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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019  

 

 Σήμερα Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17.00 το Δημοτικό 

Συμβούλιο συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 

367/14.1.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και 

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

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» και του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 19 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

2 Ξυλουργίδης Αντώνιος, (Αντιπρόεδρος) 12 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Γιώγας Δημήτριος 13 Πέτκου Αναστάσιος 

4 Θωμάς Ευάγγελος 14 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 15 Σαμλίδης Μιχαήλ 
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6 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 16 Ταμβίσκου Ευτυχία 

7 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 17 Τζιάκος Δημήτριος 

8 Κίτσου Ελένη 18 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

9 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 19 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

10 Μουράτογλου Ιωάννης   

  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Καραπατσούδη Ελένη 

2 Δελής Αθανάσιος 6 Μούκας Σωτήριος 

3 Θεοδώρου Έλλη 7 Μουστάκας Γεώργιος 

4 Καραμάνη Δήμητρα 8 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

Οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Γεώργιος Μουστάκας, Σωτήριος Μούκας, 

Χρήστος Γάτσης, Δήμητρα Καραμάνη, Ιωάννης Χατζόγλου  και Έλλη Θεοδώρου 

προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια έκθεσης των πεπραγμένων της 

δημοτικής αρχής  από τον Δήμαρχο. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γραμματικού κ. 

Νικόλαος Μούκας και οι Πρόεδροι των παρακάτω Συμβουλίων Κοινοτήτων: 

α. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης  

β. Βρυτών κ. Τζαβέλλας Θωμάς  

γ. Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης  

δ. Παναγίτσας κ. Ανδρονίκη Παρθενοπούλου  

ε. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας  

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική 

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε 

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

συζητούν το θέμα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της 

ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον 

Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την  από 
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28.1.2020 Έκθεσή του για την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση  γενικά του Δήμου 

και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης κατά το οικονομικό έτος 

2019, η οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη ηλεκτρονικά και έχει ως εξής:  

ΕΚΘΕΣΗ 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

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

Δράσης κατά το οικονομικό έτος 2019 
_________________________________________________ 

 

Η Λογοδοσία του Δημάρχου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 217, του 
νόμου 3463/2006, δηλαδή του Δημοτικού Κώδικα, αποτελεί το 
αποκορύφωμα της δημοκρατικής διαδικασίας, του τρόπου της ανοιχτής  

συμμετοχικής λειτουργίας μας και κατοχυρώνει  την ενημέρωση του πολίτη 
για τα πεπραγμένα του Δήμου, ενισχύοντας τον κοινωνικό διάλογο για τα 

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

πολιτών, αλλά και για τη συμβολή του στην αναπτυξιακή προσπάθεια που 
καταβάλει ο τόπος. Σκόπιμο θεωρώ να επισημάνω από την αρχή ότι η 
προσπάθεια αυτή είναι συλλογική και ξεπερνάει τα στενά όρια του Δήμου, ως 

Οργανισμού. Με άλλα λόγια αφορά μία προσπάθεια του συνόλου των αιρετών 
και των υπαλλήλων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, αλλά και των 

συλλογικών εκφάνσεων της κοινωνίας, όπως επίσης και των ενεργών πολιτών. 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
 

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

Έδεσσας. 
 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ανθρώπινο Δυναμικό υπαγόμενο απευθείας στον Δήμαρχο 

3 Ειδικοί Συνεργάτες του Δήμου 

1 Νομικός Σύμβουλος 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

2 ΠΕ Γεωπόνων 
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2 ΠΕ Διοικητικού 

1 ΔΕ Διοικητικού 

1 ΠΕ Δασολόγων 

1 ΔΕ Τεχνικών (ΙΔΑΧ) 

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Περιβάλλοντος - Πρασίνου - 

Καθαριότητας 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΠΕ Γεωπόνων 

3 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Απορριμματοφόρων 

10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

3 ΥΕ Εργατών Επιμέλειας Κήπων 

2 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (ΙΔΑΧ) 

1 ΔΕ Τεχνικών (ΙΔΑΧ) 

1 Πολιτικών Μηχανικών 

1 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου 

1 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 

1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

3 ΠΕ Διοικητικού 

1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (ΙΔΑΧ) 

1 ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού 

7 ΔΕ Σχολικών Φυλάκων (Ι.Δ.Α.Χ) 

13 ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων (Ι.Δ.Α.Χ.) 

1 ΔΕ Κλητήρων – Θυρωρών (Ι.Δ.Α.Χ.) 

2 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Ι.Δ.Α.Χ.) 

