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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  12/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015  

 

 Σήµερα Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο συνήλθε σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 763/13-1-

2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία 

δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και 

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

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 20 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 12 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Βερικούκης Χρήστος  13 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  14 Σόντρας Ιωάννης  

5 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Ταµβίσκου Ευτυχία  
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6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 16 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 Ζδρου Αικατερίνη  17 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  19 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Κούκος Γεώργιος 20 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

       ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 ∆ίου Αναστάσιος 7 Πέτκος Χρήστος 

4 Μάρκου ∆ιονύσιος    

 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, ∆ηµήτριος 

Γιώγας και Γεώργιος Κούκος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 

του θέµατος.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του ∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού 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 (∆.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 ∆ήµου και την εφαρµογή του προγράµµατος 

δηµοτικής δράσης. 

2. Η ειδική δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 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 ∆ήµου. Σε ∆ήµους άνω των 50.000 
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κατοίκων και σε ∆ήµους πρωτευουσών νοµών η ειδική δηµόσια συνεδρίαση του 

∆ηµοτικού 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 ∆ήµο 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 341/2015 απόφασης ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, εκδόθηκε η από 15-1-2016 ανακοίνωσή µας που δηµοσιεύθηκε 

αρµοδίως. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, ο οποίος 

εξέθεσε στο συµβούλιο τα πεπραγµένα της ∆ηµοτικής αρχής του έτους 2015, σε ότι 

αφορά την οικονοµική κατάσταση, τη διοίκηση  του ∆ήµου και την εφαρµογή του 

προγράµµατος δηµοτικής δράσης, που είχε ως εξής:  

«Η Λογοδοσία του ∆ηµάρχου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 217, του 

νόµου 3463/2006, δηλαδή του ∆ηµοτικού Κώδικα, αποτελεί το αποκορύφωµα της 

δηµοκρατικής διαδικασίας, του τρόπου της ανοιχτής  συµµετοχικής λειτουργίας µας 

και κατοχυρώνει  την ενηµέρωση του πολίτη για τα πεπραγµένα του ∆ήµου, 

ενισχύοντας τον κοινωνικό διάλογο για τα δηµοτικά δρώµενα. 

Ουσιαστικά, στη λογοδοσία παρουσιάζεται περιληπτικά η προσπάθεια που έχει γίνει 

από το ∆ήµο 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 ∆ήµου, ως Οργανισµού. Με άλλα λόγια 

αφορά µία προσπάθεια του συνόλου των αιρετών και των υπαλλήλων του ∆ήµου 
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και των Νοµικών του Προσώπων, αλλά και των συλλογικών εκφάνσεων της 

κοινωνίας, όπως επίσης και των ενεργών πολιτών. 

 

Ο ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

 

Στελεχιακό δυναµικό – Ο.Ε.Υ. 

Το 2015 ο ∆ήµος Έδεσσας λειτούργησε µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ.) που συντάχθηκε κατά την τρέχουσα δηµοτική περίοδο, µετά την εφαρµογή 

του Προγράµµατος «Καλλικράτης», προβλέποντας την ύπαρξη και λειτουργία των 

λειτουργικών µονάδων που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Επισηµαίνεται ότι στις λειτουργικές µονάδες του ∆ήµου Έδεσσας εντάσσονται και τα 

Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου ∆ικαίου του ∆ήµου, καθώς στόχος είναι η 

συνολική αντιµετώπιση όλων των λειτουργικών µονάδων έτσι ώστε να παράγεται το 

βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα.  

Η ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας λειτούργησε µέχρι την εφαρµογή του 

4172/2013 (Σεπτέµβριος 2013), οπότε και καταργήθηκε. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Περιβάλλον & 

Ποιότητα Ζωής 

Κοινωνική 

Πολιτική, Υγεία, 

Παιδεία, 

Πολιτισµός & 

Αθλητισµός 

Τοπική Οικονοµία 

& Απασχόληση 

ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ 

Τµήµα 

καθαριότητας και 

ανακύκλωσης 

Τµήµα κοινωνικής 

Προστασίας 

Τµήµα Αγροτικής 

Ανάπτυξης 

Γενικός 

Γραµµατέας 

Τµήµα 

Περιβάλλοντος και 

πρασίνου 

Τµήµα Παιδείας, 

Πολιτισµού, 

Αθλητισµού και 

Νέας Γενιάς 

Τµήµα 

Αδειοδοτήσεων 

και Ρύθµισης 

Εµπορικών 

∆ραστηριοτήτων 

Ιδιαίτερο Γραφείο 

∆ηµάρχου και 

Ειδικών 

Συµβούλων 

Τµήµα 

Συγκοινωνιακών, 

Υδραυλικών, 

Ν.Π.∆.∆. "ΕΥ ΖΗΝ" 

(Κοινωνικής 

Πολιτικής, 

Τµήµα 

Απασχόλησης και 

Τουρισµού 

Αυτοτελές 

Γραφείο 

Επικοινωνίας και 
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Εγγειοβελτιωτικών 

έργων και Πολιτικής 

Προστασίας 

Αθλητισµού) ∆ηµοσίων 

Σχέσεων 

Τµήµα κτιριακών 

έργων, υπαίθριων 

χώρων, 

συγκοινωνιών και 

κυκλοφορίας 

∆Η.Κ.Ε.∆.Ε (∆ηµοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση ∆. Έδεσσας) Κοινωνική 

Πολιτική, Πολιτισµός, Αθλητισµός, 

Τουρισµός 

Νοµική Υπηρεσία 

Τµήµα 

ηλ/µηχανολογικών 

έργων, 

ηλεκτροφωτισµού, 

εξοικονόµησης 

ενέργειας, 

σηµατοδότησης, 

εγκαταστάσεων και 

αδειών µεταφορών 

  

Τουριστική 

Έδεσσας Α.Ε. 

Ο.Τ.Α. (∆ηµοτική 

Επιχείρηση) 

Αυτοτελές 

Γραφείο 

∆ιαφάνειας 

Τµήµα κίνησης-

συντήρησης 

οχηµάτων - 

µηχανηµάτων και 

καυσίµων 

    

Αυτοτελές 

Γραφείο 

∆ιοικητικής 

βοήθειας 

Τµήµα έκδοσης 

οικοδοµικών αδειών 
     

Τµήµα 

πολεοδοµικών 

εφαρµογών 

    

Τµήµα 

Προγραµµατισµο

ύ και Οργάνωσης 

Τµήµα ελέγχου 

κατασκευών 
    

Τµήµα 

Τεχνολογιών, 

Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

∆.Ε.Υ.Α. Έδεσσας     

Τµήµα ∆ηµοτικής 

Κατάστασης και 

Ληξιαρχείου  
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Τµήµα 

Υποστήριξης 

Πολιτικών 

Οργάνων και 

Ανθρώπινου 

∆υναµικού 

      

Τµήµα 

Προϋπολογισµού, 

Λογιστηρίου και 

Προµηθειών 

  
    

Τµήµα Εσόδων και 

Περιουσίας 

      Τµήµα Ταµείου 

   ΚΕΠ 

 

  

Αποκεντρωµένες 

Υπηρεσίες 

∆ηµοτικής 

Ενότητας 

Βεγορίτιδας 

 

Παρακάτω απεικονίζεται το ανθρώπινο δυναµικό του ∆ήµου Έδεσσας, των Νοµικών 

του Προσώπων και των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων όπως αυτό κατανέµεται στις 

οργανικές µονάδες.  

