλά όχι με το πρόγραμμα είναι η τιμητική διάκριση της πόλης ως 
bike friendly, για την οποία έχουμε πολλά ακόμα να πούμε και να 
κάνουμε 

 Το Έδεσσα city branding, με προϋπολογισμό 98.000€, που αφορά στη 
διαμόρφωση της τουριστικής ταυτότητας και την πλήρη αναμόρφωση της 

σήμανσης εντός της πόλης, έχει ολοκληρωθεί το πρώτο υποέργο και 
είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε τις ενημερωτικές πινακίδες και την 

κατασκευή του νέου ιστοτόπου. 

 Ετοιμάσαμε τη μελέτη και το τεύχος δημοπράτησης της δημιουργίας 

ψηφιακών εφαρμογών για την ενοποίηση, προώθηση και προβολή του 
πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της πόλης, με προϋπολογισμό 
114.400€.   

 Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδίου της Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης υλοποιείται το κοινωνικό φροντιστήριο, ετοιμαζόμαστε να 

επαναπροκηρύξουμε την παροχή γευμάτων σε άπορους συμπολίτες 
μας και τη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τον 

περιορισμό των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού.  

 Επίσης, περιμένουμε έγκριση δημοπράτησης για να προχωρήσουμε στις 

καταρτίσεις ΑμΕΑ, ανέργων και εργαζομένων, που έχουν ως στόχο τη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες της Έδεσσας. 

 

Μέσα στους άμεσους στόχους μας είναι η αξιοποίηση της παλιάς σήραγγας 
που είχε κατασκευάσει η ΔΕΗ, για να αναδείξουμε ένα κομμάτι της σύγχρονης 
ιστορίας της πόλης και ταυτόχρονα να συνδέσουμε λειτουργικά το πάρκο των 

Καταρρακτών με το Κανναβουργείο! 
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Επίσης άμεσο στόχο μας αποτελεί ο φωτισμός των Καταρρακτών και του 
Βράχου της Έδεσσας, σε μία προσπάθεια συνολικής αξιοποίησης και 

ανάδειξης της εντυπωσιακής θέσης της πόλης μας και του σημαντικότερου 
αξιοθέατου μας.  

Αν και δεν αποτελεί έργο του Δήμου θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε προκαλέσει 
εξελίξεις στο θέμα του Ξενία, με αλλεπάλληλες πιέσεις, συναντήσεις και 
επιστολές μας προς την Εταιρία Διαχείρισης Ακινήτων του Δημοσίου και μετά 

την απομάκρυνση των αδέσποτων ζώων, που έγινε σε συνεργασία με τη 
Φιλοζωική, ο χώρος καθαρίστηκε και απολυμάνθηκε, ενώ υπάρχουν επιτέλους 
ελπίδες για την εκμίσθωση και αξιοποίηση του. 

Ολοκληρώθηκε το έργο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων 
του αεροδρομίου της Παναγίτσας, έργο που χρηματοδοτήθηκα από το ΠΔΕ 

με προϋπολογισμό 840.000€. Το συγκεκριμένο έργο δημιουργεί προϋποθέσεις 
ανάπτυξης ποιοτικού τουρισμού και προσέλκυσης επισκεπτών με υψηλά 
εισοδήματα, ενώ παράλληλα θα δώσει περισσότερες δυνατότητες για 

αεραθλητικές δράσεις που μπορούν να προσελκύσουν ένα ειδικό και πολύ 
δυναμικό κοινό. 

Περιμένουμε έγκριση δημοπράτησης από το Leader για τη δημοπράτηση της 
αξιοποίηση του πρώην ΚΕΦΟ και του κτηρίου της πρώην Κοινότητας 
στον οικισμό του παλαιού Αγίου Αθανασίου, με προϋπολογισμό 590.000€. 

