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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  43/2015      

 

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 2014  

 

 Σήµερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 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. 1.078/16-1-2015 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 22 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Βερικούκης Χρήστος  13 Πέτκος Χρήστος  

3 Γιώγας ∆ηµήτριος  14 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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5 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 16 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ίου Αναστάσιος 17 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 Ζδρου Αικατερίνη  18 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κούκος Γεώργιος 21 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Μάρκου ∆ιονύσιος 22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

       ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα   

 

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 είπε 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 κατοίκων 

και σε ∆ήµους πρωτευουσών νοµών η ειδική δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
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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 ∆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 32/2015 απόφασης ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, εκδόθηκε η από 16-1-2015 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 2014, 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 αποτελεί το αποκορύφωµα της δηµοκρατικής 

λειτουργίας ενός ΟΤΑ και µε αυτήν κατοχυρώνεται η ενηµέρωση των πολιτών για τα 

πεπραγµένα του ∆ήµου, ενισχύοντας τον κοινωνικό διάλογο για τα δηµοτικά 

δρώµενα. 

Ουσιαστικά, γίνεται περιληπτική παρουσίαση της συλλογικής προσπάθειας 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.  

Η προσπάθεια αυτή αφορά το σύνολο του πολιτικού και στελεχιακού δυναµικού του 

∆ήµου, όπως αυτή εκφράζεται στο ∆ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα, αλλά και τις 

συλλογικές εκφάνσεις τις κοινωνίας και τους ενεργούς πολίτες.. 
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Η χρονιά που µας πέρασε είχε πολλές ιδιαιτερότητες, µε βασικό χαρακτηριστικό το 

γεγονός ότι ήταν µία χρονιά εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, µε ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για τη διοίκηση του ∆ήµου. 

Βέβαια, ως ∆ήµαρχος και ως ∆ηµοτική Παράταξη είχαµε την τιµή να µας επανεκλέξουν 

οι συµπολίτες µας και για το λόγο αυτό ο απολογισµός της χρονιάς που πέρασε έχει 

ενιαίο χαρακτήρα από την άποψη ότι δεν άλλαξε η ∆ιοίκηση του ∆ήµου Έδεσσας. Υπό 

αυτή την έννοια συνεχίζεται η προσπάθεια και το έργο της ∆ηµοτικής Αρχής της 

προηγούµενης περιόδου, που συνοδεύεται βεβαίως µε αλλαγές σε ∆ηµοτικούς 

Συµβούλους, καθώς και στους Προέδρους και τα µέλη της ∆ηµοτικής και των Τοπικών 

Κοινοτήτων. 

Μία άλλη σηµαντική αλλαγή που έφεραν οι εκλογές του Μαΐου του 2014 είναι στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ενώ προηγουµένως υπήρχε εκπροσώπηση από τρεις ∆ηµοτικές 

Παρατάξεις, σήµερα έχουµε µεγαλύτερο πλουραλισµό µε τις πέντε παρατάξεις που 

εκπροσωπούνται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.   

Μετά από αυτές τις βασικές παρατηρήσεις προχωρώ στο κυρίως µέρος του 

απολογισµού για το έτος 2014.  

 

ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ – Ο.Ε.Υ. 

Το 2014 ο ∆ήµος Έδεσσας λειτούργησε µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ.) που συντάχθηκε σύµφωνα µε τα σύγχρονα πρότυπα διοίκησης και προβλέπει 

την ύπαρξη των παρακάτω λειτουργικών µονάδων.  

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. 

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 
Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου 

3 Ειδικοί Συνεργάτες του ∆ήµου 
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  

Ανθρώπινο ∆υναµικό Υπηρεσιών Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

2 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

1 ΠΕ Γεωπόνων 

1 ΠΕ ∆ιοικητικού 

1 ΠΕ ∆ασολόγων 

1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

Ανθρώπινο ∆υναµικό Υπηρεσιών Περιβάλλοντος - Πρασίνου - Καθαριότητας  

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

2 ΠΕ Γεωπόνων 

4 

∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων 

Απορριµµατοφόρων 

1 ∆Ε ∆ενδροκηπουρών, κηπουρών 

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 

2 ΠΕ ∆ιοικητικού 

1 ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού 

7 

∆Ε Σχολικών Φυλάκων (Ιδ.∆. Αορίστου 

Χρόνου)   

19 

ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων (Ιδ. 

∆. Αορίστου Χρόνου) 

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

2 ∆Ε Τεχνιτών Κηπουρών 
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Ανθρώπινο ∆υναµικό  ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΠΕ Οικονοµολόγων 

2 ΠΕ ∆ιοικητικού  

4 ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

2 ΠΕ Οικονοµικού - Λογιστικού 

1 ΤΕ ∆ιοικητικών - Λογιστικών 

9 ∆Ε ∆ιοικητικού  

2 

∆Ε Υπαλλήλων Γραφείου (Ιδ. ∆. Αορίστου 

Χρόνου) 

1 

ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού (Ιδ. ∆. 

Αορίστου Χρόνου) 

1 ∆Ε ∆ενδροκηπουρών, κηπουρών 

1 

ΤΕ Φυτικής Παραγωγής (Ιδ. ∆. Αορίστου 

Χρόνου) 

1 ∆Ε Χειριστών Η/Υ 

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) 

1 ∆Ε Χειριστών Μηχ. Έργων 

2 ΥΕ Εργατών Τεχνικής Υπηρεσίας 

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

1 ∆Ε ∆ιοικητικού 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ιδ. ∆ικαίου Ορισµένου χρόνου (2µηνα) 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

12 ∆Ε Οδηγοί απορριµµατοφόρων 

78 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 

5 Χειριστές Μηχανηµάτων Έργων 

 

Ανθρώπινο Δυναμικό «ΕΥ ΖΗΝ» 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΠΕ Παιδαγωγικής Δημοτικής 

1 ΠΕ Νηπιαγωγών 

1 ΤΕ Νηπιαγωγών 

10 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 

1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

1 ΤΕ Αδελφών Νοσοκόμων 

1 ΤΕ Φυσιοθεραπευτών 

1 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων παιδοκόμων 

6 ΔΕ Μαγείρων 

3 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 

Ανθρώπινο Δυναμικό ΔΕΥΑΕ 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  

2 ΤΕ Λογιστικού 

1 ΤΕ Μηχ. Μηχανικών 

2 ΔΕ Διοικητικού 

2 ΔΕ Υδραυλικών 

2 ΔΕ Εργατών 

Ανθρώπινο Δυναμικό ΔΗΚΕΔΕ (Αορίστου χρόνου) 
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Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΠΕ Δασολόγος  

1 ΠΕ Κοινωνιολόγων  

2 ΠΕ Παιδαγωγών  

1 ΠΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων 

1 ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων 

1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών   

7 ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων  

3 ΔΕ Υπάλληλοι γραφείου 

3 ΔΕ Τεχνίτριες - Εκπαιδεύτριες ΑμΕΑ  

1 ΔΕ Νοσηλευτικής 

1 ΔΕ Βοηθητικό προσωπικό 

2 ΥΕ Υπάλληλοι γραφείου 

2 ΥΕ Καθαρίστριες 

2 ΥΕ Τεχνίτες-Ελαιοχρωματιστές 

1 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων  

1 ΥΕ Φύλακας - Συντηρητής 

Ανθρώπινο ΔΗΚΕΔΕ (Ορισμένου χρόνου) 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΠΕ Κοινωνιολόγων 

1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

2 ΠΕ Γυμναστών  

1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων    

1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών   

1 ΤΕ Νοσηλεύτριες 

1 ΔΕ Διοικητικού 

2 ΔΕ Επιμελητών Πρόνοιας – Κοινωνικών Φροντιστών 

1 ΔΕ Οδηγός  

2 ΔΕ Νοσηλεύτριες  

1 ΔΕ Γενικών καθηκόντων 

2 ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό – Καθαρίστριες  

4 ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό – Καθαρίστριες  

Ανθρώπινο Δυναμικό ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΔΕΣΣΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

ΑΔΑ: 7ΚΖΕΩΡΠ-ΥΕ6



 9 

15 ΔΕ Μαγείρων – Β.Μαγείρων – Σερβιτόρων - Καθαριστριών 

6 ΥΕ Μαγείρων – Β.Μαγείρων – Σερβιτόρων - Καθαριστριών 

 

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

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΟΣ 

1 Δήμος Έδεσσας 133 

2 Δήμος Έδεσσας (ορισμένου χρόνου 

με αναγωγή σε ανθρωποέτη) 

16 

3 ΕΥ ΖΗΝ 26 

4 ΔΕΥΑ Έδεσσας 10 

5 ΔΗΚΕΔΕ (αορίστου) 30 

6 ΔΗΚΕΔΕ (ορισμένου) 20 

7 Τουριστική Έδεσσας ΑΕ 21 

ΣΥΝΟΛΟ 256 

  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Σε ότι αφορά στα οικονοµικά στοιχεία του ∆ήµου Έδεσσας θέλω να επισηµάνω ότι για 

πρώτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων µας βλέπουµε φως στην άκρη του 

τούνελ! 

Φυσικά, δεν αυξήθηκαν οι χρηµατοδοτήσεις – που συνεχίζουν να βρίσκονται κάτω 

από το µισό του 2009 – αλλά µε χρηστή διαχείριση και καθηµερινό έλεγχο της 

οικονοµικής κατάστασης καταφέραµε να φέρουµε τα οικονοµικά του ∆ήµου Έδεσσας 

σε διαχειρίσιµη κατάσταση.  

Συνεχίζουµε να εξοφλούµε µε συνέπεια τις οφειλές που παραλάβαµε. Όµως το µεγάλο 

χρέος προς το ∆ηµόσιο και Ασφαλιστικούς Φορείς αποπληρώνεται µέχρι τα µέσα του 

2016 και θα πάρουµε µία µεγάλη οικονοµική ανάσα, καθώς κάθε χρόνο πληρώνουµε 

560.000 € για να εξοφλήσουµε αυτές τις παλιές οφειλές.  

