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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  12/2018      

 

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 2017  

 

 Σήμερα Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 1.227/12.1.2018 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» και του 

άρθρου 217 του Ν. 3463/2006. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 22  από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Γιώγας Δημήτριος  14 Πέτκος Χρήστος  

4 Δασκάλου Χρήστος  15 Ρυσάφης Αντώνιος 
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5 Δημητριάδης Βασίλειος 16 Σαμλίδης Μιχαήλ 

6 Δίου Αναστάσιος 17 Ταμβίσκου Ευτυχία  

7 Ζδρου Αικατερίνη  18 Ταπαζίδης Δημήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κούκος Γεώργιος 21 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Μάρκου Διονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Σόντρας Ιωάννης 

3 Βερικούκης Χρήστος   

 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την 

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

το θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της 

ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, ανέφερε τα εξής:  

Στο αρθ. 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: 

«1.Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική 

δημόσια  συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική 

κατάσταση, τη διοίκηση  του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής 

δράσης. 

2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος 

Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε 

πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, 

επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων 

και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού 
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Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και 

καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, 

επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, 

εκπροσώπηση των κατοίκων.». 

3. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της 

ανωτέρω  συνεδρίασης.  

4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες 

οι  δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού 

συμβουλίου και  τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων. 

5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να  

διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή. 

6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει 

χωρίς να  κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας 

συνεδρίασης  απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί 

σύμβουλοι να προκαλέσουν τη  συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 95». 

Βάσει των παραπάνω και σε εκτέλεση της 355/2017 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου, εκδόθηκε η από 12.1.2018 ανακοίνωσή μας που δημοσιεύθηκε αρμοδίως. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου, ο οποίος 

εξέθεσε στο συμβούλιο τα πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής του έτους 2017, σε ότι 

αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση  του Δήμου και την εφαρμογή του 

προγράμματος δημοτικής δράσης, που είχε ως εξής:  

«Η Λογοδοσία του Δημάρχου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 217, του νόμου 

3463/2006, δηλαδή του Δημοτικού Κώδικα, αποτελεί το αποκορύφωμα της 

δημοκρατικής διαδικασίας, του τρόπου της ανοιχτής  συμμετοχικής λειτουργίας μας 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. Σκόπιμο 

θεωρώ να επισημάνω από την αρχή ότι η προσπάθεια αυτή είναι συλλογική και 

ξεπερνάει τα στενά όρια του Δήμου, ως Οργανισμού. Με άλλα λόγια αφορά μία 

προσπάθεια του συνόλου των αιρετών και των υπαλλήλων του Δήμου και των 

Νομικών του Προσώπων, αλλά και των συλλογικών εκφάνσεων της κοινωνίας, όπως 

επίσης και των ενεργών πολιτών. 
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Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

 

Στελεχιακό δυναμικό – Ο.Ε.Υ. 

Το 2017 ο Δήμος Έδεσσας λειτούργησε με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ.) που συντάχθηκε μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης», 

προβλέποντας την ύπαρξη και λειτουργία των λειτουργικών μονάδων που 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ανθρώπινο Δυναμικό υπαγόμενο απευθείας στον Δήμαρχο 

1 Γενικός Γραμματέας Δήμου 

3 Ειδικοί Συνεργάτες του Δήμου 

1 Νομικός Σύμβουλος 

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

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 Τεχνιτών (ΙΔΑΧ) 

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Περιβάλλοντος - Πρασίνου - Καθαριότητας 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΠΕ Γεωπόνων 

3 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Απορριμματοφόρων 

12 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

3 ΥΕ Εργατών Πρασίνου 

3 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (ΙΔΑΧ) 

1 ΔΕ Τεχνιτών (ΙΔΑΧ) 

1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου) 



 5 

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 

1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

4 ΠΕ Διοικητικού 

1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (ΙΔΑΧ) 

1 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 

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

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

1 ΔΕ Κλητήρων – Θυρωρών (ΙΔΑΧ) 

3 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (ΙΔΑΧ) 

2 ΔΕ Διοικητικού 

4 ΔΕ Διοικητικού (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου) 

1 ΔΕ Τεχνιτών 

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 

1 ΤΕ Διοικητικού 

9 ΔΕ Διοικητικού 

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

3 ΔΕ Κλητήρων –Θυρωρών (ΙΔΑΧ) 

1 ΤΕ Φυτικής Παραγωγής (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου) 

1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ 

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

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 



 6 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

4 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

1 ΠΕ 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 

2 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 

6 ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 

3 ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 

1 ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

Ανθρώπινο Δυναμικό Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΔΕ Διοικητικού 

1 ΔΕ Διοικητικού (ΙΔΑΧ) 

ΣΥΝΟΛΟ 148 ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Οι μεταβολές προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017 είναι οι εξής: 

1. Προσλήφθηκαν τρεις (3) υπάλληλοι κατηγορίας/κλάδου ΥΕ Εργατών Πρασίνου, 

δύο (2) υπάλληλοι ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων και δύο (2) 

υπάλληλοι ΔΕ Τεχνικών, από προκήρυξη του Δήμου, έτους 2008. 