Είναι ένα σύμπλεγμα κτηρίων στο κεντρικότερο σημείο του παραδοσιακού 
οικισμού, που θα μετατραπεί σε επισκέψιμο χώρο δημιουργικής απασχόλησης 
και προβολής του πολιτισμικού αποθέματος του χωριού και χώρο 

εξυπηρέτησης των επισκεπτών.  
Στον παλιό Άγιο Αθανάσιο πραγματοποιήσαμε έργα αποκατάστασης 

πλακόστρωτων και διαμόρφωσης της εισόδου του οικισμού. 
Υλοποιείται το πρόγραμμα Cineculture που χρηματοδοτείται από την 
Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg και μέσω αυτού θα αγοράσουμε σύγχρονο 

εξοπλισμό για τον θερινό κινηματογράφο και μία πρωτοποριακή παραγωγή 
διαδραστικού περιεχομένου για το Βαρόσι που θα παρουσιάζεται στην πρώην 
οικία Τσάμη, η οποία θα μεταμορφωθεί σε έναν ιδιαίτερα αξιόλογο χώρο 

προβολής της αρχιτεκτονικής παράδοσης και της ιστορίας του Βαροσίου και θα 
συμβάλει στη βελτίωση του τουριστικού μας προϊόντος.  

 
Ένα σημαντικό έργο που αφορά αναβάθμιση σχολικών κτηρίων είναι η 
ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Γυμνασίου και του ΕΠΑΛ Έδεσσας, που 

είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, με 
προϋπολογισμό 990.700 €. Το έργο συμβατοποιήθηκε πρόσφατα και αφορά 

σημαντικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολείων, που 
λόγω του μεγέθους τους αυτή τη στιγμή είναι τα πιο ενεργοβόρα δημοτικά μας 
κτήρια.  

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος "Φιλόδημος" υλοποιείται το έργο για 
εκτεταμένες επισκευές και συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια και τους 
αύλειους χώρους των σχολείων μας, με προϋπολογισμό 158.000€. 

Σε πολλά σχολεία διαμορφώθηκαν χώροι υγιεινής και διάφορες παρεμβάσεις, 
ενώ η παρέμβαση για ράμπες εξυπηρέτησης ΑμΕΑ στα σχολεία μας, με 

96.720€ από τον Φιλόδημο, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. 
Από τον Φιλόδημο επίσης, έχουν εξασφαλιστεί 259.160€, για μέτρα 
πυροπροστασίας σε όλα τα σχολεία του Δήμου Έδεσσας. 
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Θέλω να τονίσω ότι οι Σχολικές Επιτροπές λειτουργούν με πολύ μεγάλη 
αποτελεσματικότητα και για τον λόγο αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους 

συνεργάτες μου τον Σωτήρη Μούκα και την Νατάσα Ιατρίδου, που λειτουργούν 
με υποδειγματικό τρόπο. 

Σημαντικός στόχος μας είναι η ίδρυση και λειτουργία καλλιτεχνικού 
σχολείου, ένα όνειρο που προσπαθούμε να πετύχουμε με την κατάλληλη 
τεκμηρίωση και προώθηση του αιτήματός μας. 

 
Θετικές είναι οι εξελίξεις στο πολύπαθο έργο της αποπεράτωσης του 
πολυχώρου πολιτισμού «Μ. Αλέξανδρος». Μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών συντήρησης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, που είχε αναλάβει το έργο 
«Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση οθωμανικού τεμένους "Χουνκιάρ 

Τζαμί" στην Έδεσσα», έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος που προχωράει τις 
εργασίες με πολύ ικανοποιητικό ρυθμό.  
 

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Έδεσσας παρέχει τις υπηρεσίες του σε 
συμπολίτες μας, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Κεντρικής Μακεδονίας και συνολικό προϋπολογισμό 356.040€ μέχρι το 2023 
που προβλέπεται η λειτουργία του. 
 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 
Covid-19 και Στήριξη της Κοινωνίας  

Ο Δήμος Έδεσσας από την πρώτη στιγμή έλαβε μέτρα για τον περιορισμό της 
διάδοσης του κορωνοϊού και την στήριξη όσων συμπολιτών μας έχουν ανάγκη. 

Ως «Δήμος Έδεσσας» νοείται ο κυρίως Οργανισμός του Δήμου, αλλά και τα 
νομικά του πρόσωπα που ανέλαβαν σημαντικές δράσεις στον τομέα αυτό, 
δηλαδή η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας (ΔΗΚΕΔΕ) με 

Πρόεδρο την Νατάσα Ιατρίδου και το Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥ ΖΗΝ με Πρόεδρο τον 
Δημήτρη Γιώγα. Σημαντικό ρόλο φυσικά έχουν διαδραματίσει και οι Σχολικές 
Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με Προέδρους η 