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Υπηρεσίες υπαγόµενες απευθείας στον ∆ήµαρχο 

1 Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου 

3 Ειδικοί Συνεργάτες του ∆ήµου 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  

Ανθρώπινο ∆υναµικό Υπηρεσιών Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

1 ΠΕ Γεωπόνων 
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3 ΠΕ ∆ιοικητικού 

1 ΠΕ ∆ασολόγων 

Ανθρώπινο ∆υναµικό Υπηρεσιών Περιβάλλοντος - Πρασίνου - Καθαριότητας 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

2 ΠΕ Γεωπόνων 

3 ∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων Απορριµµατοφόρων 

12 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

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

1 Πολιτικών Μηχανικών 

1 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου 

1 ∆Ε Εποπτών Καθαριότητας 

Ανθρώπινο ∆υναµικό Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Υγείας, 

Πολιτισµού και Αθλητισµού 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ∆Ε Τεχνιτών Υδραυλικών 

1 ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού 

3 ΠΕ ∆ιοικητικού 

1 ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού (Ι∆ΑΧ) 

1 ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού 

7 ∆Ε Σχολικών Φυλάκων (Ιδ.∆. Αορίστου Χρόνου)   

19 ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων (Ιδ. ∆. Αορίστου Χρόνου) 

1 ∆Ε ∆ιοικητικού  

2 ∆Ε ∆ιοικητικού (Ιδ. ∆. Αορίστου Χρόνου) 

1 ∆Ε Τεχνιτών 

1 ∆Ε Τεχνιτών Κηπουρών 

Ανθρώπινο ∆υναµικό  ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΠΕ Οικονοµολόγων 

5 ΠΕ ∆ιοικητικού  

3 ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

2 ΠΕ Οικονοµικού - Λογιστικού 

1 ΤΕ ∆ιοικητικών - Λογιστικών 

1 ΤΕ ∆ιοικητικού 

10 ∆Ε ∆ιοικητικού  
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2 ∆Ε Υπαλλήλων Γραφείου (Ιδ. ∆. Αορίστου Χρόνου) 

1 ∆Ε ∆ιοικητικού(Ι∆ΑΧ) 

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

1 ∆Ε Χειριστών Η/Υ 

1 ∆Ε ∆ενδροκηπουρών- Κηπουρών 

2 ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων (Ιδ. ∆. Αορίστου Χρόνου) 

Ανθρώπινο ∆υναµικό ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

4 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

1 ∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων (Ιδ. ∆. Αορίστου Χρόνου) 

2 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2 ΤΕ Τεχνολόγων ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

1 ΤΕ ∆ιοικητικού 

2 ∆Ε Ηλεκτρολόγων  

1 ∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων 

4 ∆Ε Τεχνιτών (Υδραυλικών) 

2 ∆Ε Χειριστών Μηχ. Έργων 

2 ΥΕ Εργατών Τεχνικής Υπηρεσίας 

1 ∆Ε ∆ιοικητικού (Ιδ. ∆. Αορίστου Χρόνου) 

Ανθρώπινο ∆υναµικό Αυτοτελούς Τµήµατος ΚΕΠ 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

7 ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 

3 ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 

1 ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

Ανθρώπινο ∆υναµικό Αποκεντρωµένης Υπηρεσίας ∆ηµοτικής Ενότητας 

Βεγορίτιδας 

Πλήθος Κλάδος Εικότητα 

1 ∆Ε ∆ιοικητικού 

1 ∆Ε ∆ιοικητικού (Ι∆ΑΧ) 

 

Οι µεταβολές προσωπικού που πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος 2015 είναι οι 

εξής: 
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1. Αποχώρησαν τέσσερις (4) υπάλληλοι  του ∆ήµου µε συνταξιοδότηση. 

2. Προσλήφθηκαν τριάντα έξι (36) άτοµα ως υδρονοµείς και την κάλυψη των 

αναγκών της αρδευτικής περιόδου. 

3. Προσλήφθηκαν δέκα πέντε (15) άτοµα µε σύµβαση δύο (2) µηνών για την 

κάλυψη πρόσκαιρων κι εποχιακών αναγκών. 

4. Προσήλθε στο ∆ήµο ένας (1) υπάλληλος και αποχώρησαν δύο (2) σε 

άλλους ∆ήµους, µε το πρόγραµµα της εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής 

Κινητικότητας. 

5. Προσήλθε ένας (1) υπάλληλος µε απόσπαση από άλλο ∆ήµο λόγω 

συνυπηρέτησης. 

6. Μετακινήθηκαν δύο (2) υπάλληλοι από τη ∆ΗΚΕ∆Ε στο ∆ήµο για δύο (2) έτη 

µε δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο (2). 

7. Προσήλθαν στο ∆ήµο οκτώ (8) πρώην ∆ηµοτικοί Αστυνόµοι του ∆ήµου 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4325/2015 κι εφόσον δεν επανασυστήθηκε η 

∆ηµοτική Αστυνοµία µε την αριθ. 150/2015 απόφαση ∆.Σ. τοποθετήθηκαν σε 

διάφορα Τµήµατα του ∆ήµου για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. 

8.  Προσλήφθηκαν στο ∆ήµο Έδεσσας εκατόν τριάντα πέντε (135)  άτοµα µε 

Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕ∆ (Πρόσκληση 2Κ/2015). 

Από τις παρατηρήσεις που εντάσσονται στον πίνακα παρατηρούµε τις µεταβολές 

που έγιναν κυρίως λόγω µετατάξεων, ενώ οι µεγάλες αλλαγές στο προσωπικό 

αφορούν τους πρώην δηµοτικούς αστυνοµικούς που επανήλθαν στην υπηρεσία, 

ενώ σηµαντική ήταν και η παρουσία των εργαζοµένων στο πλαίσιο της 

κοινωφελούς εργασίας. 

 

Συνολικά το προσωπικό που υπηρετεί στο ∆ήµο και τα Νοµικό Πρόσωπα είναι: 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΟΙ 

1 ∆ήµος Έδεσσας 140 54* 

2 ΕΥ ΖΗΝ 26 5* 

3 ∆ΕΥΑ Έδεσσας 5  

4 ∆ΗΚΕ∆Ε (αορίστου χρόνου) 27 5 

5 ∆ΗΚΕ∆Ε (ορισµένου χρόνου) 27  

6 Τουριστική Έδεσσας ΑΕ 19 1* 

ΣΥΝΟΛΟ 244 65 

 

* Πρόκειται για ισοδύναµα ανθρωποέτη εργασίας των συµβάσεων 2 έως 8 µηνών.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ 

 

Προτάσεις 

Το 2015 ήταν έτος κλεισίµατος της Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013 και ουσιαστικά 

υπήρξαν ελάχιστες προκηρύξεις για συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και κυρίως 

τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και την Κοινοτική 

Πρωτοβουλία Leader. Παρ' όλα αυτά ακόµη και στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου 

καταφέραµε να υποβάλουµε προτάσεις, αλλά και να έχουµε εγκρίσεις και κάποια έργα. 