Το γεγονός αυτό σηµαίνει και την παύση του ταπεινωτικού και επώδυνου µέτρου της 

δέσµευσης του 50% των χρηµάτων του ∆ήµου Έδεσσας, πλην µισθοδοσίας και 

επενδυτικών.  

Αντιλαµβάνεται ο καθένας ότι τα χρήµατα αυτά θα µπορέσουµε να τα διοχετεύσουµε 

στη βελτίωση των υπηρεσιών του ∆ήµου προς τον πολίτη, αλλά και σε έργα που είναι 

απαραίτητο να γίνουν και η υλοποίησή τους µένει πίσω λόγω έλλειψης χρηµάτων. 

Βεβαίως, συνεχίζουµε να εξοφλούµε στην Τράπεζα Πειραιώς και στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων τα δάνεια που είχε λάβει παλιότερα ο ∆ήµος Έδεσσας 

και απαιτούν περίπου 500.000 € ετησίως για την αποπληρωµή των δόσεων. 
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Τέλος, µία εξέλιξη που έχει εξαιρετική σηµασία είναι ότι έχουµε εξοφλήσει το σύνολο 

σχεδόν των γνωστών οφειλών προς τρίτους που κληρονοµήσαµε. Το 2014 ήταν η 

χρονιά κατά την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατά την οποία ο ∆ήµος Έδεσσας 

αξιοποίησε στο έπακρο τις δυνατότητες που δόθηκαν από την Κυβέρνηση για 

εξόφληση οφειλών από τα παρακρατηθέντα. Είναι µία διαδικασία κατά την οποία 

κινηθήκαµε έξυπνα και µπορέσαµε να απορροφήσουµε µεγάλα ποσά για την 

εξόφληση των οφειλών µας.  

Ανέφερα προηγουµένως ότι εξοφλήσαµε τις «γνωστές» οφειλές, διότι δυστυχώς µας 

έρχονται συνεχώς δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν εργολάβους και 

προµηθευτές για έργα και προµήθειες που έγιναν χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες 

ανάθεσης όπως ορίζει το πλαίσιο διοίκησης των ΟΤΑ. Ειδικά από τον πρώην ∆ήµο 

Βεγορίτιδας έρχεται ένας καταιγισµός αποφάσεων, που δείχνει την απίστευτη 

προχειρότητα στη διαχείριση των οικονοµικών από τις πρώην διοικήσεις. 

Ελπίζω ότι κάποια στιγµή θα τελειώσει αυτή η λαίλαπα µε τις ξεχασµένες οφειλές σε 

προµηθευτές και εργολάβους που πληρώνουµε λόγω δικαστικών αποφάσεων και θα 

µπορέσουµε να ηρεµήσουµε από τα παλιά χρέη. 

 

Σε ότι αφορά στα οικονοµικά στοιχεία του 2014 είναι τα εξής: 
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ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Ένα σηµαντικό στοιχείο του απολογισµού αποτελούν τα έργα που υλοποιήθηκαν ή 

συνεχίζουν να υλοποιούνται. Είχα αναφέρει ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν πρέπει 

να µας επηρεάζουν στην υλοποίηση των έργων του ∆ήµου και αυτό προσπαθήσαµε 

να κάνουµε, παρά την έντονη πολιτική κινητικότητα που επιβάλει η εκλογική διαδικασία. 

Η παραγωγή του δηµοτικού έργου κατά το 2014 δείχνει ότι πραγµατικά ελάχιστα 

επηρέασαν οι εκλογές τη δηµοτική λειτουργία και συνεχίσαµε να εργαζόµαστε για το 

καλό του ∆ήµου και των συνδηµοτών µας. 

Το 2014 ήταν ένα έτος σταθµός για σηµαντικά έργα και δράσεις του ∆ήµου Έδεσσας. 

Η ολοκλήρωση του µεγάλου έργου των ποταµοβραχιώνων που περιλαµβάνει 

σηµαντικές παρεµβάσεις σε πολλά σηµεία της πόλης της Έδεσσας είναι εξαιρετικά 

σηµαντική. Βεβαίως, υπήρξαν κάποιες αστοχίες στον αρχικό σχεδιασµό που σήµερα 

είναι ορατές, όπως τα σιντριβάνια στα Μικρά Καταρρακτάκια και τα σαµαράκια στους 

δρόµους, αλλά σε γενικές γραµµές το έργο έχει αναβαθµίσει την πόλη και έχουν 

πραγµατοποιηθεί σηµαντικές παρεµβάσεις. Επίσης, µε ένα σηµαντικό καινούργιο 

υποέργο µε χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ τοποθετήσαµε κολωνάκια στα πεζοδρόµια του 

έργου, ενώ µε χρηµατοδότηση του ΥΜΑΘ αναβαθµίστηκε ο φωτισµός της περιοχής 

των Μικρών Καταρρακτών µε προβολείς LED. 

Ένα σηµαντικό έργο αστικής ανάπτυξης είναι η ανάπλαση της Πλατείας Γρανικού και 

της οδού 18ης Οκτωβρίου, που αναµορφώνονται πλήρως µε σύγχρονες 

κυκλοφοριακές παρεµβάσεις στους γύρω δρόµους και σηµαντικές λειτουργικές και 

αισθητικές παρεµβάσεις. 

Ακόµη, σε ότι αφορά σε παρεµβάσεις στον αστικό χώρο στα τέλη του 2014 εγκρίθηκε 

ένα µικρό, αλλά σηµαντικό πρόγραµµα για την αναµόρφωση των παιδικών χαρών. 

Όπως γνωρίζετε πριν λίγους µήνες υπήρξε µεγάλη αναστάτωση στο χώρο της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης επειδή το Υπουργείο ήθελε να εφαρµοστούν άµεσα οι ιδιαίτερα 

αυστηρές προδιαγραφές των παιδικών χαρών ή να κλείσουν. Ευτυχώς, δόθηκε 

παράταση και οι παιδικές χαρές συνεχίζουν να λειτουργούν, αλλά εµείς είχαµε 

προνοήσει και είχαµε υποβάλει σχετικό αίτηµα χρηµατοδότησης µε την αντίστοιχη 

µελέτη. Με την έγκριση του προγράµµατος για αναµόρφωση των παιδικών χαρών, θα 

αποκτήσουµε ασφαλέστατες και σύγχρονες παιδικές χαρές που θα πληρούν όλες τις 

προδιαγραφές ασφάλειας. 

Βεβαίως, οι αστικές αναπλάσεις δεν αφορούν µόνο την πόλη της Έδεσσας. 
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Υλοποιείται ένα πολύ σηµαντικό έργο ανάπλασης στο Κλησοχώρι, που αφορά το 

µεγαλύτερο µέρος του οικισµού. Βεβαίως στο Κλησοχώρι πραγµατοποιούνται και 

πολύ σηµαντικά έργα ύδρευσης και αποχέτευσης από τη ∆ΕΥΑ. Όλα αυτά τα έργα µε 

την ολοκλήρωσή τους αναµένεται να προσδώσουν προστιθέµενη αξία στο χωριό και 

τις ιδιοκτησίες των κατοίκων. 

Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι παρεµβάσεις στον οικισµό της Περαίας, που αφορούν 

τους κεντρικούς δρόµους και την πλατεία του χωριού, όπως επίσης σηµειακές 

παρεµβάσεις στην πλατεία της Ζέρβης. 

Ένα πρόγραµµα που εγκρίθηκε πριν λίγες ηµέρες, όµως η προετοιµασία του και η 

υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης έγιναν το 2014, είναι η ανάπλαση του κεντρικού 

άξονα του Άγρα, µε το οποίο θα πραγµατοποιηθούν σηµαντικές παρεµβάσεις στο 

χωριό. 

Θέλω επίσης να τονίσω ότι έχουν εκπονηθεί δύο σηµαντικές µελέτες: α) Ανάπλαση 

οδού 25ης Μαρτίου και β) Ανάπλαση οικισµού Άρνισσας, οι οποίες εκπονήθηκαν 

εντός του 2014, υποβλήθηκαν στο ΕΣΠΑ και αναµένουµε την έγκρισή τους. 

Όπως όλοι µας γνωρίζουµε το έργο της ανακαίνισης του κτηρίου του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου και της δηµιουργίας ενός σύγχρονου πολυχώρου σταµάτησε επειδή 

βρέθηκαν οι τοιχοποιίες παλιού τεµένους. Μέσα στο 2014 ξεκίνησαν οι αρχαιολογικές 

εργασίες µετά την εξασφάλιση της επιπλέον χρηµατοδότησης του έργου, που 

ολοκληρώνονται, οπότε το έργο θα µπορέσει να ολοκληρωθεί αν και µε µεγάλες 

καθυστερήσεις.  

Θέλω να επισηµάνω ότι στόχος µας είναι να αναµορφωθεί το τουριστικό προϊόν της 

περιοχής, µε την ανάδειξη βασικών τουριστικών πόλων αλλά και την αξιοποίηση 

υποδοµών που σήµερα µένουν ανεκµετάλλευτες. 

Το Βαρόσι, η παραδοσιακή συνοικία της Έδεσσας, είναι ένας εν δυνάµει τουριστικός 

πόλος που δεν έχουµε αξιοποιήσει. Το έργο αποκατάστασης της οικίας Τσάµη 

βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη κι εκεί θα δηµιουργηθεί ένας πλήρως επισκέψιµος χώρος 

όπου θα δίνεται η δυνατότητα γνωριµίας µε ένα κλασσικό παραδοσιακό σπίτι της 

Έδεσσας, µε εξαιρετικά στοιχεία όπως ο υδραύλακας που περνάει µέσα από το σπίτι. 

Σε συνέχεια της προσπάθειας αυτής έχουµε καταθέσει, εντός του 2014, πρόταση για 

χρηµατοδότηση της αγοράς παραδοσιακού σπιτιού για διάσωση και αξιοποίησή του 

µε παράλληλη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της πόλης. 