2. Αποχώρησαν έξι (6) υπάλληλοι του Δήμου με συνταξιοδότηση. 

3. Προσλήφθηκαν έντεκα (11) άτομα ως υδρονομείς και την κάλυψη των αναγκών 

της αρδευτικής περιόδου. 



 7 

4. Απασχολήθηκαν εκατόν τριάντα τέσσερα (134) άτομα στο Δήμο με σύμβαση 

διάρκειας οκτώ (8) μηνών διαφόρων ειδικοτήτων δυνάμει της αριθ. 1/2017 Πρόσκλησης 

του ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας). 

4. Προσλήφθηκαν  δύο (2) υπάλληλοι ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ΙΔΟΧ) για την 

στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου. 

5. Μετατάχθηκε μία  (1) υπάλληλος από την κατηγορία κλάδο ΔΕ Διοικητικού σε ΤΕ 

Διοικητικού –Λογιστικού. 

6. Μετατάχθηκαν δεκαπέντε (15) υπάλληλοι από την Τουριστική Α.Ε. και εντάχθηκαν 

σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων. 

7. Απασχολήθηκε ένα (1)  άτομο από το ΕΠΑΛ, Μεταλυκειακό έτος – Τάξη 

Μαθητείας (ΙΔΟΧ). 

 

ΕΡΓΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Έργα 

Το 2017 η Τεχνική Υπηρεσία εκτέλεσε συνολικά 68 έργα από τα οποία 44 

ολοκληρώθηκαν εντός του έτους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του τεχνικου 

προγράμματος ανήλθε σε 4.242.339,39€, ενώ η πίστωση για το έτος 2017 ήταν 

3.174.717,22 €. 

Έργα που αφορούν την πόλη της Έδεσσας και σχετίζονται με τις κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις που προβλέπονται στη σχετική μελέτη που εκπονήσαμε είναι η διαμόρφωση 

της οδού Ικτίνου και οι αντίστοιχες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε αυτή, τους γύρω 

δρόμους και την οδό Αγίου Δημητρίου, όπως επίσης και η διαμόρφωση της πλατείας 

Ελευθερίας, που σχεδιάστηκε και θα πραγματοποιηθεί. 

Ένα σημαντικό έργο για την Τοπική Κοινότητα του Άγρα είναι η ανάπλαση του κεντρικού 

του άξονα, που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, καθώς τοποθετήθηκαν και τα 

φωτιστικά σώματα. 

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την αντικατάσταση του συνόλου του δημοτικού 

φωτισμού, που σχετίζεται με την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση στο δημοτικό 

φωτισμό. Υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την 

εξέταση των ενστάσεων, αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι και λόγω της φύσης του έργου θα 

υπάρξει γρήγορη ολοκλήρωση. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι το υπόλοιπο από τη χρηματοδότηση του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σκοπεύουμε να χρησιμοποιηθεί για την 

κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα, έχουμε υποβάλει πρόταση 
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και σχετικό τεχνικό δελτίο στο Υπουργείο Εσωτερικών και τη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού για την κατασκευή καινούριου γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πασά Τσαΐρ. Με 

την πρότασή μας αυτή ζητάμε χρηματοδότηση 1.000.000 €, έτσι ώστε να μπορέσουμε 

να κατασκευάσουμε ένα σύγχρονο γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβου, που να καλύπτει 

τις ανάγκες της πόλης μας. 

Σε ότι αφορά στις αθλητικές μας υποδομές πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες 

παρεμβάσεις στο ΔΑΚ, που περιλάμβαναν και αντικατάσταση της στέγης, νέα 

φωτιστικά, ηλιακούς συλλέκτες για ζεστό νερό χρήσης, όπως επίσης και παρεμβάσεις 

στο Κολυμβητήριο. 

Ολοκληρώθηκε το έργο "Επένδυση λιμνοδεξαμενής Τ.Κ. Αγ. Φωτεινής", με 

προϋπολογισμό 189.420,00 € και πραγματοποιήθηκαν πολλές παρεμβάσεις σε 

επεκτάσεις αρδευτικών δικτύων και προετοιμασία για διανοίξεις αρδευτικών 

γεωτρήσεων για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Ταυτόχρονα, 

πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις στα αγροκτήματα όλων των Τοπικών 

Κοινοτήτων με παρεμβάσεις στην αγροτική οδοποιία. 