πρώτη τον Αλέξανδρο Πασχάλη και στη συνέχεια τον Σωτήρη Μούκα και η 
δεύτερη τη Νατάσα Ιατρίδου. Η Αντιδήμαρχος Μαρούλα Βλάχου – Κατσάρα 

έχει ιδιαίτερη συμβολή στην στήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη, 
ενώ τον γενικό συντονιστικό ρόλο έχει ο υπεύθυνος για τις δράσεις Covid-19, 
Αντιδήμαρχος Κώστας Λαμπρόπουλος, που με την ιατρική του ιδιότητα έχει 

δώσει κύρος και επιστημονική προσέγγιση στις δράσεις μας. 
Τόσο κατά τη διάρκεια της πρώτης όσο και κατά τη δεύτερη καραντίνα με το 
προσωπικό των δομών της ΔΗΚΕΔΕ, του ΕΥ ΖΗΝ και κάποιοι υπάλληλοι του 

Δήμου Έδεσσας, δημιουργήθηκε Ομάδα Διαχείρισης και ενισχύθηκε το 
διευρυμένο Βοήθεια στο Σπίτι, με την παροχή υπηρεσιών σε πολλούς 

συμπολίτες μας που δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν. Οι υπηρεσίες αυτές 
αφορούν ψώνια ειδών πρώτης ανάγκης, προμήθεια φαρμάκων, συνδρομή των 
υγειονομικών υπηρεσιών, δικαιολογητικά από το ΚΕΠ, καθώς επίσης και 

δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη σε άπορους και οικονομικά ασθενείς 
συμπολίτες μας. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται με τήρηση όλων των 

απαραίτητων μέτρων προστασίας τόσο των υπαλλήλων, όσο και των 
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ωφελούμενων. Το σύνθημα της δράσης ήταν «Κανείς μόνος!» και ήταν 
πραγματικά από τα συνθήματα που εμπνέουν αλληλεγγύη και ανθρωπιά. 

Σε ότι αφορά στα μέλη του ΚΑΠΗ Έδεσσας γίνεται συνταγογράφηση για 810 
μέλη και διανομή των συνταγών στα φαρμακεία που υποδεικνύουν.  

Έχει διατεθεί το κτήριο του ΚΑΠΗ Έδεσσας στην υπηρεσία Αιμοδοσίας 
του Νοσοκομείου Εδεσσας, με παράλληλη παροχή συνεχούς καθαριότητας και 
απολύμανσης του χώρου, ώστε να μπορέσουν οι συνδημότες μας να μπορούν 

να προσφέρουν αίμα σε έναν ασφαλή χώρο έξω από το Νοσοκομείο. 
Μετά από συνεννόηση με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου η ΔΗΚΕΔΕ και ο Δήμος 
Έδεσσας έχουν πραγματοποιήσει δωρεά προς το Νοσοκομείο Έδεσσας 100 

ειδικών στολών για προστασία του προσωπικού, ηλεκτρικών ψηφιακών 
θερμομέτρων και συσκευών παροχής υψηλής παροχής οξυγόνου, που βοηθάει 

ιδιαίτερα του ασθενείς με κορωνοϊό. Η παράδοση των συσκευών παροχής 
υψηλής ροής οξυγόνου από τους επικεφαλής όλων των δημοτικών παρατάξεων 
ήταν μία πράξη υψηλού συμβολισμού μέσα από την οποία αποδείξαμε ότι 

απέναντι στην πανδημία είμαστε όλοι μαζί και στηρίζουμε τη διοίκηση και το 
προσωπικό του Νοσοκομείου μας που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης. 

Υπάρχει συνεργασία με όλους τους φορείς για τη στήριξη των οικονομικά 
ασθενέστερων έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τα αναγκαία για τη διαβίωσή τους.  
Τέλος, όσο λειτουργούσαν τα σχολεία είχαν πλήρη κάλυψη σε απολυμαντικά 

και είδη ατομικής προστασίας, ενώ πραγματοποιήθηκαν απολυμάνσεις από 
ειδικό συνεργείο όπου απαιτήθηκε. 
Απολυμάνσεις έχουν γίνει κατά καιρούς και σε κοινόχρηστους χώρους, όπου 

διαπιστωνόταν συνάθροιση συμπολιτών μας, ενώ η λειτουργία των 
υπηρεσιών του Δημαρχείου και των νομικών μας προσώπων γίνεται με πλήρη 

τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων από την πρώτη στιγμή της πανδημίας. 
Τέλος, θέλω να επισημάνω κάτι που έγινε στις πρώτες ημέρες του 2021 και 
είναι ο εμβολιασμός των φιλοξενούμενων του Γηροκομείου και του 

υγειονομικού προσωπικού της δομής. Ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος και 
επιστημονικώς υπεύθυνος του γηροκομείου κ. Λαμπρόπουλος εμβολιάστηκε 
μαζί με τους ηλικιωμένους σε μία κίνηση που έχει τον δικό της συμβολισμό. 

