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Σήμερα  Παρασκευή  31  Ιανουαρίου  2014  και  ώρα  17.00΄  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 1.221/16-1-2014 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε 
στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  και  επιδόθηκε  με 
αποδεικτικό σ’ όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο όπως ορίζουν 
οι  διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν  από  την  έναρξη  της συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  ήταν 
παρόντα τα 20 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Φίλιππος Γκιούρος (Πρόεδρος) 11 Γιώργος Κωστίδης
2 Μιχαήλ Μπέλμπας (Αντιπρόεδρος) 12 Ιωάννης Μουράτογλου
3 Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα (Γρ/τεας) 13 Ιωάννης Μπογδάνης
4 Δημήτριος Βάλτσης 14 Δημήτριος Ποτίρης
5 Τραϊανός Γιόντης 15 Πέτρος Πριβαρτιτσάνης
6 Δημήτριος Γιώγας 16 Ιωάννης Σόντρας
7 Χρήστος Δασκάλου 17 Ευτυχία Ταμβίσκου
8 Αικατερίνη Ζδρου 18 Ιωάννης Τσεπκεντζής
9 Μαρία Κατσάρα – Βλάχου 19 Χρήστος Τσιβόγλου
10 Ιωάννης Κίτκας 20 Μιχαήλ Φουνταλής

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα

1 Χρήστος Ζαΐφης 5 Χρήστος Πέτκος
2 Χρήστος Βερικούκης 6 Γεώργιος Ρουμελιώτης
3 Αθανάσιος Κάρτας 7 Δημήτριος Φαρμούζης
4 Πέτρος Καραμήτσος

1

ΑΔΑ: ΒΙΚΤΩΡΠ-ΚΧ7



Ο  Δήμαρχος  κ.  Δημήτριος  Γιάννου  προσκλήθηκε  και  παρίσταται  στη 
συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να 
συζητούν τα θέματα 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 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής:
«1.Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική 
δημόσια  συνεδρίαση  του  δημοτικού  συμβουλίου,  σε  ό,τι  αφορά την  οικονομική 
κατάσταση, τη διοίκηση  του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής 
δράσης.
2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος 
Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε 
πρόσφορο  μέσο.  Σε  αυτή  καλούνται  οι  κάτοικοι,  καθώς  και  οι  συνδικαλιστικοί, 
επιστημονικοί  και  κοινωνικοί  φορείς  του  Δήμου.  Σε  Δήμους  άνω  των  50.000 
κατοίκων  και  σε  Δήμους  πρωτευουσών  νομών η  ειδική  δημόσια  συνεδρίαση  του 
Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου 
έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, 
επιστημονικοί,  εμπορικοί,  συνδικαλιστικοί  και  κοινωνικοί,  για  την  ευρύτερη, 
δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.».
3. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της 
ανωτέρω  συνεδρίασης. 
4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται 
όλες  οι  δημοτικές  παρατάξεις  και  μπορούν  να  πάρουν  το  λόγο  τα  μέλη  του 
δημοτικού συμβουλίου και  τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών 
διαμερισμάτων.
5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα 
να  διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.
6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει 
χωρίς να  κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας 
συνεδρίασης  απολογισμού,  μπορούν  οι  δημοτικές  παρατάξεις  ή  οι  δημοτικοί 
σύμβουλοι να προκαλέσουν τη  συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 95»

Βάσει  των  παραπάνω  και  σε  εκτέλεση  της  3/2014  απόφασης  Δημοτικού 
Συμβουλίου,  εκδόθηκε  η  από  16-1-2014  ανακοίνωσή  μας  που  δημοσιεύθηκε 
αρμοδίως.

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στο Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου, ο οποίος 
εξέθεσε στο συμβούλιο τα πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής του έτους 2013, σε ότι 
αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση  του Δήμου και την εφαρμογή του 
προγράμματος δημοτικής δράσης, που είχε ως εξής: 
«Η Λογοδοσία  του  Δημάρχου,  όπως  προβλέπεται  από  το  άρθρο  217,  του  νόμου 
3463/2006,  δηλαδή  του  Δημοτικού  Κώδικα,  αποτελεί  το  αποκορύφωμα  της 
δημοκρατικής διαδικασίας, του τρόπου της ανοιχτής  συμμετοχικής λειτουργίας μας 
και  κατοχυρώνει  την  ενημέρωση  του  πολίτη  για  τα  πεπραγμένα  του  Δήμου, 
ενισχύοντας τον κοινωνικό διάλογο για τα δημοτικά δρώμενα.
Ουσιαστικά, στη λογοδοσία παρουσιάζεται περιληπτικά η προσπάθεια που έχει γίνει 
από το Δήμο για διαχείριση και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά 
και  για  τη συμβολή του στην  αναπτυξιακή  προσπάθεια  που καταβάλει  ο  τόπος. 
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Σκόπιμο θεωρώ να επισημάνω από την αρχή ότι η προσπάθεια αυτή είναι συλλογική 
και ξεπερνάει τα στενά όρια του Δήμου, ως Οργανισμού. Με άλλα λόγια αφορά μία 
προσπάθεια  του  συνόλου  των  αιρετών  και  των  υπαλλήλων  του  Δήμου  και  των 
Νομικών του Προσώπων, αλλά και των συλλογικών εκφάνσεων της κοινωνίας, όπως 
επίσης και των ενεργών πολιτών.

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Στελεχιακό δυναμικό – Ο.Ε.Υ.
Το 2013 ο Δήμος Έδεσσας λειτούργησε με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) που συντάχθηκε κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο, μετά την εφαρμογή 
του Προγράμματος «Καλλικράτης» και σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα διοίκησης, 
προβλέποντας  την  ύπαρξη  και  λειτουργία  των  λειτουργικών  μονάδων  που 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
Επισημαίνεται ότι στις λειτουργικές μονάδες του Δήμου Έδεσσας εντάσσονται και τα 
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημόσιου Δικαίου του Δήμου, καθώς στόχος είναι η 
συνολική αντιμετώπιση όλων των λειτουργικών μονάδων έτσι ώστε να παράγεται το 
βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. 
Η  Διεύθυνση  Δημοτικής  Αστυνομίας  λειτούργησε  μέχρι  την  εφαρμογή  του 
4172/2013 (Σεπτέμβριος 2013), οπότε και καταργήθηκε.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕ

Σ ΚΑΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Περιβάλλον & 
Ποιότητα Ζωής

Κοινωνική 
Πολιτική, 

Υγεία, Παιδεία, 
Πολιτισμός & 
Αθλητισμός

Τοπική 
Οικονομία & 
Απασχόληση

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 
Δραστηριοτήτων

Ιδιαίτερο 
Γραφείο 
Δημάρχου και 
Ειδικών 
Συμβούλων

Τμήμα 
Συγκοινωνιακών, 
Υδραυλικών, 
Εγγειοβελτιωτικών 
έργων και 
Πολιτικής 
Προστασίας

Ν.Π.Δ.Δ. "ΕΥ 
ΖΗΝ" 
(Κοινωνικής 
Πολιτικής, 
Αθλητισμού)

Τμήμα 
Απασχόλησης 
και Τουρισμού

Αυτοτελές 
Γραφείο 
Επικοινωνίας 
και Δημοσίων 
Σχέσεων

Τμήμα κτιριακών 
έργων, υπαίθριων 
χώρων, 
συγκοινωνιών και 
κυκλοφορίας

ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε (Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δ. Έδεσσας) Κοινωνική 
Πολιτική, Πολιτισμός, Αθλητισμός, 
Τουρισμός

Νομική 
Υπηρεσία
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Τμήμα 
ηλ/μηχανολογικώ
ν έργων, 
ηλεκτροφωτισμού, 
εξοικονόμησης 
ενέργειας, 
σηματοδότησης, 
εγκαταστάσεων 
και αδειών 
μεταφορών

 

Τουριστική 
Έδεσσας Α.Ε. 
Ο.Τ.Α. 
(Δημοτική 
Επιχείρηση)

Αυτοτελές 
Γραφείο 
Διαφάνειας

Τμήμα κίνησης-
συντήρησης 
οχημάτων - 
μηχανημάτων και 
καυσίμων

  

Αυτοτελές 
Γραφείο 
Διοικητικής 
βοήθειας

Τμήμα έκδοσης 
οικοδομικών 
αδειών

  Δ/νση Δημοτικής 
Αστυνομίας

Τμήμα 
πολεοδομικών 
εφαρμογών

  
Τμήμα 
Προγραμματισμο
ύ και Οργάνωσης

Τμήμα ελέγχου 
κατασκευών   

Τμήμα 
Τεχνολογιών, 
Πληροφορικής 
και 
Επικοινωνιών

Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας   

Τμήμα 
Δημοτικής 
Κατάστασης και 
Ληξιαρχείου 

   

Τμήμα 
Υποστήριξης 
Πολιτικών 
Οργάνων και 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού

   