Θέλω να τονίσω πως µε την οικονοµική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα και 

η Τοπική Αυτοδιοίκηση τα χρηµατοδοτούµενα έργα είναι ο µόνος ίσως τρόπος 

υλοποίησης σηµαντικών έργων και γι' αυτό έχουµε δώσει έµφαση σε αυτά και 

προσπαθούµε να έχουµε όσες περισσότερες εντάξεις και υλοποιήσεις 

χρηµατοδοτούµενων έργων. 

 

Το 2015 µελετήθηκαν, υποβλήθηκαν προτάσεις και εντάχθηκαν σε Ευρωπαϊκά 

Προγράµµατα τέσσερα σηµαντικά έργα, τα οποία δηµοπρατήθηκαν και είναι σε εξέλιξη. 

Τα έργα αυτά είναι: 

1.  "Επένδυση λιµνοδεξαµενής Τ.Κ. Αγ. Φωτεινής" στο πρόγραµµα LEADER µε 

προϋπολογισµό 189.420,00 €. 

2.  "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μεσηµερίου" στο πρόγραµµα LEADER µε 

προϋπολογισµό 498.500,00 €. 

3.  "Ανάπλαση Κεντρικού Άξονα Τ.Κ. Άγρα" στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης µε 

προϋπολογισµό 1.000.000,00 €. 

4.  "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας ∆ήµου Έδεσσας-Τ.Κ. Κερασιάς" στο 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης µε προϋπολογισµό 275.364,89 €. 

 

Επίσης το 2015 εκπονήσαµε τις µελέτες και υποβλήθηκαν προτάσεις σε Ευρωπαϊκά 

Προγράµµατα για κάποια έργα που τελικά δεν εντάχθηκαν, αλλά οι µελέτες είναι ώριµες 

και είµαστε έτοιµοι για επανυποβολή τους στην επόµενη διαχειριστική περίοδο. Τα έργα 

αυτά είναι: 

έργα : 

1.  "Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Φλαµουριάς" προϋπολογισµού 263.751,58 €. 

2.  "Αρδευτικό δίκτυο στην Τ.Κ. Πλατάνης" προϋπολογισµού 257.000,00 €. 

3.  "Αρδευτικό δίκτυο Άρνισσας" προϋπολογισµού 450.000,00 €. 

4.  "Ανάπλαση οικισµού Άρνισσας" προϋπολογισµού 2.715.000,00 €. 
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5.  "Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου" προϋπολογισµού 4.586.000,00 €. 

6. "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Άρνισσας" προϋπολογισµού 205.157,85 €. 

7.  "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Παναγίτσας" προϋπολογισµού 347.616,27 

€. 

 

Τέλος, στην προσπάθεια να εξασφαλίσουµε πόρους για την υλοποίηση έργων στην 

περιοχή µας καταθέσαµε µία σειρά προτάσεων στους διαχειριστές του αγωγού ΤΑΡ. 

Είναι πολιτική της ιδιοκτησίας του αγωγού να πραγµατοποιήσουν κάποια έργα στις 

περιοχές από τις οποίες διέρχεται ο ΤΑΡ και για το λόγο αυτό έχουµε καταθέσει τις 

προτάσεις µας για τα εξής έργα: 

1. ∆ηµιουργία νέου γηπέδου (αγωνιστικός χώρος και βασικές υποδοµές) στη θέση 

Πασά Τσαΐρ 

2. Αποκατάσταση οικία Ζήµνα και επανάχρησή της ως επισκέψιµου χώρου 

3. Σύστηµα πυρόσβεσης Γηροκοµείου Έδεσσας. 

4. Αγορά µικρού λεωφορείου (17 θέσεων) για τη µεταφορά ΑµΕΑ στις καθηµερινές 

δραστηριότητες της δοµής υποστήριξης των ατόµων µε αναπηρία «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ». 

5. Αναστύλωση Πύργου 14ου αιώνα στο Κάτω Γραµµατικό. 

6. Έργα αγροτικής οδοποιίας σε Αγία Φωτεινή, Φλαµουριά, Άνω και Κάτω 

Γραµµατικό 

7. Επισκευή στέγης αίθουσας εκδηλώσεων (κτήριο πρώην «Σπίτι του Παιδιού») και 

διαµόρφωση περιβόλου εκκλησίας Κάτω Γραµµατικού. 

8. ∆ιαµόρφωση πλατείας παλιού υδραγωγείου και µικρή επέκταση δικτύου ΦΟΠ 

Άνω Γραµµατικού. 

9. Επέκταση αρδευτικού δικτύου στο Άνω Γραµµατικό. 

10. Βελτίωση βατότητας δρόµων εντός του οικισµού της Αγίας Φωτεινής. 

11. ∆ιαµόρφωση πλατείας Φλαµουριάς. 

 

Μελέτες 

Το 2015 εκπονήθηκαν οι µελέτες : 

1. Σύνταξη φακέλων για έκδοση της άδειας χρήσης νερού των υφιστάµενων αρδευτικών 

σηµείων υδροληψίας του ∆ήµου Έδεσσας 

2. Σύνταξη φακέλου περιβαλλοντικών στοιχείων για την ανόρυξη τριών αρδευτικών 

γεωτρήσεων στους οικισµούς : Σωτήρας, Μαργαρίτας και Λύκων 

3. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και σύνταξη φακέλου περιβαλλοντικών 

στοιχείων για την άδεια εκτέλεσης:  
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Α) αρδευτικού δικτύου στην Τ.Κ. Φλαµουριάς  

Β) Επαναδιάνοιξη αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Βρυτών  

Γ) Επαναδιάνοιξη αρδευτικής γεώτρησης Π. Αγ. Αθανασίου 

4. Αρχιτεκτονική αποτύπωση, νοµιµοποίηση, δανειοδότηση  και τεχνική µελέτη 

λειτουργίας κλειστού κολυµβητήριου Έδεσσας 

5. Οικονοµοτεχνική µελέτη εξοικονόµησης ενέργειας στον δηµοτικό φωτισµό 

6. Κυκλοφοριακή µελέτη εµπορικού κέντρου και λοιπών σηµαντικών οδικών αξόνων της 

πόλης της Έδεσσας 

 

Θέλω να επισηµάνω την εξαιρετική σηµασία των δύο τελευταίων µελετών, που 

σχετίζονται µε την εξοικονόµηση ενέργειας στον δηµοτικό φωτισµό και την 

κυκλοφοριακή µελέτη, διότι αποτελούν τα εργαλεία η πρώτη µελέτη για την 

αντικατάσταση του συνόλου των λαµπτήρων παλιάς τεχνολογίας στο δηµοτικό 

φωτισµό και η δεύτερη για την πραγµατοποίηση δραστικών παρεµβάσεων προκειµένου 

να βελτιωθεί η κατάσταση στο κυκλοφοριακό της Έδεσσας. 