Επίσης, γίνεται προσπάθεια να προχωρήσει η αποπεράτωση του πολυχώρου 

πολιτισμού «Μ. Αλέξανδρος», μετά την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων. Είμαστε σε συνεχή επαφή με την Αρχαιολογική Υπηρεσία για να 

ολοκληρωθεί το έργο «Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση οθωμανικού τεμένους 

"Χουνκάρ Τζαμί" στην Έδεσσα» με ευθύνη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και να 

μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση που θα είναι η «Αναβάθμιση 

πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" & περιβάλλοντος χώρου» και θα 

πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Δήμου.  

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω την ποιοτική δουλειά που γίνεται από τις 

υπηρεσίες του Δήμου Έδεσσας και είναι εμφανής σε κάποια έργα και με την ευκαιρία 

αυτή να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου. Το 2017 ο Δήμος Έδεσσας τιμήθηκε με τα 

βραβεία Best City Awards, Οικόπολις και Αρχιτεκτονικό βραβείο, τόσο για το έργο της 

ανάπλασης της 18ης Οκτωβρίου, της πλατείας Γρανικού και των μεταξύ τους 

συνδετήριων οδών, όσο και για την ανάπλαση του Κλησοχωρίου, αλλά και το 

καινοτόμο έργο της ενεργειακής βελτίωσης του Δημαρχείου με αντικατάσταση 

κουφωμάτων, φωτιστικά σώματα και φύτευση δώματος. Είναι σημαντικές διακρίσεις 

που δίνουν δύναμη σε μας να συνεχίσουμε την προσπάθεια, αλλά και στο στελεχιακό 

δυναμικό του Δήμου Έδεσσας να προσφέρει όλο και καλύτερες υπηρεσίες που έχουν 

τελικό αποδέκτη τον πολίτη. 
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Τέλος, στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων παρουσιάσαμε το έργο 

αντικατάστασης του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Έδεσσας, ως καλή 

πρακτική για την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση του ενεργειακού μας 

αποτυπώματος. 

 

Προτάσεις που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση 

Εντός του 2017 υποβλήθηκε μία σειρά φακέλων - προτάσεων, στο πλαίσιο της 

διεκδίκησης χρηματοδότησης για την υλοποίηση σημαντικών έργων για τον τόπο μας. 

Ο κατάλογος των έργων που έχουμε υποβάλει και αναζητούμε χρηματοδότηση 

παρουσιάζεται ως εξής: 

 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 35.000,00 € ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

«Ανάπλαση οικισμού 

Άρνισσας- Α΄φάση» 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 540.000,00€ ΥΠΟΒΟΛΗ 

Στρατηγική Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης 

«Έδεσσα, Αστική 

Αναζωογόνηση» 

Ε.Π. Περιφέρειας 

Κεντρικής 

Μακεδονίας  

2.601.000,00€ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

«Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Έδεσσας» 

Ε.Π. Περιφέρειας 

Κεντρικής 

Μακεδονίας  

112.320,00€ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

«Αγορά και εξοπλισμός 

στέγης 

υποστηριζόμενης 

διαβίωσης ΑΜΕΑ στην 

Έδεσσα» 

Ε.Π. Περιφέρειας 

Κεντρικής 

Μακεδονίας  

203.952,00 € ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

«Ασφαλτόστρωση 

αγροτικής οδοποιίας 

Τ.Κ. Άρνισσας» 

Ε.Π. Περιφέρειας 

Κεντρικής 

Μακεδονίας  

206.000,00 €. ΥΠΟΒΟΛΗ 

«Ασφαλτόστρωση 

αγροτικής οδοποιίας 

Ε.Π. Περιφέρειας 

Κεντρικής 
353.000,00 €. ΥΠΟΒΟΛΗ 
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Τ.Κ. Παναγίτσας» Μακεδονίας  

«Ασφαλτόστρωση 

αγροτικής οδοποιίας 

Τ.Κ. Ριζαρίου» 

Ε.Π. Περιφέρειας 

Κεντρικής 

Μακεδονίας  

264.000,00 € ΥΠΟΒΟΛΗ 

«Ασφαλτόστρωση 

αγροτικής οδοποιίας 

Τ.Κ. Μεσημερίου» 

Ε.Π. Περιφέρειας 

Κεντρικής 

Μακεδονίας  

502.000,00 € ΥΠΟΒΟΛΗ 

«Λειτουργική ναβάθμιση 

του διατηρητέου 

βιομηχανικού 

συγκροτήματος του 

Κανναβουρείου και 

επανάχρησή του ως 

εστίας πολιτιστικής και 

τουριστικής 

δραστηριότητας» 

Ε.Π. ΑΝΕΚ 2.336.228,19 € ΥΠΟΒΟΛΗ 

CINECULTURE 

Πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής 

Συνεργασίας 

«Ελλάδα – ΠΓΔΜ» 

561.264,00 € 

 

253.190,00 €  

(Δ. ΕΔΕΣΣΑΣ) 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

 

Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

Από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους 

ξεχωρίζει το σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης για τον αστικό ιστό της Έδεσσας, που 

εκπονήθηκε με τίτλο Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης «Έδεσσα, Αστική 

Αναζωογόνηση» και υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Μέτρου της Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης που προκήρυξε η Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.  

Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι το σχέδιο εκπονήθηκε από Ομάδα Έργου 

αποτελούμενη από αντιδημάρχους, ειδικούς συνεργάτες και υπαλλήλους του Δήμου 

Έδεσσας, οι οποίοι εκπόνησαν ένα σχέδιο που απαντά στις ανάγκες για ανάπτυξη της 

Έδεσσας και ενσωματώνει στοιχεία καινοτομίας, κοινωνικής πολιτικής και δυναμικής 

συνεργασίας μεταξύ των τομέων της τοπικής οικονομίας. 

Το Σχέδιο έχει εγκριθεί με προϋπολογισμό 2.601.000€ και θα αρχίσει να υλοποιείται εντός 

του τρέχοντος έτους. Οι δράσεις που εγκρίθηκαν είναι οι παρεμβάσεις στο χώρο του 
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γηπέδου, ηλεκτρονικές δράσεις προβολής, city branding, κοινόχρηστα ποδήλατα και 

δράσεις στήριξης της τοπικής κοινωνίας, όπως κοινωνικό φροντιστήριο, παροχή 

γευμάτων σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη και στήριξη του θεσμού της 

οικογένειας. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Κολυμβητήριο 

Το 2017 ήταν η δεύτερη χρονιά επαναλειτουργίας του Κολυμβητηρίου και 

σηματοδοτήθηκε από σημαντικές παρεμβάσεις στο χώρο, που βελτίωσαν τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες. 

Τη λειτουργία του χώρου ανέλαβε και πάλι η ΔΗΚΕΔΕ, η οποία απέδειξε για άλλη μια 

φορά ότι αποτελεί μία αξιόπιστη δομή του Δήμου Έδεσσας που μπορεί να οργανώσει 

με σύγχρονο τρόπο τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει να παράσχει στους πολίτες. 

Στο Κολυμβητήριο διοργανώθηκαν τμήματα εκμάθησης κολύμβησης παιδιών και 

ενηλίκων και φυσικά η μεγάλη πισίνα λειτούργησε κανονικά για το κοινό. Επιπλέον, το 

Δημοτικό Κολυμβητήριο Έδεσσας εντάχθηκε στο πρόγραμμα για εκμάθηση 

κολύμβησης σε μαθητές. 

Επιπλέον από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εξασφαλίστηκε το ποσό των 

60.000 € για παρεμβάσεις στο κτήριο του Κολυμβητηρίου, οι οποίες θα 

πραγματοποιηθούν άμεσα και αφορούν βελτιώσεις της υποδομής της μεγάλης 

πισίνας, αλλά και των βοηθητικών χώρων. 

 

Πανελλήνιοι Κολυμβητικοί Αγώνες 

Τον Ιούνιο του 2017 διοργανώσαμε στη Βεγορίτιδα, σε συνεργασία με την Κολυμβητική 

Ομοσπονδία Ελλάδας, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τους Πανελλήνιους 

Κολυμβητικούς Αγώνες Μεγάλων Αποστάσεων. 

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στην Άρνισσα, ενώ η σημαντική παράλληλη 

εκδήλωση της βράβευσης των Ελλήνων Πρωταθλητών πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 

επιτυχία στο Κολυμβητήριο Έδεσσας. 

 

Τουριστική ανάπτυξη 

Η τουριστική ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό στόχο για το Δήμο Έδεσσας, που 

προσπαθεί να την πετύχει μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων τουριστικών 

υποδομών και τη δημιουργία νέων επισκέψιμων χώρων. 
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Κατά το 2017 πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και καθαρισμού 

στους χώρους των Καταρρακτών και των Μύλων, με στόχο την ανάδειξη τους. Ο 

μεγάλος Καταρράκτης Κάρανος φωτίστηκε εκ νέου δίνοντας τη δυνατότητα βραδινής 

επίσκεψης στο χώρο με ιδιαίτερα εντυπωσιακό αισθητικό αποτέλεσμα, λόγω των 

πολλών χρωμάτων. 

Είναι γνωστό ότι στην περιοχή των Μύλων λειτουργούν ήδη το Ερπετάριο - Ενυδρείο και 

ο "Μύλος της Γεύσης", ενώ ετοιμαζόμαστε να λειτουργήσουμε τον Μύλο Αρδίτσογλου 

ως "Μύλο των 5 Ανθρώπινων Αισθήσεων". Ο τρίτος επισκέψιμος Μύλος είναι έτοιμος 

και απομένουν ελάχιστες λεπτομέρειες προκειμένου να είναι πλήρως λειτουργικός και 

επισκέψιμος. 