Τμήμα 
Προϋπολογισμού
, Λογιστηρίου 
και Προμηθειών

   Τμήμα Εσόδων 
και Περιουσίας

   Τμήμα Ταμείου
ΚΕΠ
Αποκεντρωμένες 
Υπηρεσίες 
Δημοτικής 
Ενότητας 
Βεγορίτιδας

4

ΑΔΑ: ΒΙΚΤΩΡΠ-ΚΧ7



Παρακάτω απεικονίζεται το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Έδεσσας, των Νομικών 
του  Προσώπων  και  των  Δημοτικών  Επιχειρήσεων  όπως  αυτό  κατανέμεται  στις 
οργανικές μονάδες. 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον Δήμαρχο
1 Γενικός Γραμματέας Δήμου
3 Ειδικοί Συνεργάτες του Δήμου

Ο Δήμος προσέλαβε τον μήνα Δεκέμβριο 2013 έναν ακόμη ειδικό συνεργάτη με 
ειδικότητα σε θέματα οδοποιίας. Υπηρετούσαν μόνο δύο (2) ειδικοί συνεργάτες

Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας
Πλήθος Κλάδος Εικότητα

2 ΠΕ  Δημοτικής Αστυνομίας
3 ΠΕ Ειδικό ΈνστολοΠροσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας
2 ΤΕ Ειδικό ΈνστολοΠροσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας
15 ΔΕ Ειδικό ΈνστολοΠροσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας
Η Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας έχει ήδη καταργηθεί σύμφωνα με το ν. 
4172/2013. Οι υπάλληλοι από 23-9-2013 έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα για 8 

μήνες. Εξαιρέθηκαν μόνο δύο (2) υπάλληλοι οι οποίοι ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών και μετατάχθηκαν στον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού.  Τοποθετήθηκαν σε 

υπηρεσίες του Δήμου όπως αναλυτικά παρακάτω αναφέρονται.

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα

1 ΠΕ Διοικητικου Οικονομικού (Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού)
1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ (Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού)
1 ΔΕ Διοικητικού (Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου)
1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Γραμματεία Επιτροπών Δήμου)
2 ΔΕ Διοικητικού (Πρωτόκολλο- Διεκπεραίωση εγγράφων)
4 ΠΕ Διοικητικού
2 ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
2 ΠΕ Διοικητικού (Οικονομικός)
2 ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού
1 ΤΕ Διοικητικών - Λογιστικών
8 ΔΕ Διοικητικού
2 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου)

Ο υπάλληλος που αναφέρεατι στον Κλάδο ΔΕ Χειριστών Η/Υ προήλθε από μετάταξη  
από τον Δήμο Πρέβεζας

Ένας (1) υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού έχει προέλθει από μετάταξη από τον  
Κλάδο ΠΕ Ειδ. Ενστ. Προς. Δημ. Αστυνομίας που έχει εξαιρεθεί της διαθεσιμότητας  

λόγω κατοχης τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών
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Δ/νση  Προγραμματισμού, Οργάνωσης  Πληροφορικής και 
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Πλήθο
ς Κλάδος Εικότητα

1 ΠΕ Γεωπόνων
1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1 ΠΕ Πληροφορικής
1 ΠΕ Δοσολόγων
1 ΠΕ Διοικητικού

Ο υπάλληλος που εμφανίζεται στον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού υπηρετούσε στην Δημοτική  
Αστυνομία και με την εξαίρεση του από την διαθεσιμότητα μετατάχθηκε στον Κλάδο  

αυτό και τοποθετήθηκα την αναφερόμενη Δ/νση

Δ/νση  Περιβάλλοντος - Πρασίνου - Καθαριότητας
Πλήθο

ς Κλάδος Εικότητα
1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
2 ΠΕ Γεωπόνων
1 ΠΕ Διοικητικού
1 ΔΕ Χειριστών Μηχ. Έργων
4 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Απορρ/ρων
1 ΔΕ Δενδροκηπουρών, κηπουρών

13 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου)

Ο υπάλληλος που αναφέρεατι στον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού προήλθε από μετάταξη από  
τον Κλάδο ΔΕ Δενδροκηπουρών, κηπουρών

Δ/νση  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού 
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Πλήθο
ς Κλάδος Εικότητα
1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
1 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
2 ΔΕ Διοικητικού (Ιδ.Δ.Αορίστου χρόνου)

15 ΔΕ Σχολικών Φυλάκων (Ιδ.Δ. Αορίστου Χρόνου)
20 ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου)
2 ΔΕ Τεχνιτών Κηπουρών
1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

Στην Δ/νση αυτή υπηρετούσαν και 15 υπάλληλοι ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων  
(Ιδ. Δικ. Αορίστου χρόνου). Ένδεκα από αυτούς έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα σύμφωνα  
με το ν. 4172/2013 από τους τέσσερις υπολοίπους : α) ένας (1) έχει μεταταχθεί στην  
ειδικότητα ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων το έτος 2012 και  β)τρεις (3) έχουν εξαιρεθεί της  

διαθεσιμότητας και έχουν μεταταχθεί στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών, από τους  
οποίους δύο υπηρετούν στην Δ/νση αυτή στο γραφείο αθλητισμού και νέας γενιάς και  

ένας στο γραφείο κίνησης της δ/νσης Τεχν. υπηρεσιών  & Πολεοδομίας
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Οι αναφερόμενοι δύο (2) υπάλληλοι στην 3η σειρά είναι από την μετάταξη που  
αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο

Οι υπάλληλοι που αναφέρονται στις 2 τελευταίες σειρές είναι από κατάταξη λόγω  
ανάληψης αρμοδιοτήτων από τον Δήμο των αθλητικών κέντρων (γήπεδα)

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
Πλήθο

ς Κλάδος Εικότητα
6 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
3 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
1 ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
3 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
2 ΤΕ Ηλεκτρολόγων
3 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
2 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
1 ΔΕ Εργοδηγών
4 ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών)
1 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Ιδ.Δ.Αορ. Χρόνου)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχ. Έργων
3 ΥΕ Εργατών Τεχνικής Υπηρεσίας
1 ΔΕ Διοικητικού (Ιδ. Δικ. Αορ. Χρόνου)
Ο ένας (1) ΔΕ οδηγός αυτοκινήτου (ΙΔΑΧ) έχει προέλθει από μετάταξη από την  

ειδικότητα ΔΕ Σχολικών Φυλάκων
Ο υπάλληλος ΔΕ Διοικητικού (ΙΔΑΧ) προήλθε από μετάταξη του που έγινε λόγω  

εξαίρεσης από την διαθεσιμότητα. Υπηρετούσε στην ειδικότητα ΔΕ Σχολικών Φυλάκων
Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΠ

Πλήθο
ς Κλάδος Εικότητα
7 ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
3 ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

Στον Κλάδο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών έχει προσληφθεί ένας υπάλληλος  
τον Οκτώβριο 2013

Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας
Πλήθο

ς Κλάδος Εικότητα
1 ΔΕ Διοικητικού

Στην Βεγορίτιδα υπηρετούσαν δύο (2) υπάλληλοι ΔΕ Διοικητικού και ο ένας έχει 
ήδη συνταξιοδοτηθεί εντός τους ετους 2013

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

Πλήθο Κλάδος Εικότητα
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ς
17 ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων
125 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας
4 ΥΕ Εργάτες Νεκροταφείων
5 Χειριστές Μηχανημάτων Έργων
Επίσης απασχολήθηκαν ως υδρονομείς 40 άτομα για 3,5  μήνες μέσα στο έτος 

2013

Προσωπικό ΔΕΥΑΕ
Πλήθο

ς Κλάδος Εικότητα

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
2 ΤΕ Λογιστικού
1 ΤΕ Μηχαν. Μηχανικών (Πρόγραμμα ΑΜΕΑ)
1 ΔΕ Διοικητικού (Πρόγραμμα ΑΜΕΑ)
2 ΔΕ Εργατών
1 ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Ιδ. Δικ. Ορισμένου Χρόνου,  8/μηνο)
5 ΥΕ Εργάτες (Ιδ. Δικ. Ορισμένου Χρόνου,  8/μηνο)
1 ΥΕ Εργάτες (Ιδ. Δικ. Ορισμένου Χρόνου,  2/μηνο)

Προσωπικό "ΕΥ ΖΗΝ"
Πλήθο

ς Κλάδος Εικότητα

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
2 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
1 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Ιδ. Δικ. Αορίστου χρόνου)

Το έτος 2013 προστέθηκε στο προσωπικό μία ακόμη υπάλληλος του 
Κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Απασχολήθηκαν στο ΝΠΔΔ επίσης: με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΕΣΠΑ 
και 2μηνες συμβάσεις οι παρακάτω

5 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
1 ΔΕ Μαγείρων
3 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
2 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