 

Σηµαντικές προµήθειες 

Εκτός από τις τρέχουσες προµήθειες για τη λειτουργία του ∆ήµου και τις απαραίτητες 

συντηρήσεις το 2015 πραγµατοποιήθηκαν κάποιες σηµαντικές προµήθειες, όπως: 

1. ∆ηµοπρατήθηκε και είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισµός για την Προµήθεια και  

εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών - ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας και  

υπαίθριων οργάνων γυµναστικής, προϋπολογισµού 160.000,00 €, µε 

χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο. Το πρόγραµµα αφορά 6 Παιδικές Χαρές: 

Πλατεία Μ. Αλεξάνδρου, Κόκκινη Πλατεία, Πάρκο Μεραρχίας, Στρωµνίτσης, 

Άρνισσα και Νέο Άγιο Αθανάσιο 

2. Ολοκληρώθηκε η Προµήθεια και εγκατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού 

σιντριβανιών ∆ηµαρχείου και πλατείας ΙΚΑ, µε χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ. 

3. Είναι σε εξέλιξη η Προµήθεια εξοπλισµού του ειδικού σχολείου του ΕΕΕΕΚ και των 

τµηµάτων ένταξης των σχολείων Α βάθµιας και Β βάθµιας εκπαίδευσης Έδεσσας. Ο 

συνολικός προϋπολογισµός του έργου είναι 153.320,73 €. 

 

Εκτέλεση έργων 

Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Έδεσσας έτους 2015, υπάρχουν 42 ολοκληρωµένα 

έργα και 22 συνεχιζόµενα έργα. 
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Τα ολοκληρωµένα έργα, συνολικού προϋπολογισµού 11.166.839,34 € είχαν συνολική 

δαπάνη εντός του έτους 1.278.071,66 €. 

Η χρηµατοδότηση των παραπάνω προήλθε : 

� Κατά 1.013.930,82 € από το Ε.Σ.Π.Α. και άλλους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς 

Πόρους 

� Κατά 218.140,84 € από ΣΑΤΑ 

� Κατά 46.000,00 € από Ιδίους Πόρους του ∆ήµου Έδεσσας 

 

Τα συνεχιζόµενα έργα, συνολικού προϋπολογισµού 9.996.837,18 € είχαν συνολική 

δαπάνη εντός του έτους 3.268.978,77 €. 

Η χρηµατοδότηση των παραπάνω προήλθε : 

� Κατά 3.246.143,31 € από το Ε.Σ.Π.Α. και άλλους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς 

Πόρους 

� Κατά 22.835,46 € από ΣΑΤΑ 

 

Είναι γνωστό ότι το 2015 είναι το τελευταίο έτος υλοποίησης έργων της προγραµµατικής 

περιόδου 2007 - 2013, η οποία όπως συνηθίζεται πήρε παράταση για την υλοποίηση του 

φυσικού αντικειµένου κατά δύο χρόνια. Για το λόγο αυτό τα περισσότερα έργα είναι 

ολοκληρωµένα, ενώ σε ότι αφορά στα συνεχιζόµενα υπάρχουν έργα που 

χαρακτηρίζονται ως συνεχιζόµενα αν και αποµένει το 2% του έργου, όπως για 

παράδειγµα το έργο ανάπλασης της πλατείας Γρανικού και της 18ης Οκτωβρίου, ενώ τα 

έργα που εντάχθηκαν το τελευταίο έτος θα είναι έργα - γέφυρες µε τα προγράµµατα της 

επόµενης διαχειριστικής περιόδου. 

 

Η εξέλιξη των ολοκληρωµένων και συνεχιζόµενων έργων που  χρηµατοδοτούνται από το 

Ε.Σ.Π.Α. και άλλους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους ως τις 31-12-2015, βάσει του 

Τεχνικού Προγράµµατος και των στοιχείων που διαθέτει η ∆/νση Τ.Υ. & Π.∆.Ε. ως σήµερα, 

συνοπτικά φαίνεται στους πίνακες που παρουσιάζονται στα Παραρτήµατα Ι & ΙΙ. 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Τα αποτελέσµατα των δράσεων του ∆ήµου Έδεσσας στους επιµέρους τοµείς της 

καθαριότητας δείχνουν ότι και στον τοµέα αυτό υπήρξε ένας ολοκληρωµένος 

σχεδιασµός που έχει ήδη αποφέρει καρπούς, ενώ µε την ολοκληρωµένη διαχείριση των 
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απορριµµάτων θα ολοκληρωθεί µε το καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά ας δούµε τις 

βασικές πτυχές της πολιτικής µας στους επιµέρους τοµείς: 

 

Ανακύκλωση 

Το 2015 ήταν µία εξαιρετικά σηµαντική χρονιά για την ανακύκλωση, καθώς επεκτείναµε 

τη δράση σε όλα τα χωριά του ∆ήµου Έδεσσας. Πρέπει να επισηµάνω ότι οι πολίτες 

ανταποκρίνονται πολύ θετικά στην ανακύκλωση και συµµετέχουν ενεργά, όχι µόνο στην 

πόλη της Έδεσσας, όπου εφαρµόζεται εδώ και τρία σχεδόν χρόνια, αλλά και στις Τοπικές 

Κοινότητες. Έχει µεγάλη σηµασία το γεγονός ότι σε κάθε σχολείο και σε κάθε πλατεία 

υπάρχει κάδο ανακύκλωσης, που δίνει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να 

συµµετέχουν σε αυτή την τόσο σηµαντική, από περιβαλλοντικής και οικονοµικής 

άποψης, δράση. 

Μέχρι το τέλος του έτους συλλέξαµε 683,70 τόνους ανακυκλώσιµων υλικών, τα οποία 

µεταφέρθηκαν στο Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών στην Νεοχωρούδα 

Θεσσαλονίκης (Κ.∆.Α.Υ.). 

Μία πολύ σηµαντική δράση ανακύκλωσης ήταν που τοποθετήσαµε τους ειδικούς 

κώδωνες για την ανακύκλωση γυαλιού, δράση στην οποία µας βοηθούν ιδιαίτερα οι 

επαγγελµατίες των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

Επίσης, έχουµε υπογράψει σύµβαση για την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και 

έχουµε διαµορφώσει χώρους που θα τοποθετηθούν οι ειδικοί κάδοι, αλλά και το 

container για την περισυλλογή των ηλεκτρικών συσκευών. 

Το 2015 ολοκληρώσαµε τις διαδικασίες και υπογράψαµε τη σύµβαση µε εξειδικευµένη 

εταιρία για την ανακύκλωση των κλαδιών και τη µετατροπή τους σε φυτικό λίπασµα. 

Κατά την έναρξη της ανακύκλωσης στην Έδεσσα είχε πραγµατοποιηθεί καµπάνια 

ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κόσµου, ενώ κλιµάκιο µε επικεφαλής το 

∆ήµαρχο, ∆ηµοτικούς Συµβούλους και στελέχη του ∆ήµου επισκεφτήκαµε τα σχολεία 

των χωριών πριν γίνει η επέκταση της εφαρµογής της ανακύκλωσης στα χωριά µας. 