Η επίσκεψη στους χώρους αυτούς, σε συνδυασμό με το Λαογραφικό Μουσείο, 

ξενάγηση και μία σειρά άλλων προνομίων και δυνατοτήτων διατίθενται με τη μορφή 

του ενιαίου εισιτηρίου από τη ΔΗΚΕΔΕ, το Edessa City Card. Εκτός από την προφανή 

ωφέλεια, το Edessa City Card έχει στόχο τη διασύνδεση της δουλειάς που γίνεται στον 

τουριστικό τομέα με τις επιχειρήσεις της περιοχής, αλλά και τους κατοίκους που 

επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία. 

Μία σημαντική εξέλιξη ήταν η ένταξη της πρότασης με τίτλο Cineculture  στο 

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – ΠΓΔΜ». Μέσω του 

προγράμματος αυτού θα γίνει προμήθεια υπερσύγχρονου εξοπλισμού για τον θερινό 

μας κινηματογράφο και θα ολοκληρωθεί η παρέμβασή μας στην οικία Τσάμη, που θα 

μετατραπεί σε ένα επισκέψιμο Παραδοσικαό Αρχοντικό του Βαροσιού. 

 

Ανθεστήρια 

Σημαντικότερη καινούρια διοργάνωση αναμφισβήτητα είναι τα Ανθεστήρια, που 

αναβίωσαν μετά από δεκαετίες. Ο Δήμος, η ΔΗΚΕΔΕ, πολιτιστικοί σύλλογοι, 

οργανώσεις, σχολεία και μεμονωμένοι πολίτες εργάστηκαν από κοινού και κατάφεραν 

να πραγματοποιήσουν μία πολύ όμορφη εκδήλωση. Η Έδεσσα έβαλε ένα μεγάλο 

στοίχημα και το κέρδισε χάρη στην ορμή του εθελοντισμού και την αγάπη με την οποία 

περιέβαλε ο κόσμος την εκδήλωση. 

 

Φιλαρμονική Ορχήστρα 

Το 2017 ήταν η δεύτερη χρονιά λειτουργίας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου 

Έδεσσας, με αρχιμουσικό έναν καταξιωμένο Εδεσσαίο μουσικό.  
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Είναι εξαιρετικά χαρμόσυνο το γεγονός ότι την ορχήστρα πλαισιώνουν όλο και 

περισσότεροι μουσικοί κάνοντας τη Φιλαρμονική μας να διευρύνεται συνεχώς και 

παράλληλα να βελτιώνεται ποιοτικά. 

 

Νηπιαγωγείο Άρνισσας 

Διαμορφώσαμε κατάλληλα το δημοτικό κτήριο που βρίσκεται κοντά στο Κέντρο Υγείας 

και παλιότερα είχε χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο 

οποίο μεταστεγάστηκε το Νηπιαγωγείο της Άρνισσας. Τα παιδιά της Άρνισσας 

χαίρονται έναν καταπληκτικό και καλαίσθητο χώρο, με πολύ καλή διαρρύθμιση, 

σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό.  

 

Κοινωνικές δομές 

Σε εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες ο Δήμος Έδεσσας έχει καταφέρει να 

διατηρήσει τις κοινωνικές δομές του μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων ή με ίδιους 

πόρους, ενώ παράλληλα προσπαθούμε με εθελοντισμό και χορηγίες να στηρίξουμε τις 

δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι με τα όποια προβλήματά τους λειτουργούν 

κοινωνικές δομές όπως το ΚΑΠΗ, το ΚΗΦΗ, τα Βοήθεια στο Σπίτι και το Γηροκομείο, που 

συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όσους συμπολίτες μας τις έχουν 

ανάγκη. 

 

Καθαριότητα 

Τα αποτελέσματα των δράσεων του Δήμου Έδεσσας στους επιμέρους τομείς της 

καθαριότητας δείχνουν ότι η προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον τομέα 

αυτό είναι αποτέλεσμα ολοκληρωμένου σχεδιασμού που αποφέρει καρπούς.  

Τα προβλήματα της καθημερινότητας σε ότι αφορά στην καθαριότητα έχουν 

ελαχιστοποιηθεί, γεγονός που πιστοποιείται από την ανυπαρξία παραπόνων πολιτών, 

που στα προηγούμενα χρόνια ήταν έντονα. Η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται 

κανονικά, με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ ανάλογη είναι και 

η κατάσταση στην καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τον περασμένο Ιούνιο που οι τηλεοπτικοί μας 

δέκτες έδειχναν εικόνες διάφορων πόλεων της Ελλάδας που ήταν κυριολεκτικά 

πνιγμένες στα σκουπίδια, οι κάτοικοι του Δήμου Έδεσσας απολάμβαναν ένα καθαρό 

περιβάλλον χωρίς καμία εμπλοκή στη διαδικασία αποκομιδής απορριμμάτων και 

καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων. 
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ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 

ΔΗΚΕΔΕ 

Η ΔΗΚΕΔΕ αποτελεί τον υποστηρικτικό βραχίονα του Δήμου Έδεσσας σε θέματα 

πολιτισμού, τουρισμού και κοινωνικής πολιτικής. 