13 Ως προσωπικό γενικών καθηκόντων  ορισμένου χρόνου από  το ''Ανάσα 
και Ζωή"
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Από τις παρατηρήσεις που εντάσσονται στον πίνακα παρατηρούμε τις μεταβολές που 
έγιναν κυρίως λόγω μετατάξεων, ενώ οι μεγάλες αλλαγές στο προσωπικό αφορούν 
τους σχολικούς  φύλακες  και  τους  δημοτικούς αστυνομικούς  που  έχουν  τεθεί  σε 
διαθεσιμότητα, μετά την εφαρμογή του ν. 4172/2013.
Συνολικά το προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο και τα Νομικό Πρόσωπα είναι:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΟΙ
1 Δήμος Έδεσσας 169 (138) 25*
2 ΕΥ ΖΗΝ 26 3*
3 ΔΕΥΑ Έδεσσας 8 4*
4 ΔΗΚΕΔΕ (αορίστου χρόνου) 32
5 ΔΗΚΕΔΕ (ορισμένου χρόνου) 21
6 Τουριστική Έδεσσας ΑΕ 21 1*

ΣΥΝΟΛΟ 277 (246) 33
* Πρόκειται για ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας των συμβάσεων 2 έως 8 μηνών. 
Εντός  παρενθέσεως  παρουσιάζεται  η  κατάσταση  κατά  την  31-12-2013  χωρίς  το 
προσωπικό  των  σχολικών  φυλάκων  και  της  δημοτικής  αστυνομίας  που  είναι  σε 
διαθεσιμότητα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ
Προτάσεις
Τα  χρηματοδοτούμενα  έργα  είναι  ο  βασικότερος  τρόπος  υλοποίησης  σημαντικών 
έργων στη σημερινή οικονομική συγκυρία και για το λόγο αυτό οι προτάσεις που 
υποβάλει ο δήμος έχουν ιδιαίτερη σημασία στην παραγωγή του δημοτικού έργου και 
την  υλοποίηση  των  δημοτικών  πολιτικών.  Οι  προτάσεις  που  υποβλήθηκαν  σε 
διάφορα  προγράμματα  που  ξεκίνησαν  ή  ολοκληρώθηκαν  κατά  το  2013, 
παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα του Παραρτήματος Ι. 
Ένα  σημαντικό  στοιχείο  των  προτάσεων  που  υποβλήθηκαν  είναι  ότι  έγινε 
προσπάθεια  αξιοποίησης  κάθε  χρηματοδοτικού  εργαλείου,  όπως  είναι  τα 
Επιχειρησιακά  Προγράμματα  Μακεδονίας  –  Θράκης,  Ψηφιακή  Σύγκλιση, 
Περιβάλλον  &  Αειφόρος  Ανάπτυξη  και  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  το  Πρόγραμμα 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ και το Πράσινο Ταμείο. Μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία – Θράκη εντάχθηκαν τα έργα που 
εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΚΑ και την ΕΕΤΑΑ, όπου είχαμε σημαντικές επιτυχίες.
Πρέπει να επισημανθεί ότι το 2013 ήταν μία χρονιά με σημαντικές επιτυχίες στις 
εντάξεις έργων. Τα περισσότερα από τα έργα αυτά υποβλήθηκαν για ένταξη εντός του 
2013,  εντάχθηκαν και έχουν ήδη δημοπρατηθεί  και  υπογραφεί  οι  συμβάσεις  με 
τους αναδόχους, καθώς τα χρονικά περιθώρια του ΕΣΠΑ είναι εξαιρετικά πιεστικά. 
Παρ’ όλα αυτά, τόσο η διοίκηση όσο και οι υπηρεσίες, δώσαμε μάχη με το χρόνο και 
τα  καταφέραμε  και  στο  σημείο  αυτό  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τα  στελέχη  του 
Προγραμματισμού και των Τεχνικών Υπηρεσιών για την αποτελεσματικότητά τους. 
Για να δώσω μία τάξη μεγέθους πρόκειται για 9 χρηματοδοτούμενα έργα, συνολικού 
προϋπολογισμού άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν 
και δημοπρατήθηκαν εντός του 2013.
Υπάρχουν ακόμη πολλά και σημαντικά έργα των οποίων αναμένουμε την έγκριση, 
καθώς η αξιολόγησή τους βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Τέλος,  υπάρχουν  και  κάποιες  προτάσεις  που  δεν  εντάχθηκαν  αλλά  μπορούν  να 
επανυποβληθούν σε άλλη χρονική στιγμή διότι πρόκειται για αξιόλογες προτάσεις 
που μπορούν να αξιοποιηθούν μελλοντικά.  

Μελέτες
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Τα  έργα  του  Τεχνικού  Προγράμματος  που  χρηματοδοτούνται  από  το  ΕΣΠΑ και 
άλλους Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους για το 2013 είναι  72 στον αριθμό και 
έχουν συνολικό προϋπολογισμό 21.576.479,00 €.
Έχει ιδιαίτερη αξία να τονίσουμε ότι από το σύνολο των 72 έργων του έτους 2013, 
προϋπολογισμού μελέτης  21.576.479,00 €, οι μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας 
εκπόνησαν, αποκλειστικά με ίδια μέσα, τις μελέτες των 67 έργων, προϋπολογισμού 
μελέτης 7.016.231,58 €. 
Θέλω  να  σταθώ  στην  εξολοκλήρου  από  τους  μηχανικούς  μας  μελέτη  όλων  των 
σταδίων, υποβολή και ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου «Ανάπλαση πλατείας Γρανικού, 
οδού 18ης Οκτωβρίου και των μεταξύ τους συνδετήριων οδών»,  προϋπολογισμού 
μελέτης 4.350.000,00 €, έργο που έχει ήδη ανατεθεί και αναμένεται να ξεκινήσει 
αρχές του 2014.
Από τα υπό εξέλιξη  έργα του έτους 2013,  μόνο  στα  7  προϋπολογισμού μελέτης 
14.560.241,41 € έχουν εμπλακεί  και  εξωτερικοί  μελετητές,  στους οποίους έχουν 
ανατεθεί τμήματα της μελέτης τους. Η Τεχνική Υπηρεσία έχει και σε αυτά τα έργα 
τον  κύριο  όγκο  της  μελετητικής  ωρίμανσής  τους,  της  σύνταξης  των  τευχών 
δημοπράτησής τους και την επιμέλεια της ένταξής τους σε προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Βέβαια, δεν είναι όλα θετικά, διότι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και ενίοτε αδυναμία 
στην εκπόνηση :
•  Μελετών  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων,  λόγω  έλλειψης  μηχανικού  αντίστοιχης 
ειδικότητας.
•  Απαιτητικών  Στατικών  Μελετών  σύνθετων  κτηριακών  έργων,  λόγω  έλλειψης 
προγράμματος στατικών υπολογισμών.
•Τοπογραφικών μελετών ευρείας κλίμακας, λόγω ύπαρξης μόνο ενός Τοπογράφου 
Μηχανικού με επιβαρυμένο φόρτο εργασίας.

Ακόμη, η Τεχνική Υπηρεσία έχει αναλάβει το κύριο βάρος της μελέτης των Τεχνικών 
Προδιαγραφών,  της  δημοπράτησης,  αξιολόγησης,  επίβλεψης  και  παραλαβής  των 
προμηθειών  του  Δήμου  Έδεσσας,  που  για  το  έτος  2013  ανήλθαν  συνολικά  σε 
1.358.332,00 €.
Η Τεχνική Υπηρεσία προδιέγραψε, επέβλεψε και παρέλαβε εργασίες και υπηρεσίες 
τρίτων, που για το έτος 2013 ανέρχονται συνολικά σε 449.738,00€.

Εκτέλεση έργων
Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2013, το οποίο αποτελείται στο τέλος του 
έτους 2013, από 72 έργα, συνολικού προϋπολογισμού (2013) 15.100.310,69 € και 
ειδικότερα :

 8  ενεργειακά  έργα  και  έργα  αμιγώς  ηλεκτροφωτισμού,  προϋπολογισμού 
1.097.075,26 €.

 19 εγγειοβελτιωτικά έργα, προϋπολογισμού 1.013.047,15 €.
 15 συγκοινωνιακά έργα, προϋπολογισμού 197.539,62 €
 20 έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων, προϋπολογισμού 11.355.470,28 €
 10 κτηριακά έργα, προϋπολογισμού 1.437.178,38 €

Η χρηματοδότηση των παραπάνω προήλθε :
 Κατά  14.403.101,71 €  από  το  Ε.Σ.Π.Α.  και  άλλους  Ευρωπαϊκούς  και 

Εθνικούς Πόρους
 Κατά 595.710,00 € από ΣΑΤΑ
 Κατά 101.498,98 € από Ιδίους Πόρους του Δήμου Έδεσσας

Η  εξέλιξη  των  έργων  που   χρηματοδοτούνται  από  το  Ε.Σ.Π.Α.  και  άλλους 
Ευρωπαϊκούς  και  Εθνικούς  Πόρους ως  τις  31-12-2013,  βάσει  του  Τεχνικού 
Προγράμματος και των στοιχείων που διαθέτει η Δ/νση Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. ως σήμερα, 
συνοπτικά φαίνεται στον πίνακα που παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ.
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Για το έτος 2014 στο Τεχνικό Πρόγραμμα έχουν ήδη ενταχθεί  58 έργα, συνολικού 
προϋπολογισμού 11.348.861,68 €. Η χρηματοδότηση αυτών προέρχεται :