Έχει μεγάλη αξία το γεγονός ότι λάβαμε από νωρίς μέτρα προστασίας και δεν 
υπήρξαν κρούσματα στο γηροκομείο, διαφυλάσσοντας την υγεία και τη ζωή των 

ανθρώπων που φιλοξενούνται στη δομή. 
 
Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

Εκτός από τις αλλεπάλληλες επισκέψεις κλιμακίων του ΕΟΔΥ για την 
πραγματοποίηση δωρεάν test Covid στην Έδεσσα και τις Κοινότητες 

πραγματοποιήθηκαν και άλλες δράσεις παροχής ιατρικής φροντίδας, με 
πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου κ. Λαμπρόπουλου. Μία τέτοια δράση ήταν η 
μέτρηση οστικής πυκνότητας που έγινε σε μεγάλο αριθμό γυναικών του 

Δήμου Έδεσσας με αποτέλεσμα την πρόληψη πιθανών κινδύνων για αρκετές 
από αυτές. 
 

Εκδηλώσεις Πολιτισμού 
Το 2020 ματαιώθηκαν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις, τα Ανθεστήρια, πολλές 

πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιρού, εκδηλώσεις εορτασμού των εθνικών 
μας επετείων και οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.  
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Μέσα στη γενικότερη αναγκαστική πολιτιστική απραξία τον Αύγουστο, σε μία 
προσπάθεια στήριξης των τοπικών καλλιτεχνών που είχαν ήδη πληγεί 

οικονομικά από την πρώτη καραντίνα, υλοποιήθηκε το Φεστιβάλ Εδεσσαϊκών 
Συγκροτημάτων, το οποίο αγκαλιάστηκε από τον κόσμο της πόλης μας και 

στόχος είναι να γίνει ετήσιος θεσμός. 
 
Διαδικτυακές εκδηλώσεις 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης και της δεύτερης καραντίνας πραγματοποιήθηκαν 
σημαντικές διαδικτυακές εκδηλώσεις με στόχο τη συνέχιση των δραστηριοτήτων 
του Δήμου αλλά και την παροχή διεξόδου σε πολίτες που βιώνουν τον 

εγκλεισμό έντονα. Έτσι πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις που 
προσέλκυσαν το ενδιαφέρον εκατοντάδων συμπολιτών μας, μετά από 

πρωτοβουλία που έλαβε ο Αντιδήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης. 
 
Προσβασιμότητα ΑμΕΑ 

Η τοποθέτηση του ειδικού ανελκυστήρα με ράμπα για την πρόσβαση των 
ατόμων με αναπηρία στον όροφο του Δημαρχείου ήταν μία δράση που 

καθυστέρησε πολλά χρόνια. Όμως κάλλιο αργά παρά ποτέ λέει ο λαός μας.  
Πρόσφατα δημιουργήσαμε την υποδομή για πρόσβαση των ατόμων με 
αναπηρία στο Παρθεναγωγείο με τη δημιουργία καλαίσθητων παρεμβάσεων 

στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου. Οι παρεμβάσεις έγιναν με τα ίδια υλικά 
της αυλής του Παρθεναγωγείου και δένουν αρμονικά με τον χώρο. 
 

e ΚΕΠ 
Τα ΚΕΠ του Δήμου Έδεσσας ανταποκρινόμενα στις σύγχρονες ανάγκες και τις 

συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας, παρέχουν 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω των θυρίδων υποδοχής αιτημάτων πολιτών, οι 
οποίες έχουν μπει σε στάδιο παραγωγικής λειτουργίας. Τα ΚΕΠ του δήμου μας 

ήταν από τα πρώτα που ενίσχυσαν τη λειτουργία τους με τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες. 
 

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα 
Η πόλη μας θα αποκτήσει Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα με δωρεά του κ. 