Μία σηµαντική δράση ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης ήταν το Λούνα Παρκ της 

Ανακύκλωσης, το οποίο ανέπτυξε τις δραστηριότητές του στο κλειστό γυµναστήριο του 

σταδίου και το επισκέφθηκαν όλα τα σχολεία της πόλης. 

 

Αποκοµιδή απορριµµάτων   

Το 2015 ήταν χρονιά αλλαγών για την αποκοµιδή των απορριµµάτων! Η εργασία της 

αποκοµιδής πλέον εκτελείται από κοινοπραξία ιδιωτικών εταιριών, καθώς την 
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προηγούµενη χρονιά πήραµε αυτή την - επιτρέψτε µου να την χαρακτηρίσω - γενναία 

απόφαση. 

Θέλω να σταθώ πολιτικά στο σηµείο αυτό και να τονίσω ότι όταν λάβαµε αυτή την 

απόφαση ακούστηκαν πολλά δυσµενή σχόλια, που κάποιες φορές ξεφύγανε από τα 

όρια της κοσµιότητας. Σήµερα, λίγους µήνες µετά την ανάληψη της εργασίας από τους 

ιδιώτες είναι σαφές ότι η αποκοµιδή των απορριµµάτων έχει βελτιωθεί σε πολύ µεγάλο 

βαθµό, γίνεται µε σύγχρονο εξοπλισµό και πολύ συγκεκριµένο ωράριο, έχουµε ξεχάσει 

το φαινόµενο των γεµάτων και βρώµικων κάδων, ενώ ο τόπος δεν έχει χάσει ούτε µία 

θέση εργασίας καθώς οι άνθρωποι που εργάζονται στην αποκοµιδή είναι από το ∆ήµο 

µας.  

 

∆ιαχείριση µπάζων και ογκωδών 

Σε ότι αφορά στα µπάζα έχουµε υπογράψει σύµβαση, όπως ορίζει ο νόµος, µε εταιρία 

που έχει τις ανάλογες εγκαταστάσεις στις οποίες διοχετεύουµε τα µπάζα από τις 

παρεµβάσεις που πραγµατοποιεί ο ∆ήµος, αλλά και από µικρές ποσότητες που 

φέρνουν οι πολίτες. Με τον τρόπο αυτό έχουµε εξαλείψει το φαινόµενο της 

συγκέντρωσης µπάζων στην περιοχή των σφαγείων και οι δράσεις µας είναι απόλυτα 

σύµφωνες µε την νοµοθεσία. 

Σε ότι αφορά στα ογκώδη απορρίµµατα η διαχείρισή τους γίνεται από τον σπαστήρα 

ογκωδών απορριµµάτων, που προµηθευτήκαµε µέσω χρηµατοδοτούµενου 

προγράµµατος, µε ειδικό χειριστή που έρχεται όποτε συγκεντρωθούν ογκώδη 

απορρίµµατα. Με τον σπαστήρα ογκωδών έχει λυθεί ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα, 

που βοηθά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ. 

 

Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων  

Με την ανάληψη της εργασίας της αποκοµιδής των απορριµµάτων από ιδιώτες 

απελευθερώθηκαν ανθρώπινοι πόροι του ∆ήµου Έδεσσας και βελτιώθηκε η 

καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους. Σήµερα, µε το προσωπικό που διαθέτουµε 

έχουµε πιο καθαρά πάρκα και πλατείες από τα προηγούµενα χρόνια. 

Η Έδεσσα έχει µία ιδιαιτερότητα, τα ποτάµια, που απαιτούν τακτικό καθαρισµό. Το 2015 

πραγµατοποιήσαµε µία µεγάλη προσπάθεια µε καθαρισµό των κοιτών και των πρανών, 

κλαδεύσεις επικίνδυνων κλαδιών δέντρων και καθαρισµό της βλάστησης στα πρανή των 

ποταµών. Η δυνατότητα για τη συγκεκριµένη προσπάθεια µας δόθηκε λόγω της 

απασχόλησης πολλών εργαζοµένων στο πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας, αλλά θα 

µου επιτρέψετε να δώσω τα εύσηµα και στην υπηρεσία πρασίνου του ∆ήµου µας, που 
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οργάνωσε την προσπάθεια µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και συµµετείχε µε όλες της τις 

δυνάµεις στην προσπάθεια. 

 

Ολοκληρωµένη διαχείριση απορριµµάτων 

Πρόκειται για το επόµενο στάδιο σε ότι αφορά στη διαχείριση των απορριµµάτων και 

ουσιαστικά είναι η αξιοποίηση σχεδόν του συνόλου των σκουπιδιών που παράγουµε, 

ακόµη και των οργανικών που µετατρέπονται σε λίπασµα, σκυλοτροφές κλπ. Με τον 

τρόπο αυτό ουσιαστικά παράγονται έσοδα αντί να δηµιουργούνται έξοδα και ο ΧΥΤΑ 

χρησιµοποιείται µόνο για τα απορρίµµατα που δεν µπορούν να αξιοποιηθούν. 

Ο ∆ήµος Έδεσσας εκπονεί ολοκληρωµένο σχέδιο και θα είναι έτοιµος να υποβάλει 

φάκελο για τη χρηµατοδότηση της δηµιουργίας κέντρου ολοκληρωµένης διαχείρισης 

απορριµµάτων, στο οποίο µάλιστα θα υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης των 

απορριµµάτων και των όµορων ∆ήµων. 

 

ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

 

Βαρόσι 

Πρέπει να παραδεχθούµε όλοι µας ότι το Βαρόσι είναι ένας µέχρι σήµερα 

ανεκµετάλλευτος πόλος ανάπτυξης για την Έδεσσα. Προσωπικά πιστεύω ότι µπορούµε 

να αξιοποιήσουµε το Βαρόσι και σε σύνδεση µε τους Μύλους και τους Καταρράκτες να 

αποτελέσουν την αιχµή του τουριστικού δόρατος της περιοχής.  

Στο Βαρόσι πραγµατοποιήσαµε παρεµβάσεις αισθητικού χαρακτήρα, µε σηµειακές 

αναπλάσεις και συντηρήσεις στους κοινόχρηστους χώρους της συνοικίας, αλλά και 

σηµαντικές κυκλοφοριακές παρεµβάσεις. Με κολωνάκια και άλλες παρεµβάσεις 

αποκλείσαµε τα αυτοκίνητα από τους δρόµους του Βαροσίου, εκτός από την 

Μακεδονοµάχων που είναι µονόδροµος και µάλιστα ήπιας κυκλοφορίας. Με 

ζαρντινιέρες και γλάστρες ουσιαστικά απαγορεύουµε τη στάθµευση οχηµάτων στο 

Βαρόσι, εκτός από τους οριοθετηµένους χώρους στάθµευσης των κατοίκων και των 

ξενοδοχείων. Με τον τρόπο αυτό αφενός προστατεύουµε τις υποδοµές και τα 

πλακόστρωτα, που δεν είναι κατασκευασµένα για να φέρουν µεγάλα κυκλοφοριακά 

φορτία, και αφετέρου δίνουµε χώρο στους πεζούς - κατοίκους και επισκέπτες - για να 

χαρούν τον περίπατό τους στο Βαρόσι. Το γεγονός αυτό έχει µεγάλη αναπτυξιακή 

σηµασία, καθώς βλέπουµε ολοένα και περισσότερους τουρίστες να περιδιαβαίνουν στα 

σοκάκια του Βαροσίου. 
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Επίσης, ολοκληρώθηκε το έργο ανακατασκευής της οικίας Τσάµη και έχουµε στη 

διάθεσή µας έναν καταπληκτικό χώρο, που µπορούµε να αξιοποιήσουµε 

ποικιλοτρόπως, αλλά και να δηµιουργήσουµε έναν ακόµη επισκέψιµο χώρο στο Βαρόσι. 