 Κατά  10.743.437,72  €  από  το  Ε.Σ.Π.Α.  και  άλλους  Ευρωπαϊκούς  και 
Εθνικούς Πόρους

 Κατά 292.100,00 € από ΣΑΤΑ
 Κατά 313.323,96 € από Ιδίους Πόρους του Δήμου Έδεσσας

Επίσης, έχουν μελετηθεί και θα υποβληθούν στον ΕΦΔ της ΕΕΤΑΑ για ένταξη σε 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τα έργα :

  «Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου», προϋπολογισμού 4.300.000,00 €.
 «Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας», προϋπολογισμού 2.700.000,00 €.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

Ανακύκλωση
Το 2013 ήταν η χρονιά που ξεκίνησε η ανακύκλωση στο Δήμο Έδεσσας. 
Τον Δεκέμβριο του 2012 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε αποδοχή 
της δωρεάς ενός οχήματος συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και 405 μπλε κάδων 
ανακύκλωσης,  με  βάση  τη  Σύμβαση  Συνεργασίας  με  την  Ελληνική  Εταιρία 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε (Ε.Ε.Α.Α.).
Τον Μάρτιο του 2013 παραλάβαμε ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα  MERCEDES 
και  405  μπλε  κάδους  Ανακυκλώσιμων Υλικών.  Στη  συνέχεια  πραγματοποιήσαμε 
ενημέρωση των πολιτών με διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και ειδικών τσαντών 
ανακύκλωσης. Η διανομή έγινε πόρτα – πόρτα στην πόλη της Έδεσσας και σε όλα τα 
Δημοτικά Σχολεία. 
Τον Μάιο του 2013 τοποθετήθηκαν οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης στα διάφορα σημεία 
του  αστικού  ιστού  της  Έδεσσας  και  τον  Ιούνιο  ξεκίνησε  η  αποκομιδή  των 
ανακυκλώσιμων υλικών.
Μέχρι  το  τέλος  του  έτους  συλλέξαμε  250,00  τόνους  ανακυκλώσιμων  υλικών,  τα 
οποία  μεταφέρθηκαν  στο  Κέντρο  Διαλογής  Ανακυκλώσιμων  Υλικών  στην 
Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης (Κ.Δ.Α.Υ.).
Στόχος  είναι  η  επέκταση  της  ανακύκλωσης  σε  όλες  τις  Τοπικές  Κοινότητες  του 
Δήμου  Έδεσσας,  για  την  οποία  όμως  απαιτείται  σε  πρώτο  στάδιο  υποδομή 
μεταφόρτωσης και σε δεύτερο χρόνο ενίσχυση με ένα ακόμη απορριμματοφόρο και 
νέους μπλε κάδους.
  
Καθαριότητα  
Το 2013 ήταν χρονιά αλλαγών για την Καθαριότητα.
Τον Μάιο του 2013 το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης μεταφέρθηκε από τον 
χώρο  του  Δημαρχείου  στον  χώρο  των  πρώην  Δημοτικών  Σφαγείων  στην  περιοχή 
Σμαρέκα, σε νέο κτίριο.
Η καθαριότητα των περιοχών της πόλης της Έδεσσας και η αποκομιδή των στερεών 
απορριμμάτων  σχεδιάστηκε  και   πραγματοποιήθηκε  καθημερινά  στην  πόλη  της 
Έδεσσας σε πολύ καλό βαθμό.
Ο  Χ.Υ.Τ.Α Έδεσσας στο τέλος του έτους άλλαξε το 24ωρο ωράριο λειτουργίας του. Ο 
Χώρος τώρα λειτουργεί πλέον από τις 7:00π.μ. έως το απόγευμα στις 17.00μ.μ. Αυτό 
είχε ως συνέπεια να σταματήσει η νυχτερινή αποκομιδή του κέντρου της Έδεσσας 
και να ξανασχεδιαστούν νέα δρομολόγια αποκομιδής των περιοχών της Δημοτικής 
Ενότητας Έδεσσας και Βεγορίτιδας.
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Υπηρεσία Δόμησης
 Από  1/1/2011  και  σύμφωνα  με  το  Πρόγραμμα  «Καλλικράτης»  το  Τμήμα 
Πολεοδομίας Έδεσσας της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Οικισμού και 
Χωροταξίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας, περιήλθε με τους υπαλλήλους 
και την υλικοτεχνική υποδομή του, στη δικαιοδοσία του Δήμου Έδεσσας.
Σήμερα, η Πολεοδομία αποτελεί υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας  του  Δήμου  Έδεσσας,  αποτελείται  από  τα  Τμήματα  Έκδοσης 
Οικοδομικών  Αδειών,  Πολεοδομικών  Εφαρμογών  και  Ελέγχου  κατασκευών  και 
υποστηρίζει – εξυπηρετεί σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, εκτός του Δήμο 
Έδεσσας : 

• Τεχνικά και Διοικητικά το Δήμο Σκύδρας, ο οποίος δεν έχει συγκροτήσει 
αντίστοιχη υπηρεσία

• Τεχνικά  το  Δήμο  Αλμωπίας,  διότι  το  πολεοδομικό  γραφείο,  δεν 
στελεχώνεται επαρκώς με Μηχανικούς

Κατά το έτος 2013 η ΕΠΑΕ (Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου) εξέτασε είκοσι έξι 
(26) θέματα.

Αγροτική Ανάπτυξη
Στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν:

• Παραλαβή 30 αιτήσεων, έλεγχος δικαιολογητικών, διαμόρφωση και υποβολή 
των εισηγήσεων και των φακέλων στην Υπηρεσία Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης για την έκδοση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.

• Σύνταξη  φακέλων  για  έκδοση  αδειών  για  υφιστάμενα  δικαιώματα  χρήσης 
νερού 70 δημοτικών αρδευτικών γεωτρήσεων.

• Δημιουργία  βάσης  δεδομένων  και  καταγραφή  των  δημοτικών  αρδευτικών 
γεωτρήσεων σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών.

• Δημιουργία βάσης δεδομένων, ψηφιοποίηση και εισαγωγή των διανομών των 
αγροκτημάτων του Δήμου σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, με σκοπό τη 
δημιουργία ολοκληρωμένου Αγροτικού Κτηματολογίου του Δήμου.

• Διαχείριση βοσκοτόπων με σύνταξη Καταστάσεων Βοσκής και συνεργασία με 
την ΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ για την κατανομή των δημοτικών βοσκοτόπων στους 
αιτούντες.  Επίσης,  εύρεση, καταγραφή και οριοθέτηση όλων των δημοτικών 
βοσκοτόπων με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

• Εκπόνηση  μελέτης  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» με σκοπό την υποβολή 
αιτήματος  χρηματοδότησης  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν συντηρήσεις αρδευτικών δικτύων και αγροτικών δρόμων, 
με βάση τις ανάγκες και τους διαθέσιμους πόρους.
Τα  νέα  έργα  σε  αρδευτικά  δίκτυα  διαφόρων  Τοπικών  Κοινοτήτων  (Φλαμουριά, 
Σωτήρα,  Πλατάνη,  Άρνισσα)  που  κατασκευάζονται  ή  είναι  υπό ένταξη  αποτελούν 
τμήμα του τομέα Αγροτικής Ανάπτυξη, όμως παρουσιάζονται στο τμήμα των τεχνικών 
έργων.

Δημοτικός Λαχανόκηπος
Το 2013 λειτούργησε για πρώτη φορά ο Δημοτικός Λαχανόκηπος, όπου μοιράστηκαν 
τμήματα  γης  δημοτικού  οικοπέδου  για  καλλιέργεια  λαχανικών.  Ο  δημοτικός 
λαχανόκηπος  είναι  μία  σύγχρονη  λύση  για  κατοίκους  πόλεων  ου  επιθυμούν 
βιολογικά προϊόντα και δεν διαθέτουν αγροκτήματα. 
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Λόγω της οικονομικής κρίσης η σημασία του δημοτικού λαχανόκηπου είναι ακόμη 
μεγαλύτερη καθώς οι δικαιούχοι μπορούν να παράγουν χωρίς κόστος τα λαχανικά 
της χρονιάς για την οικογένειά τους.

Διαχείριση αδέσποτων ζώων
Η  διαχείριση  των  αδέσποτων  ζώων  είναι  ένα  σύνθετο  πρόβλημα  στις  σύγχρονες 
κοινωνίες.  Δυστυχώς,  δεν  διαθέτουμε  τους  απαραίτητους  πόρους  για  να 
πραγματοποιήσουμε τις δράσεις εκείνες που θα προστατέψουν τα αδέσποτα ζώα και 
θα  τους  επιτρέψουν  να  ζήσουν  αρμονικά  με  τους  ανθρώπους  στο  φυσικό  και 
δομημένο περιβάλλον.
Πρέπει να τονιστεί η συνεισφορά των εθελοντών και ειδικά της Ομάδας Εθελοντών 
καταφυγίου  Έδεσσας,  που  η  συμβολή  τους  ήταν  πραγματικά  πολύτιμη.  Για  τη 
διαχείριση των αδέσποτων ζώων πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

− Συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.4039/12.
− Στα  πλαίσια  της  διαχείρισης  αδέσποτων  ζώων  πραγματοποιήθηκαν  50 

στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα και 200 αντιλυσσικοί εμβολιασμοί. 
− Έγινε  προμήθεια  επιπλέον  200  αντιλυσσικών  εμβολίων,  134  εμβολίων  για 

σκύλους καθώς και προμήθεια 100 μικροτσίπ για την ηλεκτρονική σήμανση 
των αδέσποτων ζώων. 