 Θέλω να επισηµάνω ότι η µεταφορά του γηπέδου στο Πασά Τσαΐρ εκτός από την 

αναµφίβολη αστική ανάπτυξη της πόλης συνεισφέρει και στην τουριστική ανάπτυξη. 
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Το τεράστιο αυτό έργο, που αποφασίστηκε στα τέλη του 2014 και θα υλοποιηθεί από 

το ∆ήµο Έδεσσας θα συµβάλει στη λειτουργική διασύνδεση της περιοχής τουριστικής 

ανάπτυξης (Καταρράκτες, Νερόµυλοι και Βαρόσι) µε το κέντρο της πόλης και την 

αγορά. Το γεγονός αυτό εκτός από τη συµβολή του στην τουριστική ανάπτυξη θα 

δηµιουργήσει συνθήκες καλύτερης αξιοποίησης του τουριστικού ρεύµατος που 

υπάρχει στην πόλη. 

Η ένταξη αυτού του έργου, τα πρώτα 600.000 € έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό 

του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, είναι ένα όνειρο δεκαετιών για την 

Έδεσσα. Πιστεύω ότι το έργο θα προχωρήσει γρήγορα και οι πολίτες θα απολαύσουν 

σε λίγα χρόνια νέες αθλητικές υποδοµές, αλλά και έναν πλήρως αναµορφωµένο 

χώρο στο κέντρο της πόλης. 

Βέβαια, σε ότι αφορά στο Υπαίθριο Μουσείο Νερού το 2014 ήταν η χρονιά που 

ολοκληρώθηκε ο σχεδιασµός και θα εφαρµοστεί από το τρέχον έτος, για αξιοποίηση 

νεροµύλων ως µόνιµων επισκέψιµων χώρων µε εισιτήριο, όπως επίσης και των 

Καταρρακτών.  

Ακόµη στον παλιό Άγιο Αθανάσιο πραγµατοποιήσαµε παρεµβάσεις στο parking και 

τους κάδους απορριµµάτων βελτιώνοντας την εικόνα και τη λειτουργία στην είσοδο 

του παραδοσιακού οικισµού. 

Ο σχεδιασµός αυτός σχετίζεται µε την υλοποίηση προγραµµάτων δηµιουργίας 

υποδοµής ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος και εξυπηρέτησης των 

επισκεπτών(εξοπλισµός, προωθητικό υλικό, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών κ.α.). Τέτοια 

προγράµµατα στον τοµέα του τουρισµού ήταν το πρόγραµµα µε τίτλο «ΚΑΪΜΑΚ» που 

ολοκληρώθηκε το 2014, ενώ έχουν ενταχθεί και αναµένεται η δηµοπράτηση των 

προγραµµάτων WATER NET και δηµιουργία ψηφιακού οδηγού πόλης. Με την 

ολοκλήρωση των προγραµµάτων αυτών και από την αξιοποίηση των παραδοτέων 

τους θα δηµιουργηθούν συνθήκες πραγµατικής βελτίωσης της εξυπηρέτησης των 

επισκεπτών. 

Θέλω ακόµη να αναφέρω ότι πέρσι φιλοξενήσαµε το Συνέδριο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την ιστορία του Αθλητισµού, κατά τη διάρκεια του οποίου 

διοργανώθηκε ο 1ος Νυχτερινός Αγώνας Νερού. Ήταν µία αθλητική διοργάνωση µε 

προεκτάσεις στην ιστορία και τον πολιτισµό της πόλης, που µπορεί να αξιοποιηθεί και 

τουριστικά. Στόχος µας είναι η θεσµοθέτηση του Νυχτερινού Αγώνα Νερού και η 

διοργάνωσή του κάθε χρόνο. 
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Εκτός του σχεδιασµού και των έργων για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, 

υπάρχουν σηµαντικά έργα στον αγροτικό τοµέα που όλοι µας γνωρίζουµε ότι 

αποτελεί τον σηµαντικότερο τοµέα της τοπικής οικονοµίας. 

Κατ’ αρχάς εντός του 2014 υποβλήθηκαν αρκετές προτάσεις για χρηµατοδότηση 

έργων στο πλαίσιο του Άξονα 3, του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι 

προτάσεις αυτές αφορούν την ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας σε Άρνισσα, 

Άγιο Αθανάσιο, Κερασιά και Παναγίτσα, αλλά και την κατασκευή λιµνοδεξαµενών σε 

Παναγίτσα και Άνω Γραµµατικό. 

Ήδη είχαµε τις πρώτες εντάξεις έργων και οι προτάσεις µας για την αγροτική οδοποιία 

σε Άρνισσα, Κερασιά και Παναγίτσα θα υλοποιηθούν µε χρηµατοδότηση του Ε.Π. του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Ακόµη σε ότι αφορά στις λιµοδεξαµενές πάνω από τη Ζέρβη και την Παναγίτσα πρέπει 

να αναφερθεί ότι εκκενώθηκαν και έγινε καθαρισµός από φερτά υλικά προκειµένου να 

αποκτήσουν την αρχική τους φέρουσα ικανότητα. 

Το σηµαντικότερο όµως έργο διαχείρισης υδάτων αφορά το φράγµα του 

Στραβοποτάµου. Ήδη εκπονείται µελέτη για την κατασκευή του φράγµατος που θα 

εξοικονοµήσει υδατικούς πόρους για την άρδευση των αγροκτηµάτων πολλών από τα 

χωριά µας. Παράλληλα, εξετάζουµε τη δυνατότητα παραγωγής ρεύµατος από την 

πτώση των υδάτων του µελλοντικού φράγµατος, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν πόροι 

για το ∆ήµο Έδεσσας. Ουσιαστικά θα πρόκειται για ένα έργο – σταθµό στην αγροτική 

ανάπτυξη της περιοχής, που θα επηρεάσει πολύ θετικά το σύνολο των αγροτικών 

καλλιεργειών σε µία τεράστια έκταση. 

Εκτός του πολύ σηµαντικού αυτού σχεδιασµού έχει δοθεί ικανοποιητική λύση στο 

Φράγµα της Μαργαρίτας (στεγανοποίηση, κατασκευή υπερχείλισης και πρόσβαση), 

µε το οποίο καλύπτεται αρδευτικά ένα σηµαντικό µέρος των εκτάσεων της περιοχής. 

Ένα σηµαντικό έργο είναι το αρδευτικό δίκτυο της Φλαµουριάς όπου πρέπει να 

επισηµανθεί η συνδροµή του ∆ασικού Συνεταιρισµού. Προχωρούµε σε ένταξη νέου 

τµήµατος και επέκταση του αρδευτικού δικτύου, προκειµένου να καλυφθεί το 

µεγαλύτερο µέρος των εκτάσεων του αγροκτήµατος της Φλαµουριάς. 

Στο Μεσηµέρι πραγµατοποιήσαµε παρεµβάσεις, όµως το µεγάλο πρόβληµα που 

δηµιουργήθηκε λόγω της κακής κατασκευής του φράγµατος απαιτεί µεγάλη 

παρέµβαση και µάλιστα άµεσα, προκειµένου να µην χαθεί η χρονιά. Εκπονούµε µελέτη 

για την πλήρη και µόνιµη αποκατάσταση του φράγµατος Μεσηµερίου και 
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παρακολουθούµε στενά την εξέλιξή της προκειµένου να είµαστε άµεσοι στις ενέργειες 

που θα κάνουµε. 

Την χρονιά που µας πέρασε εντάχθηκε το αρδευτικό δίκτυο µέρους του κάµπου της 

Άρνισσας, όπου αναµένεται η εκµετάλλευση της γεώτρησης. Με το συγκεκριµένο έργο 

θα αρδευτούν 500 περίπου στρέµµατα που σήµερα καλλιεργούνται µε ξερικές 

καλλιέργειες. 

Περατώθηκαν οι εργασίες για την κατασκευή του έργου του Αρδευτικού ∆ικτύου 

Σωτήρας, που αφορούν το αντλιοστάσιο και την εγκατάσταση του καινούργιου 

δικτύου άρδευσης. Ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο είναι ότι προχωρούµε τη διαδικασία 

µελέτης για δηµιουργία φράγµατος αποθήκευσης 150 χιλιάδων κ.µ. νερού. Το έργο 

αυτό θα επιτρέψει επεκτάσεις του αρδευτικού δικτύου συµβάλλοντας αποτελεσµατικά 

στην ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα µε την κάλυψη πολύ µεγαλύτερων αναγκών 

άρδευσης των χωραφιών της περιοχής. 

Εντός του 2014 ολοκληρώθηκε το έργο κατασκευής του αρδευτικού δικτύου Πλατάνης 

που χρηµατοδοτήθηκε από το Leader, ενώ την ίδια χρονιά προχωρήσαµε στη µελέτη 

για νέο αρδευτικό δίκτυο στο αγρόκτηµα της Πλατάνης, έτσι ώστε να καλύψουµε όσο 

το δυνατό µεγαλύτερες ανάγκες των αγροτών του χωριού. 

Θεωρώ σηµαντικό επίσης να αναφερθεί ότι ολοκληρώσαµε και τις µελέτες για: 

α) ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Μεσηµερίου και  

γ) στεγανοποίηση λιµνοδεξαµενής Αγ. Φωτεινής). 

 

Σηµαντικός στόχος παραµένει η προβολή των τοπικών προϊόντων, µε έµφαση στο 

κεράσι, που πιστεύουµε ότι θα µπορέσουµε να κάνουµε µόλις εξοικονοµηθούν κάποια 

χρήµατα. 

Ένας ακόµη τοµέας που υπήρξε σηµαντικό δηµοτικό έργο είναι τα έργα 

εξοικονόµησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθµισης δηµοτικών κτηρίων. 