Το 2017 ήταν ένα έτος σημαντικών εξελίξεων στις δράσεις τις επιχείρησης, η οποία 

συμμετείχε σε καινούρια γεγονότα και βελτίωσε σημαντικά τις υφιστάμενες δράσεις της. 

Τα Ανθεστήρια αναμφισβήτητα είναι η σημαντικότερη καινούρια διοργάνωση για το 

2017, όπως προαναφέρθηκε, και η ΔΗΚΕΔΕ είχε καθοριστικό ρόλο στη διοργάνωση 

των Ανθεστηρίων. 

Η Ανθοέκθεση πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο, με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία, 

περισσότερους εκθέτες, καλύτερες και περισσότερες παράλληλες εκδηλώσεις και 

πολλούς επισκέπτες. Όλα αυτά βελτίωσαν τη λειτουργία του θεσμού, τον οποίο 

σκοπεύουμε να κρατήσουμε σε υψηλά επίπεδα και μαζί με τα Ανθεστήρια να 

σηματοδοτήσει την πόλη, αναδεικνύοντας τον χαρακτήρα της ως μίας πόλης με 

πράσινο και μεγάλο φυσικό κάλλος. 

Το Εαρινό Φεστιβάλ διευρύνθηκε σημαντικά και πραγματοποιήθηκαν πολύ σημαντικές 

εκδηλώσεις, που τις αγκάλιασε ο κόσμος της πόλης και έδωσαν ένα ισχυρό στίγμα. Το 

Δημοτικό Ωδείο και ο Καλλιτεχνικός του Διευθυντής παρουσίασαν μία σημαντική 

δυναμική, που θα κρατήσουμε και θα βελτιώνουμε κάθε χρόνο. 

Η ΔΗΚΕΔΕ εντάχθηκε στη ρύθμιση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών 

και στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος και σύμφωνα με 

τη σχετική Υπουργική Απόφαση, αποπλήρωσε παλιές οφειλές ύψους 754.000€. Ήταν 

μία ακόμη μεγάλη επιτυχία σε αυτό τον τομέα, που έδωσε σημαντική ανάσα στην 

επιχείρηση και φυσικά στην τοπική αγορά. 

Τέλος, σημαντικές εξελίξεις υπήρξαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους στις 

δράσεις της ΔΗΚΕΔΕ σχετικά με την ανάπτυξη και βελτίωση του τουριστικού μας 

προϊόντος. 

Εκτός από την καθιέρωση του Edessa City Card, την προετοιμασία του Μύλου των 5 

Αισθήσεων, και τη λειτουργία των υπόλοιπων υποδομών, η ΔΗΚΕΔΕ προχώρησε σε 

δύο πολύ σημαντικές κινήσεις:  

 τη μεταφορά του Κέντρου Πληροφόρησης στο καινούριο γυάλινο κτήριο που 

τοποθετήθηκε σε κομβικό σημείο και βελτίωσε σε πολύ σημαντικό βαθμό τη 

λειτουργία της δομής και 
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 την αξιοποίηση του κτηρίου που στέγαζε μέχρι πρότινος το Κέντρο 

Πληροφόρησης με τη μετατροπή του σε Πωλητήριο αναμνηστικών ειδών και 

τοπικών προϊόντων. Το Πωλητήριο έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα καθώς εκεί 

πωλούνται είδη δώρων που είναι δημιουργίες των παιδιών με ειδικές ανάγκες 

που είναι ωφελούμενοι στις δομές της ΔΗΚΕΔΕ, αλλά και τοπικά προϊόντα από 

φορείς της κοινωνικής οικονομίας.   

 

ΔΕΥΑ Έδεσσας 

Αυτό που μπορούμε να πούμε για τη λειτουργία της ΔΕΥΑ Έδεσσας κατά το έτος 2017 

είναι ότι ήταν μία πολύ ομαλή χρονιά, χωρίς σημαντικά προβλήματα, καθώς δρέπουμε 

τους καρπούς της πολύ σοβαρής δουλειάς που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά και 

των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν τη χρονιά που πέρασε. 

Μία σημαντική παρέμβαση ήταν η ενίσχυση της υδροδότησης του Μεσημείου, με 

κατασκευή νέου αντλιοστασίου και αξιοποίηση της υφιστάμενης δεξαμενής. Η ύδρευση 

του Μεσημερίου ενισχύθηκε σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ύδρευσης του Άγρα 

από την Καρκάγια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν φαινόμενα λειψυδρίας. 

Επίσης, αντικαταστάθηκε τμήμα του παλιού αγωγού ύδρευσης, με αποτέλεσμα την 

βελτίωση της ύδρευσης στα Καισαριανά και το Προάστιο.  