− Έγινε  καθημερινή  φροντίδα,  σίτιση  και  περίθαλψη  150  περίπου  ζώων  στο 
προσωρινό καταφύγιο του Δήμου.

− Σε  συνεργασία  με  φιλοζωικά  σωματεία  δημιουργήθηκε  δίκτυο  υιοθεσιών 
αδέσποτων ζώων και προωθήθηκαν για υιοθεσία πάνω από 30 ζώα.

− Σε συνεργασία με την Ομάδα της SAPT Hellas (ΜΚΟ - Δράση για τα Αδέσποτα - 
Σκύλοι Θεραπείας Ελλάδας) και την Ομάδα Εθελοντών Καταφυγίου Έδεσσας 
πραγματοποιήθηκε από τις 9/11 έως και τις 12/11 εκστρατεία ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης  των  μαθητών  των  Δημοτικών  σχολείων  της  πόλης  μας  ως 
προς τα προβλήματα που συναντούν οι αδέσποτοι σκύλοι, για την υιοθεσία τους 
και για τη θεραπευτική επαφή με τα αυτούς.

− Επίσης  δημιουργήθηκε  ολοκληρωμένη  ειδική  web  εφαρμογή  για  την 
καταγραφή και παρακολούθηση όλων των φιλοξενούμενων ζώων στο προσωρινό 
καταφύγιο του Δήμου. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Τουριστική ανάπτυξη
Η τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Έδεσσας είναι ένας σημαντικός στόχος, αν και 
προσπαθούμε να τον πετύχουμε με ελάχιστους πόρους γεγονός που δυσχεραίνει το 
εγχείρημα. 
Μία λύση είναι τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα στους τομείς του τουρισμού και 
του  πολιτισμού,  που  αξιοποιούμε  κυρίως  για  την  περιοχή  των  Μύλων.  Το 
πρόγραμμα  ΚΑΪΜΑΚ  που  ολοκληρώθηκε  το  2013  είναι  ένα  βήμα  προς  την 
αξιοποίηση των Μύλων και τη διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος της Έδεσσας με 
τις λίμνες και τον ορεινό όγκο. Εκτός των άλλων το πρόγραμμα περιλάμβανε αι το 
ηλεκτρονικό  εισιτήριο  που  ήδη  εγκαινιάστηκε  και  θα  επεκταθεί  σε  όλους  τους 
επισκέψιμους Μύλους και τους Καταρράκτες.
Ένα άλλο πρόγραμμα που ξεκίνησε να υλοποιείται έχει τίτλο «Υδάτινες Διαδρομές 
ιστορίας  και  Πολιτισμού»  και  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  «Ψηφιακή  Σύγκλιση»  και  μέσω  του  οποίου  θα  δημιουργηθούν 
σημαντικά  εργαλεία  προβολής  και  ανάδειξης  της  τοπικής  πολιτισμικής 
κληρονομιάς.
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Με ίδια μέσα πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις στην περιοχή του Βαροσίου, τόσο για 
την αισθητική αναβάθμιση της παραδοσιακής συνοικίας όσο και για την εξάλειψη 
του φαινόμενου της στάθμευσης. Δυστυχώς, η κατάργηση της δημοτικής Αστυνομίας 
μας στέρησε  το  εργαλείο  για  την εφαρμογή μίας πολιτικής  που είχε  πολύ καλά 
αποτελέσματα όλη τη θερινή περίοδο του 2013.
Επίσης, σε συνεργασία με την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων έχουμε προωθήσει τον 
φάκελο για ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου και αναστύλωση του τζαμιού της 
Έδεσσας, προκειμένου να φιλοξενήσει αρχαιολογική συλλογή με ευρήματα από τον 
αρχαιολογικό χώρο του Λόγγου και την ευρύτερη περιοχή. 
Η δημιουργία του Μουσείου Καπετάν Άγρα – Αντώνη Μίγκα στο παλιό Δημοτικό 
Σχολείο  της  Καρυδιάς,  που  φιλοξενεί,  έγινε  σε  συνεργασία  με  το  Υπουργείο 
Μακεδονίας  Θράκης  και,  εκτός  από  την  ανάδειξη  της  ιστορίας  της  περιοχής, 
αποτελεί  έναν  αξιόλογο  επισκέψιμο  χώρο  για  οργανωμένες  κυρίως  ομάδες 
επισκεπτών.

Απασχόληση
Ο  Δήμος  Έδεσσας  συμμετείχε  με  άλλους  φορείς  του  Νομού  στην  Αναπτυξιακή 
Σύμπραξη  με  τίτλο  «Ανάσα  και  Ζωή».  Μέσω  της  αναπτυξιακής  σύμπραξης 
εξασφαλίστηκε  απασχόληση  για  71  συμπολίτες  μας,  ενώ  ο  Δήμος  Έδεσσας 
ωφελήθηκε  από  τους  εργαζόμενους  του  Προγράμματος  Κοινωφελούς  Εργασίας 
πραγματοποιώντας σημαντικές εργασίες από 13 δικαιούχους που απασχολήθηκαν 
στο Δήμο Έδεσσας.
Οι εργαζόμενοι του προγράμματος παρείχαν σημαντικές εργασίες στους τομείς της 
καθαριότητας, των συντηρήσεων, αλλά και της υλοποίησης μικρών κατασκευαστικών 
έργων και παρεμβάσεων σε διάφορα σημεία του Δήμου. 
Επίσης, σύμφωνα με την 4η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ στο Δήμο έχουν έρθει 
21 άτομα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, που απασχολούνται  στη Διεύθυνση 
Καθαριότητας με 5μηνη σύμβαση.
Τέλος, σύμφωνα με την 5η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, απασχολούνται σε 
διάφορες υπηρεσίες και δομές του Δήμου 16 άτομα με 5μηνη σύμβαση. Το 
προσωπικό αυτό είναι των εξής ειδικοτήτων :

ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΠΕ ΚΟΙΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

Σύμφωνο των Δημάρχων
Είναι  γνωστό  ότι  ο  δήμος  Έδεσσας  προσχώρησε  Έδεσσας  στο  Σύμφωνο  των 
Δημάρχων το 2011. Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι ένας ισχυρός αυτοδιοικητικός 
θεσμός  που  παρεμβαίνει  δυναμικά  στα  δρώμενα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  στον 
οποίο  συμμετέχουν  4.500  Δήμοι  απ’  όλη  την  Ευρώπη που  έχουν  δεσμευτεί  για 
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% μέχρι το 2020.
Τη χρονιά που πέρασε έγιναν οι βασικές διαβουλεύσεις για την τελική έγκριση του 
Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) του Δήμου Έδεσσας, που θα αποτελέσει 
ένα  σημαντικό  εργαλείο  διεκδίκησης  κονδυλίων  για  έργα  περιβαλλοντικής 
προστασίας και μείωσης εκπομπών.
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Ελεγχόμενη στάθμευση
Η ελεγχόμενη  στάθμευση στο  κέντρο  της  Έδεσσας  είναι  ένα  μέτρο  για  το  οποίο 
ακούστηκαν πολλές επικρίσεις, κυρίως σε ότι αφορά στο κόστος (0,50 €/ώρα). Παρ’ 
όλα αυτά η ελεγχόμενη  στάθμευση είχε  αρχίσει  να  αποδίδει  στην  πόλη και  την 
αγορά, καθώς οι πολίτες μπορούσαν να βρουν θέση στάθμευσης και το κέντρο ήταν 
εύκολα προσβάσιμο με αυτοκίνητο με ελάχιστο τίμημα.
Η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, δυστυχώς, επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς 
μας ότι η αγορά βοηθήθηκε από την ελεγχόμενη στάθμευση, διότι σήμερα που η 
Ελληνική Αστυνομία δεν μπορεί να διαχειριστεί την ελεγχόμενη στάθμευση υπάρχει 
δυσκολία μετάβασης και στάθμευσης στο κέντρο της πόλης.

TAP
Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) θα περάσει και από το Δήμο Έδεσσας 
(Αγία Φωτεινή και Άνω & Κάτω Γραμματικό), Μέσα από συνεχείς συνεννοήσεις και 
πολλές  συναντήσεις  με  τους  υπεύθυνους  της  εταιρίας  επιδιώκουμε  τις  μέγιστες 
δυνατές αποζημιώσεις των ιδιοκτητών από τα χωράφια των οποίων θα διέλθει ο TAP. 
Επίσης, βασική μας προτεραιότητα είναι η ύπαρξη αναμονής για την κάλυψη των 
αναγκών της περιοχής με φυσικό αέριο.