Πραγµατοποιήθηκαν δύο σηµαντικές παρεµβάσεις αλλαγής των λαµπτήρων 

πυρακτώσεως µε λαµπτήρες Νατρίου υψηλής απόδοσης στο Ριζάρι και σε 

συγκεκριµένα σηµεία της πόλης της Έδεσσας µε τοποθέτηση 170 νέων φωτιστικών 

LED οδοφωτισµού. Τα αποτελέσµατα είναι τόσο ενθαρρυντικά από τις απόψεις της 

εξοικονόµησης πόρων, της αισθητικής αναβάθµισης και της ποιοτικής βελτίωσης του 

φωτισµού, που αναζητούµε τρόπους για τη χρηµατοδότηση της αλλαγής του 

συνόλου των λαµπτήρων στο ∆ήµο Έδεσσας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού 
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εκπονούµε µελέτη για την αντικατάσταση του συνόλου του δηµοτικού φωτισµού, που 

θα εξοικονοµήσει τεράστιους πόρους για το ∆ήµο. 

Επίσης, έχει ενταχθεί και αναµένεται να ξεκινήσει σύντοµα η υλοποίηση του έργου 

ενεργειακής αναβάθµισης του ∆ηµαρχείου και του κτηρίου του Πολιτιστικού Κέντρου. 

∆ύο σηµαντικά σχολικά κτήρια, αυτά του 3ου Γυµνασίου και του ΕΠΑΛ θα 

αναβαθµιστούν ενεργειακά, µε στόχο να εξοικονοµηθούν σηµαντικοί πόροι που 

σήµερα δαπανώνται για τη θέρµανσής τους. 

Μετά τη σηµαντική θεσµική αλλαγή του ∆εκεµβρίου του 2014 προχωρούµε σε 

σχεδιασµό για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων για αυτοχρησιµοποίηση 

της ενέργειας που θα παράγουν. 

Στον τοµέα της εκπαίδευσης πραγµατοποιήθηκαν εκτεταµένες παρεµβάσεις 

συντήρησης σε όλα σχεδόν τα σχολικά κτήρια, ενώ παρά τις εξαιρετικά µειωµένες 

χρηµατοδοτήσεις καταφέρνουµε να µην έχουµε προβλήµατα στη θέρµανση και τη 

γενικότερη λειτουργία των σχολείων µας. 

Ακόµη, σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο προµήθειας εξοπλισµού για το Ειδικό Σχολείο, 

µέσω του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ένα σηµαντικό έργο που σχετίζεται τόσο µε την αστική ανάπλαση όσο και µε την 

εκπαίδευση, λόγω της ύπαρξης του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου, είναι η ανάπλαση του 

πάρκου της Πλατείας Μικράς Ασίας, που πραγµατοποιήθηκε µε δωρεά συντοπίτη µας 

µε πολύχρονη πορεία χορηγιών και ευεργεσιών.  

Τέλος, πολλά και σηµαντικά έργα ύδρευσης και αποχέτευσης πραγµατοποιούνται από 

τη ∆ΕΥΑ Έδεσσας. 

Ήδη αναφέρθηκα στην αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης του Κλησοχωρίου και τις 

πολύ σηµαντικές παρεµβάσεις που πραγµατοποιούνται στο αποχετευτικό δίκτυο του 

χωριού. 

Εξαιρετικής σηµασίας για την Κεδρώνα είναι το έργο αντικατάστασης του δικτύου 

ύδρευσης, διότι το νερό παρουσιάζει υγειονολογικά προβλήµατα, λόγω της 

παλαιότητας υφιστάµενου δικτύου. 

Η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στο Ριζάρι και στο Μεσηµέρι, όπου το δίκτυο 

ήταν µικτό και παρουσίαζε σηµαντικά προβλήµατα, είναι δύο πολύ σηµαντικά έργα 

που συµβάλουν και στη βελτίωση της ζωής των πολιτών και στην προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος. 

Βεβαίως, δεν είναι µόνο τα πολύ σηµαντικά έργα που κατασκευάζονται µε 

χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ. Η ∆ΕΥΑ τα τελευταία χρόνια έχει κάνει ποιοτικά άλµατα µε 
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την  αποκατάσταση σε πολύ µεγάλο βαθµό τόσο του κεντρικού όσο και των 

δευτερευόντων δικτύων στην Έδεσσα και τις Τοπικές Κοινότητες. 

Παράλληλα έγιναν επεκτάσεις δικτύων σε Τοπικές Κοινότητες και επιλύθηκαν χρόνια 

προβλήµατα που ταλαιπωρούσαν τους κατοίκους διαφόρων περιοχών. 

Σε ότι αφορά στο πρόβληµα ύδρευσης των Βρυττών θέλω να αναφέρω ότι έχει γίνει 

πρόοδος και συνεχίζεται η προσπάθεια ούτως ώστε να επιλυθεί το πρόβληµα κατά το 

τρέχον έτος µε νέα γεώτρηση που θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για ύδρευση. 

Ξεκινώντας από το κοινωνικό τιµολόγιο της ∆ΕΥΑ, θέλω να αναφερθώ στα θέµατα της 

κοινωνικής πολιτικής. 

Στις αρχές του 2014 η ∆ΕΥΑ προχώρησε σε εφαρµογή του κοινωνικού τιµολογίου για 

πολύτεκνους, τρίτεκνους, µονογονεϊκές οικογένειες και άτοµα µε αναπηρία. Είναι µία 

σηµαντική συνεισφορά της ∆ΕΥΑ στους συνανθρώπους µας που ανήκουν σε αυτές 

τις κατηγορίες και αντιµετωπίζουν σηµαντικά οικονοµικά προβλήµατα. 

Στον τοµέα όµως της κοινωνικής πολιτικής είχαµε µία πολύ σηµαντική εξέλιξη: την 

πιλοτική εφαρµογή του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος στο ∆ήµο Έδεσσας, που 

είναι ένας εκ των δεκατριών ∆ήµων της χώρας όπου εφαρµόζεται πιλοτικά το 

πρόγραµµα.  

Πρόκειται για ένα πολύ σηµαντικό πρόγραµµα που δίνει µία µεγάλη οικονοµική ανάσα 

σε συµπολίτες µας που έχουν ανάγκη αυτά τα χρήµατα, ενώ παράλληλα 

αναπτύσσονται δράσεις για ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας. Αν και στην 

αρχή της εφαρµογής του προγράµµατος κάποιοι έσπευσαν να πουν ότι δεν είναι 

σηµαντικό, σήµερα περίπου 500 δικαιούχοι του προγράµµατος λαµβάνουν την 

επιδότηση και τις υπόλοιπες ευεργετικές διατάξεις του προγράµµατος. 

Στο σηµείο αυτό θέλω να επισηµάνω ότι δεν είµαι ικανοποιηµένος από την κοινωνική 

πολιτική που ασκεί ο ∆ήµος και άµεσος στόχος µας είναι η βελτίωση των δράσεων 

του ∆ήµου Έδεσσας στον τοµέα αυτό, τόσο µε την ενδυνάµωση της λειτουργίας των 

υφιστάµενων δοµών όσο και µε την ανάληψη νέων δράσεων κοινωνικής πολιτικής.  

Ένας ακόµη στόχος είναι η δηµιουργία χώρου φιλοξενίας των ατόµων µε αναπηρία 

που αντιµετωπίζουν σηµαντικά στεγαστικά και οικονοµικά προβλήµατα. Έχει 

εξασφαλιστεί το οικόπεδο και είναι έτοιµη η µελέτη για τη δηµιουργία κτηρίου. Αποµένει 

η χρηµατοδότηση της κατασκευής για να µπορέσει να φιλοξενήσει τα άτοµα µε 

αναπηρία που χρειάζονται τις υπηρεσίες του χώρου φιλοξενίας. 

Θέλω να τονίσω ότι το τελευταίο διάστηµα υπάρχουν πολλά παραδείγµατα 

εθελοντικών οµάδων ή εθελοντικής εργασίας µεµονωµένων πολιτών, που 
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πραγµατοποιούν παρεµβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους. Θα τολµήσω να ξεχωρίσω 

την Οµάδα εθελοντών Ριζαρίου, που έχουν πολύ σηµαντική δράση στο χωριό τους.  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

Το κυκλοφοριακό στην πόλη της Έδεσσας είναι ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα που 

έχει ενταθεί ειδικά µετά την κατάργηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

Η κατάσταση στο κέντρο της πόλης αλλά και σε κάποιους κεντρικούς οδικούς άξονες 

απαιτεί σηµαντικές αλλαγές, προκειµένου να βελτιωθούν οι συνθήκες µετακίνησης των 

πολιτών. 

Ζητήσαµε τη γνώµη ειδικών επιστηµόνων και προχωρούµε σε σύνταξη µελέτης για το 

κυκλοφοριακό πρόβληµα της Έδεσσας. Μέσα από τη συνεργασία µε τους µελετητές 

γνωρίζουµε ότι υπάρχουν προτάσεις για διευθετήσεις στην Πλατεία Ελευθερίας, 

µονοδροµήσεις κεντρικών δρόµων και αλλαγές σε περιφερειακούς δρόµους. Είναι 

ώρα να δοκιµάσουµε χωρίς εµµονές και µε όπλο την επιστηµονική γνώση, ούτως 

ώστε να δούµε στην πράξη κατά πόσο µπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. 

Βέβαια, ήδη έχουµε προχωρήσει σε κάποιες σηµαντικές ενέργειες. Επαναφέραµε το 

µέτρο της ελεγχόµενης στάθµευσης, που αν και είχε δεχθεί σφοδρές επιθέσεις, 

αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ σηµαντικό για την ύπαρξη ελεύθερων χώρων στάθµευσης 

και τη λειτουργία της αγοράς. 

Το πρόγραµµα της ηλεκτρονικής ελεγχόµενης στάθµευσης, που είναι εγκεκριµένο και 

θα εφαρµοστεί άµεσα, θα βελτιώσει την κατάσταση καθώς θα απαιτείται ελάχιστο 

προσωπικό για τον πλήρη έλεγχο της ελεγχόµενης στάθµευσης. 