Τέλος, αγοράσαµε την οικία Ζήµνα στο Βαρόσι, µε χρηµατοδότηση από το Πράσινο 

Ταµείο και σχεδιάζουµε να την αποκαταστήσουµε προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθεί 

ως επισκέψιµος χώρος µε αναφορά στον Μακεδονικό Αγώνα. Είναι ευχής έργον που τα 

δύο αυτά παραδοσιακά σπίτια (οικίες Τσάµη και Ζήµνα) είναι κοντά µεταξύ τους και 

µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε µε συµπληρωµατικές χρήσεις. 

Σε γενικές γραµµές το 2015 ήταν µία καλή χρονιά για το Βαρόσι, όπου 

πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές παρεµβάσεις και τέθηκαν οι βάσεις για την περαιτέρω 

αξιοποίηση της περιοχής, στη βάση του συνολικότερου σχεδιασµού για την τουριστική 

ανάπτυξη της περιοχής. 

 

Κοπές και αντικαταστάσεις δέντρων 

Πολύς λόγος έχει γίνει για τις κοπές των δέντρων στο κέντρο της πόλης. Θέλω να είµαι 

απολύτως σαφής σε αυτό το θέµα: τα δέντρα που κόπηκαν ήταν όλα άρρωστα και 

αποτελούσαν κίνδυνο για τους πολίτες και τις περιουσίες τους. Μάλιστα εντός του 2015 

είχαµε ένα τέτοιο φαινόµενο πτώσης άρρωστου δέντρου και από τύχη δεν θρηνήσαµε 

θύµατα ή δεν έγινε ζηµία σε σταθµευµένο αυτοκίνητο. Σε κάθε περίπτωση η κοπή των 

δέντρων δεν γίνεται µε αυθαίρετες αποφάσεις, αλλά µετά από εισηγήσεις των γεωπόνων 

του ∆ήµου που είναι υπεύθυνοι για το πράσινο. 

Βέβαια, όλα τα δέντρα που κόπηκαν έχουν αντικατασταθεί µε κατάλληλα για αστικό 

πράσινο υγιή νέα δέντρα και σε λίγα χρόνια θα βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη. 

Αντίστοιχα έγινε µεγάλη συζήτηση για τα δέντρα που κόπηκαν στο έργο ανάπλασης της 

πλατείας Γρανικού, της οδού 28ης Οκτωβρίου και των µεταξύ τους οδών. Σήµερα, που 

το έργο ολοκληρώθηκε και τα νέα δέντρα τοποθετήθηκαν στις ειδικές δεντροδόχους όλοι 

κατάλαβαν ότι κανείς δεν υπολείπεται σε σεβασµό απέναντι στο πράσινο της πόλης... 

Μάλιστα τα συγκεκριµένα δέντρα θα αναπτυχθούν πολύ γρήγορα λόγω του ειδικού 

συστήµατος άρδευσης και του εδάφους που έχει τοποθετηθεί. 

 

Ενηµερωτικές και διαφηµιστικές πινακίδες  

Σε κοµβικά σηµεία της πόλης τοποθετήθηκαν δέκα (10) ενηµερωτικές φωτιζόµενες 

πινακίδες, οι οποίες στην µία πλευρά τους έχουν χάρτη της πόλης και τα σηµεία 

ενδιαφέροντος για τον επισκέπτη, ενώ στην άλλη πλευρά υπάρχει χώρος για 

διαφηµίσεις. Οι πινακίδες αυτές τοποθετήθηκαν χωρίς δαπάνη για το ∆ήµο Έδεσσας 
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διότι παραχωρήσαµε τον διαφηµιστικό χώρο  στην εταιρία που τοποθέτησε τις 

φωτιζόµενες πινακίδες και µε τον τρόπο αυτό µπορέσαµε να τοποθετήσουµε χάρτες σε 

όλη την πόλη χωρίς κόστος. 

 

Ελεγχόµενη στάθµευση 

Πρόκειται για τον πρώτο χρόνο επαναλειτουργίας της ελεγχόµενης στάθµευσης, µετά 

την κατάργηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Είναι αλήθεια ότι κατά την περίοδο που δεν 

λειτουργούσε το σύστηµα της ελεγχόµενης στάθµευσης η κατάσταση στο κέντρο της 

πόλης είχε φτάσει στο απροχώρητο, µε τους εργαζόµενους και τους επαγγελµατίες να 

καταλαµβάνουν τις θέσεις στάθµευσης από το πρωί και να µην µπορεί κανείς 

επισκέπτης του κέντρου να βρει parking. Ορίσαµε δύο εργαζόµενους, που οφείλω να το 

πω, διεκπεραιώνουν τη δουλειά τους στην ελεγχόµενη στάθµευση µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο, µε σοβαρότητα, συνέπεια και ευαισθησία. Είναι σαφές ότι ο στόχος µας 

δεν είναι να δηµιουργήσουµε έσοδα από κλήσεις προς παραβάτες οδηγούς, αλλά να 

δηµιουργήσουµε καλύτερες συνθήκες στο κέντρο της πόλης και σε ότι αφορά στην 

ελεγχόµενη στάθµευση πιστεύω ότι τα έχουµε καταφέρει. 

Το 2015 έχουµε πουλήσει 68.900 κάρτες (προς 0,45 €/τεµ), ενώ επιβλήθηκαν 2.115 

κλήσεις σε παραβάτες. 

 

Κυκλοφοριακό 

Μετά από σχεδιασµό που κάναµε µαζί µε την Τροχαία της Έδεσσας, έχουµε κάνει κάποιες 

µικροπαρεµβάσεις µε κολωνάκια και εµπόδια σε εισόδους του πεζόδροµου στο κέντρο 

της πόλης. Είδαµε άµεσα αποτελέσµατα. Σίγουρα δεν είναι το επιθυµητό τελικό 

αποτέλεσµα, αλλά οι παρεµβάσεις αυτές µας έδωσαν το µήνυµα ότι απαιτείται µία 

ολοκληρωµένη και σοβαρή παρέµβαση για να λυθεί το κυκλοφοριακό της πόλης.  