Κοινωνικές δομές & δράσεις
Ο  Δήμος  Έδεσσας  διατηρεί  τις  κοινωνικές  δομές  του  μέσω  χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων ή με ίδιους πόρους, ενώ παράλληλα προσπαθούμε με εθελοντισμό 
και χορηγίες να στηρίξουμε τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.
Έτσι εκτός από 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  προχωρήσαμε  σε  δράσεις  όπως  είναι  η  συγκέντρωση  φαρμάκων,  όπου 
συνεργαστήκαμε με την Ιερά Μητρόπολη και συμμετέχουμε στο Δίκτυο Αλληλεγγύη. 
Επίσης, σε συνεργασία με το Σύλλογο Υπαλλήλων ΟΤΑ συμμετείχαμε στο κίνημα 
«Τρόφιμα  χωρίς  Μεσάζοντες»,  ενώ  τις  γιορτές  των  Χριστουγέννων  και  του  Πάσχα 
μοιράζουμε δέματα αγάπης σε άπορους συμπολίτες μας.

Επανασυνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος
Είναι  γνωστό  ότι  οι  Δήμοι  ανέλαβαν  τη  διαδικασία  επανασύνδεσης  ηλεκτρικού 
ρεύματος  για  τους  πολίτες  που  δεν  είχαν  τη  δυνατότητα  να  πληρώσουν  τους 
λογαριασμούς και έγινε διακοπή. Ο Δήμος Έδεσσας ήταν από τους πρώτους που 
ανέλαβε δράση και κάλυψε το σύνολο των αιτημάτων των συνδημοτών μας.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Είναι γνωστό ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας έχει επηρεάσει τα μέγιστα την 
Αυτοδιοίκηση, καθώς οι πόροι μας έχουν μειωθεί κατά 60% και πλέον. Η συνεχής 
επιδείνωση των οικονομικών είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά το σύνολο των 
Δήμων της χώρας και φυσικά το Δήμο Έδεσσας.
Η μεγάλη αυτή μείωση των επιχορηγήσεων θα ήταν εφιαλτική σε συνδυασμό με τις 
οφειλές  που  παραλάβαμε  από  τις  προηγούμενες  διοικήσεις  των  πρώην  Δήμων 
Έδεσσας και Βεγορίτιδας.
Το 2013 ήταν η χρονιά που δώσαμε οριστική λύση στις οφειλές που παραλάβαμε. 
Είναι γνωστή η ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, για τις οποίες θα έπρεπε να 
αξιοποιήσουμε  τη  χρηματοδότηση  από  τα  εναπομείναντα  5/8  των  οφειλών  του 
Κράτους από παρακρατηθέντα ποσά προς το Δήμο Έδεσσας, που αντιστοιχούσαν στο 
ποσό των 5 Χ 560.000€ = 2.800.000 € περίπου.
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Κάναμε μία μοναδική κίνηση και συμψηφίσαμε τις οφειλές που είχαμε προς τη 
Δ.Ο.Υ. και το ΙΚΑ, με τα χρήματα αυτά. Οι οφειλές των παρελθόντων ετών, μέχρι το 
2010, ήταν περίπου 2.250.000€ και με τις προσαυξήσεις είχαν γίνει 4.200.000 €. Η 
ρύθμιση προέβλεπε ότι εάν γίνει συμψηφισμός αφαιρούνται όλες οι προσαυξήσεις 
και γίνεται αποπληρωμή μόνο του αρχικού κεφαλαίου της οφειλής. Άρα το πρώτο 
μεγάλο όφελος από την κίνηση αυτή ήταν  η παραγραφή των προσαυξήσεων για 
οφειλές σε Δ.Ο.Υ. και ΙΚΑ, συνολικού ύψους 2.000.000 € περίπου.
Ο Δήμος Έδεσσας ήταν ο πρώτος Δήμος της χώρας που έκανε συμψηφισμό χρεών με 
τη Δ.Ο.Υ. και το ΙΚΑ.
Επειδή  όμως  εξαντλήσαμε  το  ποσό  που  αντιστοιχούσε  στις  οφειλές  των 
παρακρατηθέντων ποσών του Κράτους προς το Δήμο Έδεσσας για την εξόφληση των 
οφειλών  προς  Δ.Ο.Υ.  και  ΙΚΑ,  προκλήθηκε  ρύθμιση  με  ειδική  διάταξη  για  τις 
υπόλοιπες  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  του Δήμου Έδεσσας.  Έτσι  ο Δήμος μας έλαβε 
επιπλέον χρηματοδότηση για να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του. 
Τα ποσά που αποπληρώσαμε είναι:

• Δήμος Έδεσσας 1.978.00 €
• ΕΥ ΖΗΝ    210.000 €
• Σύνδεσμος Καθαριότητας 1.560.000 €

Επίσης, αναμένουμε την έγκριση για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών με 
δικαστικές αποφάσεις, συνολικού ύψους 290.000 €.
Άρα με τον ελιγμό του συμψηφισμού των παρελθόντων ετών στο ΙΚΑ και τη Δ.Ο.Υ. 
καταφέραμε  να  εξασφαλίσουμε  4  εκατομμύρια  ευρώ  επιπλέον  από  όσα 
«δικαιούμασταν»  με βάση τα 5/8 της χρηματοδότησης που δεν είχαμε λάβει  και 
παραγράφηκαν προσαυξήσεις 2 ακόμη εκατομμυρίων ευρώ από Δ.Ο.Υ. και ΙΚΑ. Σε 
αυτά τα  ποσά  προστίθενται  τα  πάνω από 2,5  εκατομμύρια  που «δικαιούμασταν» 
ούτως ή άλλως να αξιοποιήσουμε για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Συνολικά  το  2013  εξασφαλίσαμε  μέσω  του  προγράμματος  των  ληξιπρόθεσμων 
οφειλών,  του ελιγμού με τον  συμψηφισμό των χρεών  σε  Δ.Ο.Υ.  και  ΙΚΑ και  της 
ειδικής  ρύθμισης  για  τα  ληξιπρόθεσμα  του  Δήμου  Έδεσσας,  περί  τα  8,5 
εκατομμύρια ευρώ.
Επίσης, από την αρχή της θητείας μας είχαμε αποπληρώσει οφειλές 2.000.000 € 
περίπου, οπότε μέχρι σήμερα ο Δήμος Έδεσσας έχει αποπληρώσει και αποσβέσει 
περίπου 10,5 εκατομμύρια οφειλές που παραλάβαμε.
Αυτό  σημαίνει  ότι  σήμερα  έχουμε  νοικοκυρέψει  απόλυτα  την  κατάσταση  στα 
οικονομικά και ο δήμος έχει ελάχιστα χρέη.
Συγκεκριμένα, στις 31-12-2013 τα χρέη του Δήμου Έδεσσας ανέρχονταν σε 350.000 
€  περίπου,  τα  οποία  αφορούν  την  τρέχουσα  λειτουργία  του  Δήμου  και  θα 
αποπληρωθούν άμεσα στη συντριπτική τους πλειοψηφία από το ταμειακό υπόλοιπο 
που υπάρχει στο Δήμο Έδεσσας.
Άρα  μετά  από  3  χρόνια  λειτουργίας  του  «Καλλικρατικού»  Δήμου  Έδεσσας  δεν 
χρωστάμε!

Η οικονομική κατάσταση του Δήμου όπως την κρίνουμε από τα αποτελέσματα της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων, μας δίνει κατά τη λήξη του 
οικονομικού έτους 2013 την παρακάτω εικόνα :

Α’ ΕΣΟΔΑ
που βεβαιώθηκαν μέχρι 31/12/2013 35.760.091.93   €   από αυτά εισπράχθηκαν 
24.963.705.70   €   και είναι : 
1.     16.285.407,06 € από τα τακτικά έσοδα.
2.       5.548.561,24 € από τα έκτακτα έσοδα.
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3.          391.404,54 € από έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών.
4.         322.974,30  €                       από εισπράξεις δανείων και απαιτήσεις 

παρελθόντων οικονομικών ετών.
5.       1.698.179,26 € από εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων.
6.          717.179,30 € από το χρηματικό υπόλοιπο έτους 2012.

Β’ ΕΞΟΔΑ
Διατεθέντα συνολικά :  24.738.045,08   €  
1.    16.518.507,86  € Λειτουργικές δαπάνες χρήσης (Όλων των 

υπηρεσιών).
2.     3.403.236,51  € Επενδύσεις (Όλων των υπηρεσιών).
3.     4.816.300,71  € Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και 

προβλέψεις.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η απόδοση των Υπηρεσιών του Δήμου κατά το έτος 2013 που κατέληξε ήταν σχετικά 
ικανοποιητική, γιατί το προσωπικό των Υπηρεσιών ανταποκρίθηκε στα διαγραφόμενα 
από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθήκοντα του και παρά το γεγονός ότι 
υπήρχαν και υπάρχουν πολλά κενά σε προσωπικό συγκεκριμένων ειδικοτήτων αλλά 
και  προβλήματα έλλειψης  πόρων για  τη συντήρηση και  εύρυθμη λειτουργία  του 
συνόλου του εξοπλισμού του Δήμου Έδεσσας».