Επίσης, σε συνεργασία µε την Ελληνική Αστυνοµία περιφρουρήσαµε τους 

πεζοδρόµους της πόλης, όχι µόνο τον κεντρικό πεζόδροµο, αλλά και αυτούς που 

δηµιουργήθηκαν από το έργο των ποταµοβραχιώνων. Σήµερα οι πεζόδροµοι είναι 

πολύ πιο φιλικοί στους πολίτες και δηλώνω ότι θα συνεχίσουµε να περιφρουρούµε 

τους πεζοδρόµους. 

Μία σηµαντική αλλαγή για την οποία πήραµε την πρωτοβουλία όχι µόνο γιατί είναι 

θεσµικά επιβεβληµένη, αλλά γιατί δεν είναι δίκαιο να συνεχίσει να λειτουργεί µε αυτό 

τον τρόπο η επιχείρηση, αφορά την Τουριστική Έδεσσας Α.Ε. Μετά από τρεις 

διαδοχικές χρονιές που παρουσίασε ζηµίες είµαστε υποχρεωµένοι να προχωρήσουµε 

σε εξεύρεση βιώσιµης λύσης για τη επιχείρηση. Βεβαίως είναι γνωστό ότι έγιναν 

πολλές προσπάθειες να βρεθεί λύση στο πρόβληµα, καθώς επιδιώξαµε να 

δηµιουργήσουµε ένα πλαίσιο συνεργασίας µε τους εργαζοµένους. ∆υστυχώς, δεν 
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υπήρξε ανταπόκριση και η κατάσταση έφθασε στο απροχώρητο, έτσι που να 

αναγκαστούµε να βρούµε άλλες λύσεις για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας σε όλα 

τα επίπεδα. 

Θέλω να σας ενηµερώσω ότι έχουµε κάποιες εξελίξεις διότι πραγµατοποιήσαµε µία 

σύσκεψη µε τους εργαζοµένους και τους καινούργιους βουλευτές όπου συζητήθηκε 

το ενδεχόµενο νέας νοµοθετικής πρωτοβουλίας για την επίλυση του προβλήµατος της 

συνέχισης της απασχόλησης των εργαζοµένων και τη λειτουργία της επιχείρησης µε 

άλλο καθεστώς, καθώς δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνεται ο λαός του ∆ήµου 

Έδεσσας µε κόστη που δηµιουργούνται από µία µονίµως ζηµιογόνο επιχείρηση. Στο 

σηµείο αυτό θέλω να τονίσω ότι θέλουµε η επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί, διότι 

είναι στο καλύτερο σηµείο της πόλης, αλλά η λειτουργία της µε αυτό τον τρόπο 

δηµιουργεί αδικία και προβλήµατα στον ανταγωνισµό µε τις άλλες επιχειρήσεις, αλλά 

δηµιουργεί και κόστη που ουσιαστικά καλούνται να τα πληρώσουν οι πολίτες του 

∆ήµου µας. 

Τέλος, µία εξαιρετικά σηµαντική αλλαγή που γίνεται από επιλογή και όχι επιβεβληµένα 

αφορά την καθαριότητα και την αποκοµιδή των απορριµµάτων. Και λέω από επιλογή, 

διότι µπορεί η κατάσταση στην αποκοµιδή των απορριµµάτων να είναι δύσκολη 

καθώς δεν διαθέτουµε το απαιτούµενο προσωπικό, αλλά δεν παύει να είναι επιλογή µε 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας στην καθαριότητα της πόλης και των Τοπικών 

∆ιαµερισµάτων.  

Είναι γνωστό ότι µετά την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου της χώρας µας που επιτρέπει 

την άσκηση αυτής της αρµοδιότητας από ιδιωτικές εταιρίες πολλοί δήµοι έχουν 

προχωρήσει σε αυτό το µέτρο. Με όσους συναδέλφους, που οι δήµοι τους έχουν 

δώσει τα σκουπίδια σε ιδιωτικές εταιρίες έχω µιλήσει, εισέπραξα των ενθουσιασµό τους 

από το γεγονός ότι οι ∆ήµοι τους είναι καθαροί και σε τελική ανάλυση κάνουν µεγάλη 

οικονοµία. Στη δική µας περίπτωση το προσωπικό που εργάζεται στην αποκοµιδή των 

απορριµµάτων θα συνεχίσει να εργάζεται στο ∆ήµο, σε άλλα πόστα και υπηρεσίες 

όπου υπάρχει ανάγκη προσωπικού. Επιπλέον οι ιδιώτες που θα αναλάβουν την 

αποκοµιδή των απορριµµάτων θα προσλάβουν προσωπικό και µε τον τρόπο αυτό 

θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας αντί να µειωθούν, όπως λέει η αντίθετη 

επιχειρηµατολογία. Απλώς θα σταµατήσουµε να προσπαθούµε να λύσουµε το 

πρόβληµα µε εµβαλωµατικές λύσεις (δίµηνα, οκτάµηνα) και παλαιωµένο εξοπλισµό 

που δηµιουργεί πολλά προβλήµατα. 
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Οι παραπάνω αλλαγές θεωρώ ότι θα έχουν σηµαντική επίδραση στη ζωή των 

πολιτών και τη λειτουργία του ∆ήµου και για το λόγο αυτό έγινε η επιλογή ξεχωριστής 

παρουσίασής τους. 

 

ΚΑΤΑΚΛΕΙ∆Α 

Η απόδοση των Υπηρεσιών του ∆ήµου κατά το έτος 2014 που κατέληξε ήταν σχετικά 

ικανοποιητική, γιατί το προσωπικό των Υπηρεσιών ανταποκρίθηκε στα διαγραφόµενα 

από τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθήκοντα του. 

Θέλω ακόµη µια φορά να τονίσω τις θετικές προοπτικές που ανοίγονται για το 

επόµενο έτος, οπότε θα εξοφληθεί το σύνολο του χρέους προς ∆ηµόσιο και 

Ασφαλιστικά Ταµεία και θα µπορούµε να διαχειριζόµαστε τους λίγους πόρους που 

έχουµε στη διάθεσή µας». 

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προκειµένου 

να εκφράσουν τις απόψεις τους. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής, ανέφερε τα εξής: Θεωρώ ότι  η 

χρονιά που πέρασε, ήταν µια χρονιά πλήρους ταύτισης της ∆ηµοτικής αρχής µε τις 

θέσεις και τις αποφάσεις της κυβέρνησης, που κατά κοινή οµολογία βρίσκονταν σε 

αντιλαϊκή κατεύθυνση. Το επιχείρηµα της πλειοψηφίας ότι παρά τις περικοπές της 

χρηµατοδότησης του ∆ήµου µας από την κυβέρνηση, ο ∆ήµος λειτούργησε µε 

πνεύµα οικονοµίας, εγώ θα έλεγα ότι αυτή η αντίληψη θυµίζει την παροιµία µε το 

γάιδαρο του Χότζα, που µόλις ο Χότζας τον έµαθε να µην τρώει, ο γάιδαρος ψόφησε. 

Έτσι λοιπόν εµείς δεν µπορεί να µιλάµε ότι λειτουργήσαµε τον ∆ήµο σωστά και 

σύµφωνα µε τις ανάγκες των δηµοτών, όταν έχουµε απλήρωτους εργαζόµενους για 

µήνες, όταν έχουµε προβλήµατα µε τη θέρµανση στα σχολεία, όταν κρατάµε κλειστό 

το κολυµβητήριο, όταν η αγροτική οδοποιία είναι σε άθλια κατάσταση, όταν 

µικροέργα που έχουν ανάγκη οι συνδηµότες δεν µπορούµε να τα φτιάξουµε γιατί δεν 

έχουµε ένα τσουβάλι τσιµέντο να κλείσουµε µια τρύπα, όταν έχουµε κλείσιµο της 

επιχείρησης των Καταρρακτών, όταν έχουµε τα απορρίµµατα σε ιδιώτες, όταν 

παίρνουµε εργαζόµενους µε δίµηνες συµβάσεις. Άρα λοιπόν µε όλα αυτά τα 

ζητήµατα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να είµαστε ικανοποιηµένοι από τη λειτουργία του 

∆ήµου. Εσείς µπορεί να λέτε κ. ∆ήµαρχε ότι µε αυτά τα λίγα προσπαθούµε να 

λειτουργήσουµε, αλλά δυστυχώς αυτό δεν κάνει τίποτα παρά να ταυτίζεται ο ∆ήµος µε 

την όποια κυβέρνηση είναι επάνω κι η οποία ξέρει τι κάνει. ∆ίνει ελάχιστα στη 

λειτουργία του ∆ήµου και ζητάει µετά από εκεί και πέρα βάλτε ανταποδοτικά τέλη, 
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βάλτε τροφεία, κλείστε τους Καταρράκτες, δώστε την αποκοµιδή των απορριµµάτων 

σε ιδιώτες κ.λπ. Γι΄αυτούς λοιπόν τους λόγους δεν θα ψηφίσω τον απολογισµό της 

διοίκησης του ∆ήµου για το έτος 2014.          

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου, ανέφερε τα εξής: Επειδή κ.  Φουνταλή 

τρέφω ιδιαίτερα µεγάλη εκτίµηση στο πρόσωπό σας, νοµίζω ότι είστε ένας συνετός 

άνθρωπος, επιβραβεύσατε λοιπόν έµµεσα αυτά που έχουµε κάνει, γιατί αυτά που 

αναφέρατε, εκτός από τα 2-3 πολιτικά κοµµάτια τα οποία αναφερθήκατε, στα 

υπόλοιπα δεν νοµίζω ότι είναι πανάκια, είναι αρρώστια στους ιδιώτες τα σκουπίδια, σε 

Έλληνες ιδιώτες τα δίνουµε, δεν νοµίζω ότι σχολεία µείνανε χωρίς θέρµανση και επίσης 

έγιναν τεράστιες προσπάθειες, γιατί αυτό δεν θέλω να το ακούω απλήρωτοι 

εργαζόµενοι, να ξέρετε ότι κυλιόµενα ένα χρόνο κάνουν περίπου όλες οι υπηρεσίες 

του κράτους προς τις δοµές. Από και πέρα όµως πιστεύω θα αναγνωρίσετε ότι η µεν 

κυβέρνηση µε την πολιτική της καταστράφηκε, ο δε ∆ήµος επιβραβεύθηκε. Νοµίζω ότι 

η αντιπαράθεση αυτή είναι απάντηση στις όποιες ανησυχίες σας.     