Χρήστου Γέσιου. 
Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα της πόλης θα δημιουργηθεί στο διατηρητέο 
Γέσιου που βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας, με χρηματοδότηση του 

ιδιοκτήτη κ. Γέσιου, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει και να δωρίσει στη 
γενέθλια πόλη αυτή την ιδιαίτερα σημαντική υποδομή.  

Το Δημοτικό μας Συμβούλιο έχει ήδη αποδεχθεί την δωρεά και οι συνεργάτες 
του κ. Γέσιου εκπονούν τις σχετικές μελέτες προκειμένου να ξεκινήσουν οι 
εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου και ανάπτυξης των εργασιών που 

προβλέπονται στη μουσειολογική και τη μουσειογραφική μελέτη. Τα κόστη του 
συνόλου των παραπάνω δράσεων έχει αναλαβει ο κ. Γέσιος, ο οποίος θα 
παραδώσει στην πόλη ένα έτοιμο προς λειτουργία μουσείο. 

 
 

Καθαριότητα - Ανακύκλωση 
Η καθαριότητα είναι ένας από τους τομείς στους οποίους ο Δήμος Έδεσσας 
λειτουργεί υποδειγματικά. Έχουν ακουστεί κατά καιρούς διάφορα για το κόστος 
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ή για τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών και έχουν απαντηθεί αρμοδίως. Αυτό 
που θέλω να κρατήσω ως γενική εικόνα είναι ότι έχουμε έναν από τους πλέον 

καθαρούς δήμους της χώρας και μάλιστα με κόστος μικρότερο από πριν 
εφαρμοστεί η πολιτική της ανάθεσης της καθαριότητας σε ιδιωτική εταιρία. 

Ήταν μία δική μας πολιτική επιλογή και τα αποτελέσματα φαίνεται ότι μας 
δικαιώνουν! 
Η ανακύκλωση λειτουργεί σε όλο τον Δήμο Έδεσσας και άμεσα θα πηγαίνουμε 

τα ανακυκλώσιμα υλικά στο δικό μας χώρο, χωρίς να αναγκαζόμαστε να 
κάνουμε μεγάλα ταξίδια μεταφοράς. Αυτό θα βελτιώσει την κατάσταση και θα 
κάνουμε μία καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών. 

 
 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
ΔΗΚΕΔΕ 
Η ΔΗΚΕΔΕ είναι ο φορέας του Δήμου Έδεσσας που ασχολείται με τα θέματα 

του πολιτισμού, του τουρισμού και της κοινωνικής πολιτικής. Η πανδημία έχει 
επηρεάσει τη δράση της σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς κατά το 2020 
ματαιώθηκαν πολλές δραστηριότητες, ενώ κάποιες δομές τροποποίησαν σε 

σημαντικό βαθμό τη λειτουργία τους. 
Για παράδειγμα το Δημοτικό Ωδείο και η Φιλαρμονική μας Ορχήστρα 

λειτουργούν στο πλαίσιο της ΔΗΚΕΔΕ και είναι δύο θεσμοί που βελτιώνουν 
συνεχώς τη λειτουργία και την παρουσία τους στα πολιτιστικά δρώμενα του 
Δήμου Έδεσσας. Κατά το 2020 λειτούργησαν κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες 

και με ιδιαίτερες δυσκολίες. 
Επίσης, μετά από μία σειρά ετών συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης του 

τουριστικού μας προϊόντος είδαμε να καταβαραθρώνεται η τουριστική κίνηση, 
γεγονός που οφείλεται στην πανδημία και δεν είναι τοπικό αλλά πανελλήνιο και 
παγκόσμιο. 

Η δραστηριοποίηση της ΔΗΚΕΔΕ στον τομέα του πολιτισμού ήταν επίσης σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα, λόγω του κορωνοϊού, με μοναδικό θετικό στοιχείο τη 
διοργάνωση του Φεστιβάλ Εδεσσαϊκών Συγκροτημάτων που 

πραγματοποιήθηκε για να στηριχτούν οι τοπικοί καλλιτέχνες που ήταν και από 
τα πρώτα οικονομικά θύματα της πανδημίας. Ήταν μία πολύ πετυχημένη 

διοργάνωση που στόχος μας είναι να γίνει θεσμός σε ετήσια βάση. 
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι ένας νέος θεσμός για τον Δήμο μας, που 
ανέλαβε να υλοποιήσει η Δημοτική μας Επιχείρηση. Τα αποτελέσματα είναι 

εξόχως ενθαρρυντικά και η μεγάλη ζήτηση υπηρεσιών που υπάρχει μας 
αναγκάζουν να βρούμε τρόπους στήριξης του θεσμού και συνακόλουθα των 
συμπολιτών μας που απευθύνονται σε αυτόν. 