Για το λόγο αυτό αναθέσαµε κυκλοφοριακή µελέτη σε εξειδικευµένους επιστήµονες, οι 

οποίοι ολοκλήρωσαν την πρότασή τους και την έχουν ήδη καταθέσει στο ∆ήµο 

Έδεσσας. Λόγω της σοβαρότητας του θέµατος πιστεύω ότι πριν από οποιαδήποτε 

παρέµβαση πρέπει να προηγηθεί κοινωνικός διάλογος και για το λόγο αυτό το αµέσως 

επόµενο χρονικό διάστηµα θα συζητήσουµε τις προτάσεις αυτές µε τους φορείς και 

τους πολίτες. 

Στη συνέχεια θα προχωρήσουµε το συντοµότερο δυνατό στις προτεινόµενες 

παρεµβάσεις, οι οποίες δεν έχουν µεγάλο κόστος, αλλά πιστεύω ότι θα έχουν πολύ 

θετικές επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό της πόλης. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

 

Τουριστική ανάπτυξη 

Η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτισµικών πόρων της περιοχής για την ανάπτυξη του 

τουρισµού συνεχίζει να αποτελεί σηµαντικό στόχο του ∆ήµου Έδεσσας, παρά το 

γεγονός ότι η οικονοµική κρίση έχει µειώσει δραστικά την οικονοµική αυτή 

δραστηριότητα, ειδικά σε ότι αφορά στους Έλληνες επισκέπτες, που είναι και η 

συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών της περιοχής. 

Έχω ήδη αναφερθεί στις παρεµβάσεις που πραγµατοποιήσαµε στο Βαρόσι και 

σχετίζονται µε την τουριστική ανάπτυξη της πόλης. 

Παράλληλα, υλοποιούµε το Water Net (250.000 €), ένα χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα 

από την Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg, µε το οποίο ολοκληρώνουµε τον εξοπλισµό και 

τις υποδοµές για να µπορέσουµε να λειτουργήσουµε τους Μύλους ως επισκέψιµους 

χώρους. Το πρόγραµµα είναι συµπληρωµατικό µε το προηγούµενο πρόγραµµα ΚΑΪΜΑΚ 

και µεταξύ των άλλων στόχο έχουν την παροχή δυνατότητας έκδοσης ηλεκτρονικού 

εισιτηρίου προς όλους τους επισκέψιµους Μύλους και τους Καταρράκτες. Ακολουθεί η 

υλοποίηση του Προγράµµατος Business Information Innovation Center (125.000 € 

περίπου) για την αναβάθµιση των τουριστικών υπηρεσιών. 

Ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο είναι η στενή συνεργασία που έχουµε µε την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων και µέσα από αυτή τη συνεργασία πραγµατοποιήσαµε διανοίξεις σε 

µονοπάτια στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου του Λόγγου, στους χώρους που 

µας υπέδειξε η αρχαιολογική υπηρεσία, µία δράση που θα επαναλάβουµε την Άνοιξη για 

να είναι βατά τα µονοπάτια και να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση. 

 

Απασχόληση 

Ο ∆ήµος Έδεσσας απασχόλησε και απασχολεί µε 5µηνη σύµβαση 135 εργαζοµένους 

στο Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας. Οι προσλήψεις του συνόλου του προσωπικού 

πραγµατοποιήθηκαν εντός του 2015 και οι περισσότερες συµβάσεις έληξαν στο τέλος 

του έτους, ενώ κάποιες συνεχίζονται ακόµη. 

Η απασχόληση των εργαζοµένων του προγράµµατος µας επέτρεψε να 

πραγµατοποιήσουµε πολλές παρεµβάσεις, καθώς καταφέραµε να συγκροτήσουµε 

τεχνικά συνεργεία (σιδεράδες, κτίστες, µπογιατζήδες κλπ) που έκαναν δεκάδες 

µικροπαρεµβάσεις σε όλο το ∆ήµο. Πολύ σηµαντική ήταν η παρουσία των εργαζοµένων 

αυτών στις συντηρήσεις των σχολείων, αλλά και σε άλλα έργα όπως το σιντριβάνι που 

φτιάξαµε στο ΙΚΑ, οι παρεµβάσεις στο Βαρόσι κ.α. Αξίζει τον κόπο να αναφέρω ότι 
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απασχολήθηκαν και δύο καλλιτέχνες που δηµιούργησαν έργα στους εξωτερικούς 

τοίχους του κλειστού γυµναστηρίου, του ειδικού σχολείου κλπ. 

 

Σύµφωνο των ∆ηµάρχων 

Από το 2011 ο ∆ήµος Έδεσσας έχει προσχωρήσει στο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων και έχει 

εκπληρώσει τις τυπικές του υποχρεώσεις µε την κατάθεση και τελική έγκριση του Σχεδίου 

∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ∆ΑΕ), αλλά και την υπογραφή της οριστικής µας ένταξης 

στο θεσµό. Είναι γνωστό ότι οι συµµετέχοντες ∆ήµοι απ’ όλη την Ευρώπη, έχουν 

δεσµευτεί για µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% µέχρι το 

2020. 

Το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων έχει ιδιαίτερα ισχυρή θέση στην Ευρώπη και χαίρει ιδιαίτερης 

εκτίµησης, καθώς είναι µία αµιγώς αυτοδιοικητική πρωτοβουλία και στην Ευρώπη η 

Αυτοδιοίκηση έχει το ρόλο που της αξίζει. Είχα την τύχη να βγάλω αυτά τα 

συµπεράσµατα µε προσωπική µου εµπειρία στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την Κλιµατική 

Αλλαγή, όπου εκπροσώπησα το ∆ήµο Έδεσσας. Ο ρόλος του Συµφώνου των 

∆ηµάρχων ήταν ιδιαίτερα σηµαντικός, τόσο στη διαµόρφωση της agenda της 

Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης, όσο και στις συνοµιλίες των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης 

µε τους αρχηγούς των κρατών. 

Στα πλαίσια αυτής των πολύ σηµαντικής πρωτοβουλίας θεωρώ πολύ σηµαντικό το 

γεγονός ότι έχουµε ξεκινήσει να υλοποιούµε τις ουσιαστικές µας δεσµεύσεις έναντι του 

Συµφώνου αλλά και των γενεών που έρχονται, διότι το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων είναι 

πάνω απ' όλα µία πρωτοβουλία για την προστασία του πλανήτη.  

Έχουµε υλοποιήσει πολύ σηµαντικά έργα εξοικονόµησης ενέργειας έχοντας θωρακίσει 

ενεργειακά δηµοτικά µας κτήρια, αλλά και έχοντας προχωρήσει στην αντικατάσταση των 

παλιών λαµπτήρων µε φωτιστικά σύγχρονου τύπου. 