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασίλειος ∆ηµήτριος, ανέφερε τα εξής: Πολιτικά 

συµφωνώ στα περισσότερα από αυτά που είπε πριν από λίγο ο κ. Φουνταλής.  Όσον 

αφορά το κοµµάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικά, τυχαίνει να ανήκω σε ένα κόµµα 

που ο Ελληνικός λαός του έδωσε την εντολή µέσα από τις εκλογικές διαδικασίες να 

είναι κυβέρνηση, δεν πάει να πει ότι οι θέσεις που είχα πριν θα αλλάξουν επειδή 

ακριβώς τυχαίνει αυτό το κόµµα που εγώ υποστηρίζω να είναι τώρα κυβέρνηση. Άρα 

λοιπόν οι θέσεις που είχαµε παραµένουν ίδιες και επίσης και το διεκδικητικό κοµµάτι 

στο οποίο είχαµε κάνει κριτική στην προηγούµενη και τη σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή, είναι 

πάντα επίκαιρο. Και µε αυτή την κυβέρνηση θα πρέπει να διεκδικήσουµε, αν η ίδια η 

κυβέρνηση δεν προχωρήσει µέσα από νοµοθετικές ρυθµίσεις στο να ανοίξει τις 

κάνουλες και να δώσει τους απαραίτητους πόρους για τη λειτουργία της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, όλοι µαζί θα διεκδικήσουµε κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τη σηµερινή 

συνεδρίαση προβλέπεται από τον Καλλικράτη, αλλά νοµίζω το πνεύµα του νοµοθέτη 

για τη σηµερινή συνεδρίαση ήταν λίγο διαφορετικό. Μιλάει για πανηγυρική ανοιχτή 

συνεδρίαση,  στην οποία θα παραβρίσκονται κι οι πολίτες της Πέλλας. Νοµίζω ότι κάτι 

τέτοιο δεν το επιδιώξαµε, προσπαθήσαµε να την κάνουµε σε ένα κλειστό κλαµπ που 

είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κι όποιος διαβάσει, όποιος ενηµερωθεί ας έρθει. Εγώ 

θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει σε έναν άλλον χώρο, να καλεστεί ο λαός της πόλης, να 

ακούσουµε την άποψή του, τη γνώµη του για το πώς λειτουργήσαµε, να ακούσουµε 

προτάσεις για το πώς θα έπρεπε να λειτουργήσουµε κι αφού λάβουµε υπόψη τις 
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προτάσεις αυτές ίσως να µπορούσαµε κάποια πράγµατα να τα ξανασκεφτούµε. 

Όσον αφορά αυτό στο οποίο αναφερθήκατε κ. ∆ήµαρχε, υπάρχουν χρέη τα οποία 

είναι συσσωρευµένα στον ∆ήµο και δεν του δίνουν τη δυνατότητα να µπορέσει να 

λειτουργήσει όπως πρέπει σε συνάρτηση µε τις µικρές επιχορηγήσεις  των ΟΤΑ. Θέλω 

να πω και να αναφερθώ στο συγκεκριµένο θέµα της Τουριστικής Α.Ε., υπήρχε µια 

διαχείριση των 3-4 τελευταίων ετών, η οποία δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι και 

δηµιούργησε κι αυτή χρέη.  Κι αυτή τη στιγµή πάµε να οδηγήσουµε την εταιρεία σε 

λύση κι εκκαθάριση και να µεταφέρουµε στο ∆ήµο άλλα 2,5 εκατ. περίπου, λέγοντας 

ότι κάνουµε σωστή διαχείριση και προσπαθούµε να αποπληρώσουµε τα χρέη των 

παρελθόντων ετών. Θέλω να αναφερθώ σε αυτό που προεκλογικά είχαµε επισηµάνει 

και τονίσει, ότι αυτά τα µεγαλεπήβολα έργα τόσο των ποταµοβραχιόνων όσο και αυτό 

της πλατεία Γρανικού, µας έβρισκαν από την αρχή αντίθετους, µιλούσαµε για έργα τα 

οποία οδηγούν σε τσιµεντοποίηση της πόλης. Με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

να πούµε ότι υπολειπόµαστε σαν πόλη από το µέσο Ευρωπαϊκό όρο, ο οποίος είναι 

11% όσον αφορά το πράσινο περιβάλλον µέσα στο αστικό περίγυρο της πόλης κι η 

Έδεσσα έχει µόνο 9,5%. Έγιναν λοιπόν αυτά τα έργα χωρίς να γίνει η απαραίτητη 

διαβούλευση µε τους κατοίκους των περιοχών, οι οποίοι είδαν ξαφνικά στην πλατεία 

Γρανικού από µία λειτουργική παιδική χαρά που ήταν καθηµερινά γεµάτη µε τις φωνές 

των παιδιών, να µπαίνουν εργαλεία του εργολάβου, µπουλντόζες, φαγάνες να 

ξηλώνουν τα πάντα χωρίς καν να ερωτηθούν, να ενηµερωθούν για το τι πρόκειται να 

γίνει, και ξαφνικά τόνοι τσιµέντου έπεσαν εκεί στην πλατεία. Κάποιος πολίτης αυτής της 

πόλης αναρωτιόνταν, δεν µπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο µε λιγότερο τσιµέντο; ∆εν 

µπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο µε περισσότερο σεβασµό στο περιβάλλον; Μήπως 

γίνεται για να πριµοδοτήσουµε κάποιους εργολάβους και να αυξήσουµε τα κέρδη 

τους; Μιλάµε για τουριστική ανάπτυξη κι αναβάθµιση της πόλης. Γεννήθηκα και 

µεγάλωσα σε αυτή την πόλη, ζω σε αυτή την πόλη, κάνοντας µια βόλτα στο περίγυρο 

της πόλης πράγµατι αποκαρδιώνοµαι. Βλέπω γενικά µια εγκατάλειψη, περνώντας από 

το ΞΕΝΙΑ, πηγαίνοντας στο χώρο των Καταρρακτών και σαν να µην έφτανε όλο αυτό, 

ερχόµαστε τώρα να κλείσουµε κι αυτό το τουριστικό περίπτερο που υπάρχει στην 

περιοχή εκείνη, κι δικός µου ο φόβος δεν είναι οι εργαζόµενοι, ούτε τίποτα άλλο, παρά 

µόνο ότι δυστυχώς πιστεύω θα κλείσει το περίπτερο και θα έχουµε άλλο ένα κουφάρι 

στο πιο τουριστικό σηµείο της πόλης. ∆εν ξέρω αν µπορέσετε να βρείτε κάποιον ιδιώτη 

για να το δώσετε, αν  δροµολογηθεί αυτή η λύση που την απεύχοµαι, αλλά βλέπουµε 

όσες προσπάθειες και αν έγιναν στα υπόλοιπα τουριστικά περίπτερα που υπάρχουν 
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στην ιδιοκτησία του ∆ήµου, βλέπεται ότι άλλα έχουν εγκαταλειφτεί, άλλα σιγά - σιγά 

εγκαταλείπονται, όπως το Καναβουργείο, όπως η Εστία, το Ξενία κι άκουσα τώρα 

τελευταία και για τους Κύκνους ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Θέλω να πω και λίγα λόγια για την 

καθαριότητα, για τα απορρίµµατα για τα οποία κάναµε κριτική όσον αφορά την 

ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας. Η δική µας θέση κι άποψη την οποία την 

είπαµε είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει  µια άλλη αντίληψη και πρακτική για τη διαχείριση 

των απορριµµάτων. Αυτή είναι µια πιο φιλική διαχείριση των απορριµµάτων προς το 

περιβάλλον, η οποία ταυτόχρονα θα µειώσει και το κόστος της διαχείρισης, όσον 

αφορά τα έξοδα του ∆ήµου. ∆ιαλογή των ανακυκλώσιµων υλικών στην πηγή κι ένα 

µεγάλο µέρος των υπολειµµάτων να κοµποστοποιείται και τα υπολείµµατα να 

µεταφέρονται στο ΧΥΤΗ κι όχι στο ΧΥΤΑ που θα καταργηθεί σιγά – σιγά. Αντ΄αυτού ο 

∆ήµος για πολύ καιρό και για µεγάλο διάστηµα απαξίωσε τη υπηρεσία καθαριότητας, 

ενώ όπως στην αρθρογραφία που κάναµε είπαµε ότι είχε τη δυνατότητα και να 

ανανεώσει το στόλο των φορτηγών και να κάνει αίτηση για πρόσληψη προσωπικού 

καθαριότητας, γιατί η υπηρεσία καθαριότητας επειδή είναι ανταποδοτική εξαιρείται 

από τις µνηµονιακές δεσµεύσεις, δεν το έκανε, απαξιώθηκε η υπηρεσία και στα µάτια 

του πολίτη κι ερχόµαστε στο τέλος να  βρούµε την εύκολη λύση, να τη δώσουµε προς 

ιδιωτικοποίηση. Αυτά είχα να πω, ευχαριστώ.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αντώνιος Ρυσάφης, ανέφερε τα εξής: Θέλω να 

αναφερθώ στα δίµηνα, η διεκδίκηση είναι πολύ πιο σηµαντικό από το τι προβλέπεται 

και τι δεν προβλέπεται. Πολλές φορές ο νοµοθέτης  δεν τα προβλέπει, αλλά όταν πείσει 

ο ∆ήµαρχος ή οποιοσδήποτε για το σωστό του πράγµατος το πετυχαίνει. ∆ιάβασα 

λίγο την έκθεση, η οποία σε κάποιο σηµείο µου προξένησε ενδιαφέρον εκεί που λέει ¨το 