Σε ότι αφορά στην αποχέτευση αντιμετωπίστηκαν δραστικά και άμεσα τα προβλήματα 

που προέκυψαν στην πόλη της Έδεσσας, με διάφορες αντικαταστάσεις δικτύων και 

αποκαταστάσεις βλαβών. 

Συνδυαστικές ενέργειες έγιναν με τα συνεργεία του Δήμου Έδεσσας κατά τη διάρκεια 

του καθαρισμού του Ξηροπόταμου, όπου πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες 

παρεμβάσεις στο δίκτυο αποχέτευσης. 

Σε ότι αφορά στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση του 

έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών και τηλεδιαχείρισης 

στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της Δημοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας», με προϋπολογισμό 574.645,11€. 

Επίσης, έχουν υποβληθεί φάκελοι για τη χρηματοδότηση των εξής έργων: 

 Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου, με 

προϋπολογισμό 626.016,26€. 

 Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Άγρα – Τ.Κ. Μεσημερίου, με 

προϋπολογισμό 394.308,94. 
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 Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Βεγορίτιδας, με 

προϋπολογισμό 1.230.000,00€ (Παναγίτσα 300.000 € και Κεδρώνα – Γραμματικό 

930.000 €). 

Ακόμα, εκπονήθηκε εξ αρχής η μελέτη για τη δημιουργία βιολογικού καθαρισμού στην 

Άρνισσα, η οποία είναι ώριμη και αναμένεται η σχετική προκήρυξη για την υποβολή 

της. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι έχουμε θέσει επιτακτικά το ζήτημα 

χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου, έχοντας την συνεργασία και τη στήριξη της 

τοπικής κοινωνίας μέσω του Συλλόγου Προστασίας Βεγορίτιδας και άλλων 

οργανώσεων της περιοχής. 

Τέλος, σε ότι αφορά στα οικονομικά της ΔΕΥΑ Έδεσσας το ισοζύγιο των οφειλών είναι 

θετικότατο, καθώς η ΔΕΥΑ χρωστάει 365.000 € περίπου και από αυτά τα 305.000 € στη 

ΔΕΗ, ενώ οι πολίτες χρωστούν στην επιχείρηση 2.621.000 €, κυρίως λόγω της 

οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας πληρωμής. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

υπενθυμίσουμε ότι πριν μερικά χρόνια τα χρέη της ΔΕΥΑ ήταν περισσότερα από τις 

οφειλές των καταναλωτών, γεγονός που παρατίθεται για γίνει αντιληπτό το μέγεθος της 

προσπάθειας που έχει καταβληθεί όλα αυτά τα χρόνια για τη βελτίωση των υποδομών, 

των οικονομικών μεγεθών, αλλά και της επιχειρησιακής ικανότητας της επιχείρησης. 

 

Ευ Ζην 

Ένα σημαντικό στοιχείο που δείχνει τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας των δομών του 

Ευ Ζην είναι η αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων του. Η συνολική δύναμη των 5 

παιδικών σταθμών του Νομικού Προσώπου είναι 110 νήπια και 73 ωφελούμενες 

μητέρες ενταγμένες στο ΕΣΠΑ, ενώ τα μέλη του ΚΑΠΗ ανέρχονται πλέον σε 2.320, διότι 

αυξήθηκαν κατά 135 μέλη την τελευταία χρονιά. 

Κατά τη διάρκεια του 2017 πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης στο 

σύνολο των Παιδικών Σταθμών του Ευ Ζην. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 

ανακαινίσεις στις κουζίνες των Α’ και Β’ Παιδικών Σταθμών και των Παιδικών Σταθμών 

Άρνισσας και Άγρα, ώστε να πληρούν όλες τις προδιαγραφές και να καταστούν 

περισσότερο λειτουργικές. 

Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν ριζικές ανακαινίσεις των τουαλετών των νηπίων και του 

προσωπικού, με παρεμβάσεις και στην υποδομή των κτηρίων (σωληνώσεις ύδρευσης 

και αποχέτευσης) στους Παιδικούς Σταθμούς Άγρα και Άρνισσας, οι οποίοι πλέον 

πληρούν όλες τις προδιαγραφές και σε αυτό τον τομέα, ενώ έχει βελτιωθεί σε πολύ 

μεγάλο βαθμό η εικόνα των δομών μας, όπως επίσης και η λειτουργικότητά τους. 
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Στους Παιδικούς Σταθμούς Άγρα, Άρνισσας και Β’ Έδεσσας τοποθετήθηκαν 

ηχομονωτικά – αντιβακτηριδιακά πατώματα εξασφαλίζοντας την υγιεινή και την 

ασφάλεια των παιδιών, ενώ στον Άγρα τοποθετήθηκαν κουφώματα αλουμινίου. 