Τέλος, οι κοινωνικές δομές που λειτουργούν στο πλαίσιο της ΔΗΚΕΔΕ 
ενισχύθηκαν όπως αναφέρθηκε προηγούμενα και επιτελούν σημαντικό έργο 

στη μάχη κατά των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού στην τοπική 
κοινωνία. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η διοίκηση με Πρόεδρο τη 
Νατάσα Ιατρίδου και οι εργαζόμενοι της ΔΗΚΕΔΕ στάθηκαν στο ύψος των 

περιστάσεων και έχουν σημαντική συμβολή στον περιορισμό των αρνητικών 
συνεπειών του κορωνοϊού στην τοπική κοινωνία. 
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ΔΕΥΑ Έδεσσας 
 

Ολοκληρώθηκε η «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τοπικής 
Κοινότητας Αγίου Αθανασίου», με προϋπολογισμό 630.000€ περίπου, που 

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής 
Μακεδονίας.  

Ολοκληρώθηκε επίσης το έργο «Κατασκευή του εξωτερικού δικτύου 

ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας», με χρηματοδότηση από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας και προϋπολογισμό 
300.000€. Η ΔΕΥΑ πραγματοποίησε και κάποιες επιπλέον παρεμβάσεις στο 

αντλιοστάσιο, επιλύοντας οριστικά το πρόβλημα επάρκειας του νερού της 
Παναγίτσας, μετά την απομόνωση των γεωτρήσεων που εμφάνισαν αυξημένες 

ποσότητες αρσενικού. Η Παναγίτσα έχει πλέον άφθονο και ποιοτικό νερό. 

Η εγκατάσταση συστήματος ελέγχου και τηλεδιαχείρισης στα υφιστάμενα 
δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στην Έδεσσα είναι ένα έργο με 

σημαντικά στοιχεία καινοτομίας. Το έργο έχει προϋπολογισμό 700.000€ 
περίπου και εισάγει τη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης της πόλης στη νέα 

εποχή, ενώ ο σχεδιασμός της ΔΕΥΑ είναι η επέκτασή του στο σύνολο των 
δικτύων. 

Βασικοί στόχοι του έργου ελέγχου και τηλεδιαχείρισης των δικτύων είναι: 

 η ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων με τη δραστική μείωση του 
νερού που χάνεται από διαρροές,  

 η εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων στη διαχείριση και 
αντιμετώπιση των βλαβών, που θα αντιμετωπίζονται πολύ πιο γρήγορα 

και αποτελεσματικά και  

 η εξοικονόμηση ενέργειας.  

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του μεγάλου έργου του αποχετευτικού δικτύου 
της Άρνισσας, που μαζί με την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού, έχουν 
συνολικό προϋπολογισμό περίπου 4.000.000 ευρώ. 

Το έργο θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των πολιτών της 
Άρνισσας και θα έχουμε τεράστιο περιβαλλοντικό όφελος διότι με το έργο αυτό 

θωρακίζουμε τη λίμνη Βεγορίτιδα και τον υδροφόρο ορίζοντα της ευρύτερης 
περιοχής. 
Ενώ στο έργο του αποχετευτικού δικτύου έχουμε ξεκινήσει κανονικά σε ότι 

αφορά στην κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού της Άρνισσας, που 
γίνεται με τη μέθοδο της μελέτης – κατασκευής, βρισκόμαστε στο στάδιο των 

προδικαστικών προσφυγών.  

Έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου «Κατασκευή 
εξωτερικών δικτύων ύδρευσης στις Τοπικές Κοινότητες Άγρα και 

Μεσημερίου», που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, με 
προϋπολογισμό 400.000 €. Αφορά κατασκευή δίδυμου αγωγού ύδρευσης για 
τους οικισμούς Άγρα και Μεσημερίου. Με το έργο θα αντικατασταθεί το 

υπάρχον δίκτυο που είναι σε μεγάλο μήκος του από αμιαντοσωλήνες και θα 
βελτιωθεί η πρόσβαση σε αυτό, ενώ θα λυθούν τα υπάρχοντα προβλήματα με 

τις μεγάλες απώλειες νερού. Βασικοί στόχοι του έργου είναι η βελτίωση της 
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ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού, αλλά και της μείωσης του 
κόστους λειτουργίας. 

Επίσης, επιλύθηκε οριστικά το πρόβλημα που υπήρχε με την ύδρευση του 
οικισμού Κεδρώνας, όπου κάποιες φορές το νερό ήταν θολό. Η ΔΕΥΑ 

Έδεσσας με την προμήθεια δύο ειδικών φίλτρων προχωράει σε επεξεργασία του 
νερού πριν την διάθεσή του στο δίκτυο, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται η 
παροχή άφθονου και καθαρού νερού. Το εξαιρετικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται 

με το διπλό φιλτράρισμα του νερού, το οποίο γίνεται με απόλυτα φυσικό τρόπο 
και χωρίς χρήση χημικών. 
Η νέα δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού των Λύκων έδωσε λύση στο 

πρόβλημα που υπήρχε μερικές φορές σε κάποιους καταναλωτές. 

Τέλος η ΔΕΥΑ πραγματοποίησε εκτεταμένες αντικαταστάσεις και 

επεκτάσεις των δικτύων, καλύπτοντας ανάγκες που δημιουργήθηκαν λόγω 
της παλαιότητας των δικτύων ή επεκτάσεων. 

Πρόκειται για ένα ευρύ πλαίσιο έργων και παρεμβάσεων το οποίο 

παρακολουθεί στενά ο Πρόεδρος Γιάννης Χατζόγλου, ο οποίος ήδη έχει αφήσει 
το αποτύπωμά του στην επιχείρηση με σκληρή δουλειά και τις οργανωτικές του 

ικανότητες. 

 

ΕΥ ΖΗΝ 

Η λειτουργία του ΕΥ ΖΗΝ κατά το έτος 2020 επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την 
πανδημία, καθώς διαταράχθηκε η λειτουργία τόσο του ΚΑΠΗ όσο και των 
Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του νομικού προσώπου. 

Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι το προσωπικό των δομών που παρέμειναν 
κλειστές διατέθηκε για να συνδράμει τι κοινωνικό έργο του Δήμου. 

Σε ότι αφορά στη λειτουργία του ΚΑΠΗ, που ήταν από τις πρώτες δομές που 
έκλεισαν λόγω Covid-19 η διοίκηση του ΕΥ ΖΗΝ δημιούργησε μία καινοτομία: 
το e-ΚΑΠΗ! Μέσω του e-ΚΑΠΗ γίνονται διαδικτυακές συναντήσεις των μελών 

του ΚΑΠΗ και διάφορες δράσεις, όπως για παράδειγμα μαθήματα αγγλικών. 

Το κτήριο του ΚΑΠΗ παραχωρήθηκε για την Αιμοδοσία από την αρμόδια 
υπηρεσία του Νοσοκομείου Έδεσσας, καθ’ όλη τη διάρκεια των περιοριστικών 

μέτρων, μαζί με παροχή θέρμανσης, καθαριότητας και απολύμανσης. 

Εκτός αυτών των δράσεων υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις όπως είναι η 

προμήθεια του λεωφορείου για τη μεταφορά των παιδιών της Δημοτικής 
Ενότητας Βεγορίτιδας στον Παιδικό Σταθμό Άρνισσας, που βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο. 

Επίσης, σύμφωνα με τις επιταγές του θεσμικού πλαισίου για μεγάλου μεγέθους 
δομές υλοποιείται το έργο για την εναέρια πυρασφάλεια στον Βρεφονηπιακό 

Σταθμό της Δαρδανελίων, προϋπολογισμού 130.000€ περίπου, ενώ εκπονείται 
η μελέτη για την εναέρια πυρασφάλεια και του Β’ Παιδικού Σταθμού. 

Τέλος, συνεχίστηκε το εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαινίσεων των Παιδικών 

μας Σταθμών, με σημαντικές παρεμβάσεις σε πολλά κτήρια.  