Έχοντας ολοκληρώσει τη µελέτη για την αντικατάσταση του συνόλου του δηµοτικού 

φωτισµού είµαστε έτοιµοι για να αντικαταστήσουµε το σύνολο των λαµπτήρων που 

φωτίζουν το ∆ήµο Έδεσσας. Εάν τα καταφέρουµε να προχωρήσουµε αυτή τη δράση 

στους επόµενους µήνες, θα είµαστε ο πρώτος ∆ήµος στην Ελλάδα που θα έχει 

αντικαταστήσει το σύνολο του δηµοτικού φωτισµού δρόµων µε λαµπτήρες νέας 

τεχνολογίας, συµβάλλοντας στην περιβαλλοντική προστασία και εξοικονοµώντας 

σηµαντικά ποσά κάθε χρόνο από την εξοικονόµηση ενέργειας.  

Τέλος, οι παρεµβάσεις που σχεδιάζουµε για την κυκλοφοριακή βελτίωση στο κέντρο της 

πόλης κατατείνουν στον ίδιο σκοπό και προσµετρούνται στη συνολική προσπάθεια του 

∆ήµου για µείωση των εκποµπών αερίων και περιβαλλοντική προστασία. 
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Κοινωνικές δοµές 

Σε εξαιρετικά δύσκολες οικονοµικές συνθήκες ο ∆ήµος 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 όµως 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.  

 

Κτήριο Χατζηγιάννη 

Το 2015 ήταν η χρονιά έναρξης των δραστηριοτήτων στο κτήριο που δώρισαν οι 

αδερφοί Χατζηγιάννη στο ∆ήµο Έδεσσας. Οι δύο χώροι που βρίσκονται στο ισόγειο του 

κτηρίου έχουν ήδη φιλοξενήσει πολλές πολιτιστικές δράσεις, ενώ  η θέση του κτηρίου 

συµβάλει στην επιτυχία των δραστηριοτήτων που φιλοξενεί. 

Στόχος µας είναι η αξιοποίηση του κτηρίου ως δηµοτική βιβλιοθήκη, µε την αξιοποίηση 

των ορόφων του κτηρίου και της ταράτσας, ενώ οι ισόγειοι χώροι µπορούν να 

ενοποιηθούν και να συνεχίσουν να φιλοξενούν δράσεις πολιτισµού. 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Ως προς τα οικονοµικά µας, δυστυχώς, πρέπει για ακόµη µια φορά να πούµε ότι 

πρόκειται για άλλη µία κλασσική χρονιά της οικονοµικής κρίσης µε µειωµένα έσοδα και 

λίγες δυνατότητες παρέµβασης. Αυτό είναι το γενικό περίγραµµα! 

Βεβαίως, πρέπει να επισηµανθεί ότι όπως όλα τα τελευταία χρόνια και το 2015 δεν 

υπήρξε κανένα διαχειριστικό πρόβληµα. Η λογική που διέπει τη διαχείριση των 

οικονοµικών του ∆ήµου Έδεσσας είναι το νοικοκύρεµα και, φυσικά, η χρηστή διαχείριση. 

Αποτελέσµατα που µπορούν να αποδείξουν τα παραπάνω είναι η καλή ρευστότητα, το 

πλεόνασµα της τάξης των 690.683,22 €, η εµπρόθεσµη κάλυψη των δανειακών και 

άλλων υποχρεώσεών µας και το γεγονός ότι πληρώνουµε άµεσα όλες µας τις 

υποχρεώσεις προς προµηθευτές. 

Το 2015 ήταν το τελευταίο έτος καταβολής πλήρους δόσης για την αποπληρωµή 

παλαιών οφειλών προς το ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά Ταµεία. Θυµίζω ότι κάθε χρόνο 

µας παρακρατούνται περίπου 560.000 € και το τρέχον έτος ξεπληρώνουµε αυτές τις 

υποχρεώσεις. 
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Η ολοκλήρωση της αποπληρωµής των παλαιών χρεών το 2016 θα σηµάνει και την 

αποδέσµευση του 50% των διαθέσιµων χρηµάτων µας. 

 

Η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου όπως την κρίνουµε από τα αποτελέσµατα της 

εκτέλεσης του προϋπολογισµού των εσόδων και εξόδων, µας δίνει κατά τη λήξη του 

οικονοµικού έτους 2015 την παρακάτω εικόνα : 

 

Α’ ΕΣΟ∆Α 

που βεβαιώθηκαν µέχρι 31/12/2015 36.572.204,02 € από αυτά εισπράχθηκαν 

25.330.297,77 € και είναι :  

1.     16.555.397,99 €   από τα τακτικά έσοδα. 

2.       7.135.570,27 €   από έκτακτα ειδικευµένα έσοδα. 

3.         229.417,69 €  από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα. 

4.       1.409.911,82 €                       από κρατήσεις. 

 

Β’ ΕΞΟ∆Α 

Πληρωθέντα συνολικά :  24.639.614,55 € 

1.     16.897.559,73 €   από τα τακτικά έσοδα. 

2.       6.072.038,71 €   από έκτακτα ειδικευµένα έσοδα. 

3.         260.104,29 €  από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα. 

4.       1.409.911,82 €                       από κρατήσεις. 

 

Το χρηµατικό υπόλοιπο είναι 690.683,22 €. 

Τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται και στον πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙΙ 

 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Μία αλλαγή που πραγµατοποιήθηκε στους χώρους εργασίας των υπαλλήλων του 

∆ήµου είναι η λειτουργία συστήµατος ηλεκτρονικού ελέγχου της πρόσβασης µε χρήση 

κάρτας, ενώ τυποποιήθηκε η διαδικασία λήψης αδειών και απουσιών κατά τη διάρκεια 

του ωραρίου. 

Η απόδοση των Υπηρεσιών του ∆ήµου κατά το έτος 2015 που έληξε ήταν σχετικά 

ικανοποιητική, γιατί το προσωπικό των Υπηρεσιών ανταποκρίθηκε στα διαγραφόµενα 

από τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθήκοντα του». 
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Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος σε δηµότες και εκπροσώπους φορέων προκειµένου 

να διατυπώσουν ερωτήσεις και παρατηρήσεις σχετικά µε τον απολογισµό, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Μιχαήλ Φουνταλή, 

Βασίλειο ∆ηµητριάδη, Αντώνιο Ρυσάφη και Ιωάννη Σόντρα, καθώς και στον ∆ήµαρχο κ. 

∆ηµήτριο Γιάννου, προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:  

• το αρθ. 217 του Ν. 3463/06, 

• την έκθεση πεπραγµένων της ∆ηµοτικής αρχής του έτους 2015  

ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ 

Ότι τα πεπραγµένα της ∆ηµοτικής αρχής του έτους 2015, σε ό,τι αφορά την 

οικονοµική κατάσταση, τη διοίκηση  του ∆ήµου και την εφαρµογή του προγράµµατος 

δηµοτικής δράσης, εξετέθησαν όπως ακριβώς εµφανίζονται στην εισήγηση του 

∆ηµάρχου και τα παραρτήµατά της µε τα οικονοµικά στοιχεία που αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τη λήξη της ειδικής αυτής συνεδρίασης. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 12/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  1.2.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος,  Ζδρου Αικατερίνη,  

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Κούκος Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος,   

Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Γραφείο ∆ηµάρχου κα Π. Μήτσκου 

- Γραφείο τύπου κ. Γ. Μπλάγα 

- Προϊσταµένους ∆/νσεων 
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