Στους Παιδικούς Σταθμούς Β’ Έδεσσας και Άρνισσας, όπως επίσης και στο ΚΑΠΗ 

τοποθετήθηκαν νέες θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις, ενώ εκτεταμένες παρεμβάσεις 

πραγματοποιήθηκαν στους εξωτερικούς χώρους όλων των Παιδικών Σταθμών και του 

ΚΑΠΗ.  

Επιπλέον οι Παιδικοί Σταθμοί Άρνισσας και Άγρα εμπλουτίστηκαν με νέα έπιπλα και 

εκπαιδευτικό υλικό. 

Εκτός των πολύ σημαντικών παρεμβάσεων στις υποδομές πραγματοποιήθηκαν 

σημαντικές άυλες ενέργειες, όπως είναι η διεύρυνση των συνεργασιών με δημόσιους 

φορείς, όπως είναι το Κέντρο Υγείας Άρνισσας, η ΔΗΚΕΔΕ, το ΔΙΕΚ Έδεσσας και ΚΑΠΗ 

άλλων Δήμων. 

Επιπλέον έγινε διεύρυνση των συνεργασιών με ιδιώτες, σε θέματα γυμναστικής, τέχνης 

και εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Το ΚΑΠΗ διοργάνωσε όπως κάθε χρόνο διάφορες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και 

πραγματοποίησε θρησκευτικού, πολιτιστικού και θεραπευτικού χαρακτήρα εκδρομές και 

άλλες δράσεις ψυχαγωγίας. 

Για τα μέλη του ΚΑΠΗ, αλλά και για τα νήπια αξιοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι της 

κοινωφελούς εργασίας για μαθήματα Aerobic και Aqua aerobic. 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Ως προς τα οικονομικά μας, δυστυχώς, παρατηρήθηκε για άλλη μια χρονιά  μείωση 

των εσόδων, που είναι χαρακτηριστικό της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα 

και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Μάλιστα, σε σχέση με το έτος 2016 είχαμε μία σημαντική μείωση των βεβαιωθέντων 

κατά 3.639.393,16 € και ακόμα μεγαλύτερη μείωση των εισπραχθέντων κατά 

4.120.405,75 €. Οι μειώσεις αυτές οφείλονται αφενός στο γεγονός ότι το 2017 δεν είχαμε 

την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ, καθώς η προηγούμενη Προγραμματική Περίοδος 

ολοκληρώθηκε και αναμένεται η έναρξη της υλοποίησης έργων από την νέα 

Προγραμματική Περίοδο και αφετέρου στην περαιτέρω μείωση των τακτικών και λοιπών 

έκτακτων εσόδων. 
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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 2017 την παρακάτω εικόνα : 

 

Α’ ΕΣΟΔΑ 

 

που βεβαιώθηκαν μέχρι 31/12/2017 29.990.067,77 € από αυτά εισπράχθηκαν 

18.441.211,92 € και είναι :  

 

1.     13.551.674,46 €   από τακτικά έσοδα. 

2.          296.548,00 €   από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα. 

3.       3.190.485,58 €   από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 

4.      1.402.503,88  €                       από κρατήσεις. 

 

Β’  ΕΞΟΔΑ 

 

Πληρωθέντα συνολικά :  17.144.353,68 € 

 

1.          289.942,56  €  Έκτακτα Ανειδίκευτα                                                                                                           

2.     12.759.417,90  €  Τακτικά. 

3.       1.402.503,88  €  Κρατήσεις. 

4.       2.692.489,34  €  Έκτακτα Ειδικευμένα. 

 

Το χρηματικό υπόλοιπο είναι 1.296.858,24 € 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Η απόδοση των Υπηρεσιών του Δήμου κατά το έτος 2017 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. Ευτυχία Ταβίσκου, 

Χρήστο Τσιβόγλου, Μιχαήλ Φουνταλή και Βασίλειο Δημητριάδη, προκειμένου να 

εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:  
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 το αρθ. 217 του Ν. 3463/06, 

 την έκθεση πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής του έτους 2017  

ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ 

Ότι τα πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής του έτους 2017, σε ό,τι αφορά την 

οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση  του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος 

δημοτικής δράσης, εξετέθησαν όπως ακριβώς εμφανίζονται στην από 25.1.2017 

έκθεση του Δημάρχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

Αποφασίζει ομόφωνα  

Τη λήξη της ειδικής αυτής συνεδρίασης. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 12/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  30.1.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα,  Γιώγας Δημήτριος,  

Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου 

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος,  Μουράτογλου Ιωάννης, 

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,  Ταμβίσκου Ευτυχία,  

Ταπαζίδης Δημήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής  

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Γραφείο Δημάρχου κα Π. Μήτσκου 

- Γραφείο τύπου κ. Γ. Μπλάγα 

- Προϊσταμένους Δ/νσεων 

 