γεγονός αυτό σηµαίνει την παύση του ταπεινωτικού και επώδυνου µέτρου της 

δέσµευσης του 50% των χρηµάτων του ∆ήµου Έδεσσας, αντιλαµβάνεται ο καθένας ότι 

τα χρήµατα αυτά θα µπορούσαµε να τα διοχετεύσουµε στη βελτίωση των υπηρεσιών 

του ∆ήµου¨, ερώτηση, η Τουριστική Α.Ε. από τα συµφραζόµενα, σήµερα ή αύριο ή σε 

2 µήνες θα µπει σε εκκαθάριση, έχει δηµιουργήσει 2,5 εκατ. ευρώ χρέος τα οποία θα 

µετακυληθούν στο ∆ήµο. Άρα είµαστε περιχαρής που αυτή η ταπεινωτική και επώδυνη 

διαδικασία της δέσµευσης θα σταµατήσει και θα ξεκινήσει για τα επόµενα 5 χρόνια 

από 500.000€ το χρόνο,  άλλα 2,5 εκατ. ευρώ. Κι αυτό το ρωτάω σε συνέχεια της 

αναφοράς που έχετε στη Τουριστική Α.Ε. στην οποία λέει επί λέξη ¨µετά από τρεις 

διαδοχικές ζηµιές που παρουσίαζε ζηµίες είµαστε υποχρεωµένοι να προχωρήσουµε σε 

εξεύρεση βιώσιµης λύσης για την επιχείρηση¨ και παρακάτω έτσι πάλι λέει ¨έτσι που να 
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αναγκαστούµε να βρούµε άλλες λύσεις για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας σε όλα 

τα επίπεδα¨. Μετά από αυτή τη συνεδρίαση έχουµε τη Γενική Συνέλευση για την 

Τουριστική Α.Ε., ακόµα και τώρα δεν υπάρχει συγκεκριµένο πλάνο, δεν αναφέρεται  

πουθενά ότι την κλείνουµε, δεν αναφέρεται πουθενά ότι τη θέτουµε σε εκκαθάριση. 

Στην έκθεση αναφέρεις ∆ήµαρχε να βρούµε µία βιώσιµη λύση, ακόµα δεν έχει βρεθεί η 

βιώσιµη λύση, ούτε ξέρουµε τι µέλι γενέσθαι, ούτε ξέρουµε ποια είναι η διαδικασία, 

ξέρουµε ότι θα µπει σε εκκαθάριση, δεν ξέρουµε αν είναι εν λειτουργία, µε τι 

διαδικασίες, και θα βρούµε τη βιώσιµη λύση. Θα πίστευε κανείς σε ένα τόσο σηµαντικό 

θέµα, τουλάχιστον στον απολογισµό του ∆ηµάρχου, θα έπρεπε να υπήρχε το 

σκεπτικό του τι µέλι γενέσθαι, δεν υπάρχει. Στο τέλος εν κατακλείδι λέτε ¨η απόδοση των 

υπηρεσιών του ∆ήµου κατά το 2014 που κατέληξε ήταν σχετικά ικανοποιητική¨, εγώ 

κρατάω αυτό το ¨σχετικά ικανοποιητική¨, δείχνει ότι έχει γίνει αυτοκριτική, θα µπορούσε 

να ήταν πολύ καλύτερη, είναι σχετικά ικανοποιητική, θα ήταν φρόνιµο όµως να δούµε 

και µε ποιους τρόπους θα µπορέσει να γίνει πιο ικανοποιητική, για να έχουµε µέγιστη 

απόδοση κι εύχοµαι το 2016 για το 2015 µα µην είµαστε σχετικά ικανοποιητικοί να 

είµαστε απόλυτα ικανοποιηµένοι άπαντες. Στον Άγιο Αθανάσιο γράφει ότι έγινε το 

παρκινγκ κι ότι µπήκανε τα σκουπίδια  σε µία σειρά και βελτιώθηκε η εικόνα, µε την  

παρέµβαση που έγινε µε τους κάδους και τα απορρίµµατα. Το είχαµε συζητήσει και 

παλιότερα, η τοποθέτηση στο συγκεκριµένο σηµείο είχαµε προβλέψει ότι θα 

δηµιουργήσει αρνητικές εικόνες, όπως και τις δηµιούργησε. Φτάνει κάποιος τουρίστας 

στο παρκινγκ στον Αγ. Αθανάσιο  και το πρώτο που αντικρίζει είναι τους κάδους 

γεµάτους µε σκουπίδια. Αν είχαν µπει αλλού, και δεν ξέρω αν µπορούµε να το 

διορθώσουµε, για να µην είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο τουρίστας στον Αγ. 

Αθανάσιο τα σκουπίδια βουνό. Ο νέος Υπουργός Ενέργειας είπε ότι παίρνει πίσω την 

πώληση της Μικρής ∆ΕΗ, αυτό εµάς ως ∆ηµοτική Αρχή µας ενδιαφέρει, θυµάστε πολύ 

καλά ότι διεκδικούσαµε να εµπελιέλθουν οι υδροηλεκτρικοί σταθµοί στο ∆ήµο 

Έδεσσας. Πλέον το πρόβληµα που είχαµε µε την ενσωµάτωσή τους  στη Μικρή ∆ΕΗ 

δεν υφίσταται, άρα έχουµε όλο τον χρόνο, µεθοδικά, να διεκδικήσαµε τα δύο 

υδροηλεκτρικά να εµπελιέλθουν στην κυριότητα του ∆ήµου, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ σαν 

κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τη δηµόσια αξιοποίηση του πλούτου, η δηµοτική 

αξιοποίηση δεν αποκλίνει πολύ από τη δηµόσια. Εάν ενεργήσουµε µεθοδευµένα και 

στοχευόµενα, σε συνεργασία µε τους βουλευτές του Νοµού και το οργανωµένο 

ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω ότι έχουµε µεγάλες πιθανότητες να το διεκδικήσουµε και θα έχει ο 

∆ήµος ένα τεράστιο έσοδο µε το οποίο θα µπορεί να κάνει πάρα πολλά έργα.     
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Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Σόντρας, ανέφερε τα εξής:  Για όλα αυτά τα 

ζητήµατα έχουµε τοποθετηθεί µέσα στη διάρκεια της χρονιάς, αυτό το οποίο πρέπει να 

σηµειώσω είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ήταν οµόφωνες. Είναι κάτι το οποίο καταγράφεται στο θετικό ισοζύγιο της 

λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και δείχνει το ενδιαφέρον όλων των 

παρατάξεων για το καλό της πόλης. Υπήρχαν κι αποφάσεις που πραγµατικά 

πάρθηκαν µε µειοψηφία κι ήταν αυτές που ουσιαστικά διαφοροποιούν τη θέση και το 

παραταξιακό περιεχόµενο όλων µας εδώ µέσα, µε βάση τις επιλογές που κάνουµε και 

το πώς αντιλαµβανόµαστε το καλό ή το κακό για τον τόπο µας.  Έτσι λοιπόν, µέσα 

στον απολογισµό του ∆ηµάρχου είναι φανερή η ανάγκη την οποία έχει να υποστηρίξει 

τις πολιτικές επιλογές και στις οποίες  διαφωνήσαµε οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης. 

Τις υποστηρίζει, εξηγεί και κρίνεται, όπως άλλωστε µέσα λέει κιόλας ότι είχαµε 

µεσούσης της δηµοτικής περιόδου εκλογές τις οποίες τις κερδίσαµε και συνεχίζουµε και 

δεν έχουµε την ανάγκη να κάνουµε απολογισµό σε δύο φάσεις ή σε µία φάση. Τα 

καλά τα στηρίξαµε ήµασταν δίπλα στους αγώνες τους οποίους έδωσε η πόλη, 

διαφωνήσαµε σε επιλογές κεντρικές όπως τα ζητήµατα καθαριότητας κ.λπ. 

ιδιωτικοποίησης. Την άποψη µας εκφράσαµε, προφανώς εσείς αποφασίζετε ως 

πλειοψηφία,  κρίνεστε και στο τέλος ο λαός είναι αυτός ο οποίος κρίνει τελικά την 

παρουσία όλων  µας. Θα παρακαλούσα όσο µπορούµε περισσότερο αυτή τη χρονιά 

και µε δεδοµένο ότι έχουµε περισσότερες παρατάξεις στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όσο 

µπορούµε περισσότερο να συνθέτουµε για το καλό του τόπου, γιατί πραγµατικά οι 

καιροί είναι δύσκολοι, µε δοµές οι οποίες κλείνουν η µία µετά την άλλη. Βλέπουµε έναν 

αριθµό συνδηµοτών µας οι οποίοι οδηγούνται σε συσσίτια και όχι µόνο. Άρα λοιπόν 

χρειάζεται µία ισχυρή παρουσία ∆ηµοτικού Συµβουλίου η δυνατόν σε οµόφωνες 

αποφάσεις για να µπορέσουµε να στηρίξουµε µία κοινωνία, η οποία δοκιµάζεται 

σκληρά.  

Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου, ανέφερε τα εξής: Σας 

ευχαριστώ πραγµατικά, γιατί οι επισηµάνσεις σας προάγουν τον πολιτισµό και την 

ποιότητα ζωής των κατοίκων µας και προάγουν κυρίως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 

πιστεύω αν κανείς δει συνεδριάσεις ∆ηµοτικών Συµβουλίων θα ντρέπεται πολλές 

φορές, µιλάω για άλλες πόλεις. Σε αυτό το πνεύµα θα συνηγορήσω κι εγώ και θα 

επιµείνω και θα πω, δεν υπάρχουν παρατάξεις κι όποιος κάνει µερικούς εκφοβισµούς 

στο ότι ξέρεις θα σου φύγει ένας σύµβουλος και δεν θα µπορείς να δουλέψεις, θα 

χάσεις την πλειοψηφία, πιστεύω ότι η πλειοψηφία ήµαστε όλοι εµείς. Πρέπει να 
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καταλάβουµε ότι πλέον µόνο αν οµόφωνα παρθούν µερικές αποφάσεις για την πόλη 

µας, τότε θα πρέπει να είµαστε ευτυχής κι ότι όλες οι άλλες αντιπαραθέσεις µερικές 

φορές γίνονται για το θεαθήναι. Επειδή κατηγορήθηκα για µερικά προσωπικά, ποτέ 

δεν θα έκανα νοµικά θέµατα, σηµαία µου για να προάγω τον εαυτό µου. ∆εν πιστεύω 

ότι είµαστε εδώ για να βγάζει ο ένας τα µάτια του άλλου. Το τελευταίο καιρό γίνονται 

πολλά τέτοια και το επισηµαίνω γιατί λυπούµαι πραγµατικά για αυτά που γίνονται. 