Στη  συνέχεια  ο  λόγος  δόθηκε  στα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου 
προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Βάλτσης, ανέφερε τα εξής:  Θέλω να 
εστιάσω στο λεγόμενο χρέος του Δήμου σήμερα, είναι μία αλυσιδωτή αίτηση που 
γίνεται για 4η φορά. Σύμφωνα με τα γραφόμενα σε φύλλο πανελλήνιας κυκλοφορίας 
εφημερίδα,  όπου  ο  Δήμαρχος  δηλώνει  ότι  το  χρέος  του  Δήμου  Έδεσσας  στις  6 
Οκτωβρίου είναι 15 εκ. ευρώ, σήμερα στην έκθεσή του βλέπω ότι το χρέος είναι 
350.000€. Επειδή είναι ένα μεγάλο χρηματικό διάστημα ανάμεσα σε αυτά τα δύο 
ποσά,  εύλογα  μπαίνει  το  ερώτημα,  που  βρίσκεται  η  αλήθεια,  σε  αυτό  που 
αναφέρεται στην έκθεση ή σε αυτό που αναφέρεται στην εφημερίδα «Καθημερινή» 
στις 6 Οκτωβρίου και αν όντως πρόκειται για λάθος.  Αν δεν πρόκειται για λάθος, 
πως είναι δυνατόν τα 7,5 εκ. € όπου παρέλαβε, από ότι ξέρω χρέος, να έχουν γίνει 
15 εκ. € μέσα σε τρία χρόνια.

Ο  Δήμαρχος  απαντώντας  στο  ερώτημα  του  κ.  Βάλτση,  ανέφερε  τα  εξής: 
Πιστεύω  το  χρέος  του  2013 με  το  χρέος  του  2010  δεν  έχουν  καμία  σχέση.  Τα 
350.000  €  που  χρωστάει  σήμερα  ο  Δήμος  δεν  συγκρίνονται  με  τα  15  εκ.  που 
χρωστούσε ο Δήμος το 2010 και θα σας δώσω εγγράφως ένα αναλυτικό υπόμνημα με 
τις οφειλές. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής, ανέφερε τα εξής: Μελέτησα 
την έκθεση πεπραγμένων, άκουσα και την εισήγηση του Δημάρχου, όλοι μας λένε 
ότι πρέπει να βλέπουμε πως διαχειριζόμαστε το δημόσιο χρήμα. Ο κύριος άξονας 
της  πολιτικής  μας  πρέπει  να  είναι  ένας,  να  διαχειριζόμαστε  με  σωστό  τρόπο  το 
δημόσιο χρήμα. Οι συνδημότες, μας έχουν ορίσει στον Δήμο Έδεσσας όχι για να 
διαχειριζόμαστε το δημόσιο χρήμα, αλλά να εξυπηρετούμε καλύτερα τα συμφέροντά 
τους, με τις θέσεις μας, με τις πράξεις μας, με τις ενέργειές μας, το κύριο είναι αυτό. 
Και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να διαχειριζόμαστε με σωστό τρόπο τα 
χρήματα  που  καταβάλει  ο  Έλληνας  φορολογούμενος  και  οι  συνδημότες  μας. 
Επίσης, διαπίστωση είναι ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση του δήμου κατά 60%, άρα 
λοιπόν όταν υπάρχει τέτοια υποχρηματοδότηση σημαίνει ότι και αντίστοιχα όλες οι 
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δράσεις του Δήμου για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των συνδημοτών μας είναι 
μειωμένες. Εγώ διαφώνησα με όλη αυτή τη λογική, γιατί θεωρούσα ότι με δεδομένη 
την υποχρηματοδότηση του Δήμου, η λογική που επικράτησε στον Δήμο μας ήταν 
μια λογική του συμβιβασμού με αυτή την κατάσταση,  όχι  ότι  ο  Δήμος χαίρεται 
επειδή υποχρηματοδοτείται, αλλά γιατί δεν κάνει κάτι προκειμένου να αλλάξει αυτή 
την  κατάσταση.  Αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  ο  Δήμος  και  ο  Δήμαρχος  δεν  έκανε 
υπομνήματα, όμως σε όλες αυτές τις τοποθετήσεις ο Δήμος ήταν μακριά από τους 
δημότες.  Η  δική  μου  διαφωνία  το  προηγούμενο  διάστημα  ήταν  ότι  όσο  καλές 
προθέσεις και αν έχουμε εμείς, όταν αυτές οι προθέσεις δεν πάνε παράλληλα με 
ενέργειες  που  θα  κινητοποιούνε  τον  λαό  της  περιοχής  μας  προκειμένου  να 
διεκδικηθούν  οι  αναγκαίοι  πόροι  για  τη  λειτουργία  του  Δήμου,  είναι  σε  λάθος 
κατεύθυνση. Σας κατηγόρησα ότι με τη λογική αυτή που είχατε όλα αυτά τα χρόνια 
βάζατε πλάτες στο να περνάει αυτή η πολιτική, γιατί για τη λύση των προβλημάτων, 
μακριά από το λαό και τη διεκδίκησή του, δεν γίνεται  να έχουμε αποτελέσματα. 
Αποτελέσματα  μπορούμε  να  έχουμε  μονάχα  όταν  μαζί  με  τους  συνδημότες  μας 
διεκδικούμε πράγματα. Άρα λοιπόν σήμερα αυτός ο απολογισμός θα είχε ουσία αν 
γινότανε  σε  μια  μεγάλη  αίθουσα,  να  είχε  γίνει  προετοιμασία  να  κληθούν  οι 
συνδημότες μας να παρακολουθήσουν αυτή τη δημόσια απολογιστική διαδικασία 
για  να  έχουν  και  λόγο.  Φέρατε  Προϋπολογισμούς  και  Τεχνικά  Προγράμματα 
μεροδούλι  -  μεροφάι.  Εμείς  εδώ  δεν  είμαστε  μονάχα για  να  διαχειριζόμαστε  με 
σωστό τρόπο τα χρήματα και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι η παρούσα Δημοτική 
αρχή  και  οι  προηγούμενες  δεν  το  κάνανε,  δεν  μπορούμε  να  μπούμε  στις 
λεπτομέρειες των οικονομικών που ασκεί ο κάθε Δήμος, δεν έχω καμιά αντίρρηση σε 
αυτό, αλλά έχω αντίθεση στη φιλοσοφία που όπως μας βαράνε το ντέφι εμείς θα 
χορεύουμε,  θα υποχρηματοδοτούν το Δήμο και  εμείς  θα λέμε τι  να κάνουμε με 
σωστή διαχείριση θα περάσουμε και αυτό το κάβο. Χωρίς διεκδίκηση θα πάμε από 
το κακό στο χειρότερο. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σόντρας, ανέφερε τα εξής:  Συμφωνώ με 
τη  συντριπτική  πλειοψηφία  όλων  όσων  είπε  ο  Μιχάλης  Φουνταλής,  θέλω  να 
συμπληρώσω επιπρόσθετα κάποια και εγώ. Ακόμα και  από την δυσκολία με την 
οποία ο Δήμαρχος παρουσίασε το απολογιστικό έργο  καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να 
κάνουμε  με  έναν  απολογισμό  ο  οποίος  ενδεχομένως  να  παίρνει  και  χαρακτήρα 
τριετίας. Έχουμε να κάνουμε με έναν απολογισμό μιας απόλυτης υιοθέτησης της 
μνημονιακής συμπεριφοράς, η οποία έτσι και αλλιώς σαρώνει κάθετα και οριζόντια 
την ελληνική κοινωνία. Μέσα από αυτό, προφανώς ο Δήμος και η λειτουργία του και 
τα  όργανά  του,  δεν  θα  μπορούσανε  να  αφίστανται,  μέχρι  αυτό  το  σημείο  είναι 
κατανοητό.  Τα  αρμόδια  υπουργεία  δίνουν  ορισμένες  και  συγκεκριμένες  οδηγίες, 
είναι σαφές ότι λείπει όμως μέσα από τον απολογισμό του έργου της τριετίας κάτι 
πάρα πολύ σημαντικό, λείπει η πολιτική επιλογή της Δημοτικής αρχής. Τι σημαίνει 
αυτό, λείπουν οι επιλογές που έπρεπε να κάνει η δημοτική αρχή, να δείξει καθαρά 
το στίγμα και τις προτεραιότητες τις οποίες έπρεπε να έχει ακολουθήσει επωφελεία 
των δημοτών.  Είδαμε να καταρρέουν κεκτημένα του Δήμου, είδαμε να φεύγουνε 
μακριά ευκαιρίες, είδαμε στην κυριολεξία το τρένο όχι μόνο να περνάει, να αλλάζει 
δρόμο τελικά από το Δήμο της Έδεσσας.  Είναι  σαφές  ότι  ευθύνη της δημοτικής 
αρχής είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί σε όλα αυτά ήταν παρατηρητής ακλουθώντας 
με θρησκευτική ευλάβεια και συνέπεια τις οδηγίες τις οποίες είχε από την Αθήνα 
και την Τρόικα, όπως αυτή έστελνε κατά καιρούς τα στοιχεία της. Θέλω να πω ότι 
ξεφυλλίζοντας τον απολογισμό, δεν έχουμε να κάνουμε με έναν απολογισμό ο οποίος 
ουσιαστικά λογοδοτεί στους δημότες, έχουμε να κάνουμε με έναν απολογισμό όπου 
η  υπηρεσία  τεχνικά  πάνω  στα  βήματα  τα  οποία  έχει  στείλει  το  Υπουργείο 
Εσωτερικών έβαλε τα νούμερά της και λέει αυτά είναι τα νούμερα και αυτή είναι η 
εικόνα η οποία παρουσιάζει ο Δήμος. Κανένας δεν αμφισβητεί και αμφιβάλλει για 
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αυτά. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι επιλογές ουσιαστικές όσον 
αφορά  το  κομμάτι  της  διαχείρισης  ένα  πράγμα  έχετε  κάνει,  την  έννοια  της 
συναλλαγής με τους συνδημότες την έχετε αναγάγει σε πρωταθλητισμό. Με δίμηνα 
έχετε  μπει  σε  εκατοντάδες  σπίτια  και  έχετε  διαπραγματευτεί  την  αγωνία  για  το 
μεροκάματο των ανθρώπων, και ουσιαστικά μέσα από τις επιλογές σας χλευάσατε 
μία κοινωνία η οποία είναι στα όρια της. Να σημειώσω 574 νοικοκυριά στον Δήμο 
Έδεσσας έχουν κομμένο ρεύμα, πείτε μου ποιες πρωτοβουλίες πήρε ο Δήμος για 
αυτά.  Δυστυχώς  δεν  έχουμε  καμία  επιλογή,  πολύ  τραγικό  γεγονός  αυτό,  γιατί 
πραγματικά έχουμε μία κοινωνία η οποία είναι στα όρια της ύπαρξής της και ενώ θα 
έπρεπε  ο  Δήμος  να  είναι  εκεί  παρόν  για  να  στηρίξει  όσο  μπορεί,  είναι  απών 
κρατώντας το μέτρο και τη νομιμότητα στις αποφάσεις της Τρόικας. 