Οι παρεμβάσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της εξοικονόμησης πόρων και του 
οργανωμένου σχεδιασμού που κάνει ο Πρόεδρος Δημήτρης Γιώγας 
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βελτιώνοντας συνεχώς τις συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργούν παιδιά, 
εκπαιδευτικοί και γονείς. 

 

   

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Τα τελευταία χρόνια περηφανευόμαστε για την άψογη και διαφανέστατη 

οικονομική μας λειτουργία, που μας επιτρέπει αφενός να έχουμε το κεφάλι μας 
ήσυχο και αφετέρου να έχουμε αποκαταστήσει το κύρος του Δήμου Έδεσσας, 

ως πελάτη, στην τοπική αγορά! Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον 
Γιάννη Μουράτογλου που εκτός από τα ηνία της οικονομικής μας υπηρεσίας 
βοηθάει ιδιαίτερα τον δήμο στην εξωστρέφεια και τη διεκδίκηση πόρων για 

υλοποίηση έργων και δράσεων. 
Η οικονομική κατάσταση του Δήμου όπως την κρίνουμε από τα αποτελέσματα 

της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων, μας δίνει κατά τη 
λήξη του οικονομικού έτους 2020 την παρακάτω εικόνα : 

 

Α’ ΕΣΟΔΑ 
 

Κωδικοί 
Αριθμοί 

Έσοδα και Εισπράξεις Απολογισμός 
σε ευρώ 

0 Τακτικά Έσοδα 8.082.233,56 

1 (πλην 
13) 

Έκτακτα έσοδα (πλην 
επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 

1.139.088,10 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 670.776,16 

31 Έισπράξεις από Δάνεια 0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από 

βεβαιωθέντα έσοδα κατά 
παρελθόντα έτη 

214.522,18 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. 

Φορέων και Τρίτων 

2.190.865,12 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. 

έτους 

1.695.145,03 

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 2.038.876,96 

 
Σύνολο Πόρων : 16.031.507,11 

 

 
Β’  ΕΞΟΔΑ 

 

Κωδικοί 
Αριθμοί 

Έξοδα και Πληρωμές Απολογισμός 
σε ευρώ 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.630.296,41 

61, 62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 2.728.219,69 

63, 64 Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 71.101,49 

651 Τοκοχρεολύσια δανείων 0,00 

66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 249.169,65 

67, 68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά 

έξοδα 

2.336.149,97 
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81, 83 Επιχορηγούμενες και μη 

πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

1.328.143,88 

82, 85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 1.830.053,70 

 Επενδύσεις  

71 Αγορές 291.156,39 

73 Έργα 1.386.079,46 

74 Μελέτες 21.106,22 

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00 

652 Τοκοχρεολύσια δανείων 

επενδύσεων 

357.800,72 

9111 Αποθεματικό   

 
Σύνολο εξόδων και πληρωμών : 14.229.277,53 

 

 
Εισπράξεις 16.031.507,11 

Πληρωμές   14.229.277,53 
Χρηματικό υπόλοιπο  1.802.229,58  
 

 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 
Η απόδοση των Υπηρεσιών του Δήμου κατά το έτος 2020 που έληξε ήταν 

σχετικά ικανοποιητική, γιατί το προσωπικό των Υπηρεσιών ανταποκρίθηκε στα 
διαγραφόμενα από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθήκοντα του. 
 

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Χαράλαμπο 

Τσιτσάγκα,  Ιγνάτιο Κετσιτζίδη, Αναστάσιο Πέτκου, Ιωάννη Τσεπκεντζή, Αντώνιο 

Ρυσάφη, καθώς και στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου,  προκειμένου να εκφράσουν 

τις απόψεις τους για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:  

 το αρθ. 217 του Ν. 3463/06, 

 την αριθμ. 194/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  

 την από 22.1.2021 Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς τους 

θεσμοθετημένους συλλογικούς φορείς της πόλης  

 την έκθεση πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής του έτους 2020  

Αποφασίζει ομόφωνα  

Τη λήξη της ειδικής αυτής συνεδρίασης. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 1/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  2. 2.2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη, 

Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, 

Καραμάνη Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, 

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος 

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, 

Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, 

Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης 

Μιχαήλ, Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής Ιωάννης, 

Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Γραφείο Δημάρχου  

- Γραφείο τύπου  Γ. Μπλάγα 

- Προϊσταμένους Δ/νσεων 

 

 