Υπάρχουν τεράστια θέµατα τα οποία θα πρέπει να µας ανησυχήσουν και για τα οποία 

θα πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή τη χρονιά που έρχεται. Μερικούς συµπολίτες 

µας τους οδηγούµε σε κάποιες θέσεις και τους δίνουµε κάποιες απόψεις, οι οποίες 

είναι εντελώς εσφαλµένες. Ο ∆ήµος δεν είχε το ΞΕΝΙΑ, µακάρι να το είχε, το ζητήσαµε 

όµως υπάρχει ένα νοµικό πρόβληµα, δυστυχώς το ΤΑΙΠΕ∆, δεν ξέρω τι έκανε, δεν 

πρέπει να το πούλησε, οπότε πρέπει να σκύψουµε σε αυτό το πρόβληµα, το ΞΕΝΙΑ να 

΄ρθει στον ∆ήµο, να το διεκδικήσουµε. Τα στρατόπεδα να ΄ρθουν στον ∆ήµο, αυτή 

είναι µια υπόθεση ενός ∆ηµοτικού Συµβουλίου και δεν είναι υπόθεση ενός ∆ηµάρχου, 

φυσικά µε τη δική σας στήριξη θα κάνουµε όλες αυτές τις ενέργειες που πρέπει. Το 

Βαρόσι θα πρέπει να το ξαναδούµε, εγώ ντρέποµαι όταν περνάω από το Βαρόσι, 

επειδή βάλαµε την ελεγχόµενη στάθµευση τώρα έχει γίνει παρκινγκ. Τα καταστήµατα θα 

πρέπει να τα δούµε, θα πρέπει να πάρουµε γενναίες πολιτικές αποφάσεις µεν, αλλά 

εκεί θα πρέπει να συµφωνήσουµε όλοι για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί αυτή η 

πόλη. Το κυκλοφοριακό επίσης είναι ένα τεράστιο θέµα, το οποίο θα πρέπει να δούµε 

όλοι µαζί, γιατί όταν θα βγούµε στον κόσµο δεν πρέπει να ο ένας να πράττει αντίθετα 

από αυτό που έχει βγει από µια οµοψυχία ενός ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Οι 

παρατηρήσεις σας, σας το λέω προάγουν. Νοµίζω στο θέµα των σκουπιδιών, επειδή 

έχει γίνει πολύς λόγος, η ανακύκλωση λειτούργησε άψογα και θα λειτουργήσει ακόµα 

καλύτερα κι είµαστε πρωτοποριακός ∆ήµος κι ελπίζω δεν θα παραβλέψει η νέα 

κυβέρνηση να εντάξει τη µελέτη για την κοµποστοποίηση. Έχουµε καταθέσει έναν 

πλήρη φάκελο, νοµίζω ότι είναι σε παρά πολύ καλό δρόµο, έχει καλή σειρά 

προτεραιότητας. Αυτά θα πρέπει να τα δούµε, να τα κυνηγήσουµε. Είχα πει, αν στην 

πενταετία τα σκουπίδια τα µαζεύουµε όπως τα µαζεύουµε τώρα και τα συσσωρεύουµε 

στο ΧΥΤΑ όπως το κάνουµε τώρα, θα είµαστε αποτυχηµένοι, τουλάχιστον για τη δική 

µας παράταξη. Όσο για το πράσινο, η περιβαλλοντική µελέτη κάθε έργου περνά από 

έλεγχο δεν γίνεται κάτι τυχαία,  Έγινε µεγάλη κριτική για τους ποταµοµοβραχίονες και 

τώρα έρχονται ξένοι και λένε, η πόλη σας άλλαξε. Νοµίζω ότι η διαδοχή των 

διοικήσεων δεν σηµαίνει και πάγωµα µερικών έργων, ίσα - ίσα να υπάρχει αυτός ο 
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ανταγωνισµός ούτος ώστε να καλυτερεύσουµε την ποιότητα της πόλης. Νοµίζω ότι 

στο πράσινο δεν υστερούµε και δεν φταίνε τα έργα τα οποία κατασκευάσαµε. Φυσικά 

υπάρχουν και µερικές ατέλειες τις οποίες τις αναφέρω και µέσα στον απολογισµό µου, 

αλλά είναι ο κόσµος φτιαγµένος έτσι. Όσο για την Α.Ε. ξέρετε τι πρόταση κάναµε, εµείς 

δίνουµε αυτή τη στιγµή τη διοίκηση της δηµοτικής επιχείρησης σε αυτόν που θέλει να 

την αναλάβει και θα είµαστε συµπαραστάτες στο έργο του. Αναλάβετέ την λοιπόν κι 

εµείς είµαστε µαζί σας και θα συµπορευτούµε αρκεί να κάνουµε κάτι το οποίο θα 

σώσει την περιοχή.   Είναι ένα κοµµάτι που είναι πολύ δύσκολο και ξέρετε η δέσµευση 

µας είναι ότι δεν πρέπει να κλείσει το µαγαζί, θα πρέπει να δούµε πως αυτό το µαγαζί, 

όχι να µας φέρνει κέρδη, τουλάχιστον να µην φέρνει ζηµίες, γιατί ξέρετε τι λένε; Γιατί εγώ 

το κορόιδο να πληρώνω όταν η ίδια η δηµοτική επιχείρηση δεν αποφέρει τίποτα και 

µόνο ζηµίες κάνει στην κοινωνία; Ούτε το ΞΕΝΙΑ ανήκει στον ∆ήµο, ούτε το ΦΟΕ ανήκει 

στον ∆ήµο και το Κανναβουργείο αυτή τη στιγµή είναι νοικιασµένο, δεν είναι δικό µας,  

γιατί κάνουµε κάποιες παρεµβάσεις οι οποίες είναι άστοχες. Το Κανναβουργείο έχει 

δοθεί εδώ και 20 χρόνια στον κ. Παππά, αυτός διαχειρίζεται το Κανναβουργείο, δεν 

είναι του ∆ήµου, δεν µπορούµε να κάνουµε παρεµβάσεις. Με την Εστία δεν θέλω να 

ανοίξω το θέµα, γιατί πιστεύω ότι εκεί υπάρχει µια άστοχη τοποθέτηση αν θέλετε κι 

αυτό θα το δούµε µες στη χρονιά, πως µπορούµε να καλυτερεύσουµε τα πράγµατα. 

Αλλά µην τα ρίχνετε όλα στον ∆ήµο, µερικές φορές οι εσφαλµένες εντυπώσεις που 

αφήνουµε στον κόσµο χαλάνε και το όλο κλίµα. ∆εν είναι όλα του ∆ήµου. Μακάρι το 

ΦΟΕ να λειτουργήσει, κι όπως είπατε φοβάµαι πολύ αν ο Μητσαράκης φύγει από 

τους Κύκνους, θα ερηµώσει κι εκείνο. ∆εν πρέπει να ερηµώσει, δεν πρέπει να  

γκετοποιηθεί αυτή η πόλη. Πρέπει όλοι πιστεύω να συµβάλουµε, ούτος ώστε να µην 

έχει φτώχεια στην Έδεσσα, γιατί αυτό το κοµµάτι δεν πρέπει να το ξεχνάµε, δεν πρέπει 

να πεινάνε οι συνδηµότες µας. ∆υστυχώς έχουµε ζήσει σε αυτή την κατάσταση και 

επίσης δεν πρέπει να µείνει κανείς συνδηµότης µας χωρίς να έχει βιβλιάριο υγείας, 

ούτος ώστε να βρει την υγειά του. Αυτά πρέπει να δούµε µαζί. Πιστεύω ότι κάναµε µια 

πολύ σωστή δουλεία, πιστεύω ότι ήσασταν συµπαραστάτες σε αυτό που κάναµε, το 

δείξατε εξάλλου και µε την πράξη σας και µε τη στάση σας και µε την προτροπή σας. 

Έτσι είναι δυστυχώς η δηµοκρατία, για να την προάγεις πρέπει να έχεις και την 

αντίθεση, δεχόµαστε τις καλές και καλοπροαίρετες υποδείξεις σας και πιστέψτε µε το 

΄15 θα κάνουµε πολύ περισσότερα, αν ήµαστε όλοι µαζί, για το καλό αυτού του τόπου 

χωρίς να βάζουµε ούτε κόµµατα στη µέση, ούτε διαφοροποιήσεις οι οποίες πιστεύω 
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ότι δεν αξίζουν σε ανθρώπους τους οποίους εξέλεξε ο κόσµος της Έδεσσας. Σας 

ευχαριστώ πολύ.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:  

• το αρθ. 217 του Ν. 3463/06, 

• την έκθεση πεπραγµένων της ∆ηµοτικής αρχής του έτους 2014  

ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ 

Ότι τα πεπραγµένα της ∆ηµοτικής αρχής του έτους 2014, 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 τους πίνακες µε τα οικονοµικά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσας.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τη λήξη της ειδικής αυτής συνεδρίασης. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 43/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  16/2/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – 

Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης,  Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου  

Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ,  

Χατζόγλου Ιωάννης.  

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Γραφείο τύπου κ. Γ. Μπλάγα 

- Προϊσταµένους ∆/νσεων 
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