Ο  Αντιδήμαρχος  Οικονομικών  κ.  Ιωάννης  Μουράτογλου,  ανέφερε  τα  εξής: 
Μέχρι τώρα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο τέτοιου είδους παιχνιδάκια και τέτοιου 
είδους λεγόμενα και φτηνιάρικες πολιτικές δεν είχαν ακουστεί ποτέ. Γιατί η χώρα 
πέρασε και πολλές δοκιμασίες μέχρι σήμερα, οικονομικές, θεσμικές και πολιτικές 
και  αντιπαραθέσεις  πολύ  έντονες,  αλλά  ποτέ  μέσα  σε  αυτή  την  αίθουσα  δεν 
ακούστηκε,  παρά  μόνο  του  κ.  Φουνταλή  του  οποίου  σέβομαι  τις  απόψεις,  να 
βάζουμε στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου θέσεις πολιτικές και έξω από την 
πόλη, απλά προσπαθώντας να εκμεταλλευτούμε την γενικότερη πολιτική κατάσταση 
που  επικρατεί  στην  χώρα.  Περίμενα  να  έχουμε  μία  πιο  δεμένη  και  μία  πιο 
συγκροτημένη άποψη για την στοχοποίηση των θέσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
και  των  προσδοκιών  που  έχει  ο  κάθε  πολίτης  από  την  δημοτική  αρχή.  Το  ότι 
επέρχονται  δημοτικές  εκλογές  δεν  σημαίνει  αυτό  ότι  απεμπολούμε  και  τα 
συμφέροντα των δημοτών και της πόλης, επικαλούμενοι μνημόνια και Τρόικες. Η 
δημοτική αρχή κρίνεται στο τέλος της τετραετίας, που σημαίνει ότι μία δημοτική 
αρχή  δεν  μπορεί  να  κριθεί  αποκομμένη  στο  σύνολό  της  μόνο  για  το  ένα  έτος 
λειτουργίας της. Ο απολογισμός θα έπρεπε να αφορά το σύνολο της τετραετίας. Θα 
πρέπει  να  λειτουργούμε  με  τα  δεδομένα,  έχουμε  μία  υπευθυνότητα  και  ευθύνη 
απέναντι στους πολίτες και τους υπαλλήλους να λειτουργήσουμε. Νομίζω ότι στην 
συγκεκριμένη  περίπτωση  θα  πρέπει  να  λειτουργήσουμε  και  έχουμε  ευθύνη  να 
λειτουργήσουμε σαν κοινωνία οργανωμένη και στο πλαίσιο της θεσμικής λειτουργίας 
που μας δίνει το σύνταγμα και οι νόμοι για πολλούς λόγους, είτε κοινωνικούς είτε 
οικονομικούς  ή  για  οποιουσδήποτε  άλλους  λόγους.  Άρα  λοιπόν  η  στόχευση  του 
δήμου από εδώ και πέρα μαζί με τον απολογισμό και τη λογοδοσία του Δημάρχου 
νομίζω θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη προς μία κατεύθυνση, ναι στη διεκδίκηση, 
ναι στην αύξηση των εσόδων χωρίς να επιβαρύνει τους πολίτες, ναι στην διεκδίκηση 
από  το  κρατικό  καζάνι.  Από  την  άλλη  μεριά  θα  πρέπει  να  λειτουργούμε  στην 
κατεύθυνση  περιστολής  των  δαπανών  όσο  το  δυνατόν  και  στη  διαχείριση  του 
δημοσίου χρήματος και των δημοτών με το καλύτερο τρόπο.             

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Ιωάννης  Σόντρας,  ανέφερε  τα  εξής:   Εγώ  στο 
δίπολο  μνημονιακή  -  αντιμνημονιακή  δεν  πιστεύω  όπως  δεν  πιστεύει  κανένα 
στέλεχος  της  παράταξης.  Εμείς  εδώ δεν  είμαστε  ούτε  για  να  υπερασπιστούμε το 
μνημόνιο  ούτε  να  είμαστε  αντιμνημονιακοί,  αυτά  είναι  ζητήματα  της  κεντρικής 
πολιτικής σκηνής.  Εμείς εδώ είμαστε για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του 
τόπου και οι πολιτικές οι οποίες ασκούνται τα τελευταία χρόνια από τις κυβερνήσεις 
που εκτελούν κατά γράμμα τις μνημονιακές και τις επιλογές της τρόικα δυστυχώς 
έχουν οδηγήσει το δήμο σε μία σοβαρότατη υστέρηση των κεκτημένων του. Εμείς 
συνεχίζουμε με σοβαρότητα και συνέπεια όπως τόσα χρόνια κάναμε να υπηρετούμε 
τα συμφέροντα του Δήμου.   

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου, ανέφερε τα εξής: Θέλω να πω 
ότι με τις τοποθετήσεις σας δεν περίμενα να συγχαρείτε τη δημοτική αρχή για αυτά 
που έκανε, αλλά βλέπω ο ήπιος τόνος σας καταδεικνύει ότι δεν τα πήγαμε άσχημα. 
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Ασφαλώς θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα πράγματα, όμως σε μια Ελλάδα που 
καταρρέει, πιστεύω ότι πολεμήσαμε με τα μέσα που είχαμε. Ποιος δεν θα ήθελε στην 
εποχή μας να υπερασπιστεί έναν εργαζόμενο και ποιος δεν ήθελε ο Δήμος μας να 
έχει περισσότερα έσοδα, να είμαστε πιο διεκδικητικοί, γίνεται όμως; Υστερήσαμε στο 
φιλανθρωπικό κομμάτι, ίσως πνιγμένοι από άλλα προβλήματα δεν φτάσαμε σε αυτό 
το σημείο. Αγωνιστήκαμε και όλοι μαζί δουλεύουμε για μια πόλη και όχι ο καθένας 
για τον εαυτό του όταν είμαστε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
• το αρθ. 217 του Ν. 3463/06,
• την έκθεση πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής του έτους 2013 

ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ
Ότι τα πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής του έτους 2013, σε ό,τι αφορά την 

οικονομική  κατάσταση,  τη  διοίκηση  του  Δήμου  και  την  εφαρμογή  του 
προγράμματος  δημοτικής  δράσης,  εξετέθησαν  όπως  ακριβώς  εμφανίζονται  στην 
εισήγηση του Δημάρχου 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 8/2014
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα 
Έδεσσα  24/2/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βάλτσης Δημήτριος, Γιόντης Τραϊανός, 
Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, 
Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, 
Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κίτκας Ιωάννης,  
Κωστίδης Γεώργιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μπέλμπας 
Μιχαήλ, Μπογδάνης Ιωάννης, Ποτίρης Δημήτριος, 
Πριβαρτιτσάνης Πέτρος,  Σόντρας Ιωάννης,
Ταμβίσκου Ευτυχία, Τσεπκεντζής Ιωάννης, 
Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ.  

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Γραφείο τύπου κ. Γ. Μπλάγα
- Προϊσταμένους Δ/νσεων
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