1 ΔΕ Διοικητικού 

4 ΔΕ Διοικητικού (Ι.Δ.Α.Χ) 

2 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ΙΔΟΧ) 

1 ΔΕ Τεχνιτών Κηπουρών 

Ανθρώπινο Δυναμικό  Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 
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Υπηρεσιών 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΠΕ Οικονομολόγων 

5 ΠΕ Διοικητικού 

3 ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

2 ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού 

2 ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 

1 ΤΕ Διοικητικού 

9 ΔΕ Διοικητικού 

1 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Ι.Δ.Α.Χ) 

2 ΔΕ Κλητήρων – Θυρωρών (Ι.Δ.Α.Χ) 

1 ΤΕ Φυτικής Παραγωγής (Ι.Δ.Α.Χ) 

1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ 

2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Ι.Δ.Α.Χ) 

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

4 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

1 ΠΕ Αγρον. Τοπογράφων Μηχανικών 

1 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Ι.Δ.Α.Χ) 

2 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2 ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

1 ΤΕ Διοικητικού 

2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 

1 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 

6 ΔΕ Τεχνιτών  

2 ΔΕ Χειριστών Μηχ. Έργων 

2 ΥΕ Εργατών Τεχνικής Υπηρεσίας 

1 ΔΕ Διοικητικού (Ι.Δ.Α.Χ) 

Ανθρώπινο Δυναμικό Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

7 ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 
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3 ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 

Ανθρώπινο Δυναμικό Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Δημοτικής Ενότητας 

Βεγορίτιδας 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΔΕ Διοικητικού 

ΣΥΝΟΛΟ 142 ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Οι μεταβολές προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2019 είναι 
οι εξής: 

1. Αποχώρησαν τρεις (3) υπάλληλοι του Δήμου με συνταξιοδότηση. 
2. Προσλήφθηκαν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, εννέα (9) άτομα με καθεστώς πλήρους και δεκατρία (13) 
άτομα με καθεστώς μερικής απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ 
Υδρονομέων Άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019. 

3. Παρατάθηκε για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες η διάρκεια απασχόλησης   
εκατόν δώδεκα  (112) ατόμων  διαφόρων ειδικοτήτων που είχαν 
προσληφθεί στο Δήμο δυνάμει της αριθμ. 8/2018 Δημόσιας 

Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας) και 
προσλήφθηκαν επιπλέον έξι (6) άτομα για τις ανάγκες του ίδιου 

προγράμματος κατά το έτος 2019.  
4. Ανανεώθηκε με απόφαση Δημάρχου η σύμβαση, δωδεκάμηνης (12) 

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

την στελέχωση  του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου. 
5. Απασχολήθηκαν δύο (2)  άτομα από το ΕΠΑΛ, Μεταλυκειακό έτος – 

Τάξη Μαθητείας (ΙΔΟΧ). 
6. Πραγματοποίησαν  εξάμηνη πρακτική άσκηση  στο αντικείμενο των 

σπουδών τους τρεις (3)  σπουδαστές Τ.Ε.Ι.  
 

Αναλόγως, το προσωπικό που υπηρετεί στα Νομικά Πρόσωπα είναι: 
 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

1 ΕΥ ΖΗΝ 28 7 

2 ΔΕΥΑ Έδεσσας 8 2 

3 ΔΗΚΕΔΕ  29 32 

ΣΥΝΟΛΟ 65 41 
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ΕΡΓΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2019 παρουσιάζονται 49 έργα, τα οποία 
εκτελέστηκαν ή εκτελούνται, με συνολικό προϋπολογισμό 10.518.012,54€. Στο 

σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στον περσινό απολογισμό ο συνολικός 
προϋπολογισμός ήταν 5.527.820,87€. Δηλαδή έχουμε διπλασιασμό του 
μεγέθους του τεχνικού προγράμματος και των έργων που υλοποιούνται στο 

Δήμο Έδεσσας! 
Η μεγάλη αυτή αύξηση οφείλεται στην ένταξη σημαντικών έργων σε 
χρηματοδοτικά προγράμματα. 

Πραγματοποιήθηκαν μικρά και μεγάλα έργα σε διάφορους τομείς ευθύνης του 
Δήμου Έδεσσας, όπως είναι ο αθλητισμός, η παιδεία, ο πολιτισμός, τα 

αρδευτικά έργα, οι αστικές αναπλάσεις, οι ασφαλτοστρώσεις και κατασκευές 
πεζοδρομίων, οι παιδικές χαρές. 
 

Μία πολύ σημαντική παρέμβαση ήταν οι ασφαλτοστρώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν τόσο στην πόλη της Έδεσσας όσο και στο σύνολο των 

Κοινοτήτων μας. Αντιμετωπίστηκαν πολλά προβλήματα στο οδικό μας δίκτυο 
και έγιναν εκτεταμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης φθορών. Στόχος μας είναι 
οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο να είναι συνεχείς και να εξασφαλίζουμε κάθε 

χρόνο ένα σεβαστό ποσό για το οδικό μας δίκτυο. 
Ένα επίσης πολύ σημαντικό έργο που αφορά το κέντρο της πόλης της Έδεσσας 
είναι η διαμόρφωση της πλατείας Ελευθερίας, που έχει υλοποιηθεί στο 

μεγαλύτερο βαθμό της και απομένουν πια λεπτομέρειες για να λάβει την τελική 
της μορφή. Σχετίζεται τόσο με ανάπλαση του αστικού χώρου, όσο και με τις 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη βελτίωση της κατάστασης του κυκλοφοριακού 
της πόλης. Είναι ένα έργο για το οποίο δεχθήκαμε σφοδρή κριτική, αλλά τώρα 
που λαμβάνει την τελική του μορφή οι πολίτες το χαίρονται και τα σχόλια που 

ακούγονται είναι μόνο θετικά. Επιτέλους διαμορφώθηκε πλατεία στον χώρο, 
που πριν ήταν απλώς ένας συγκοινωνιακός κόμβος.  

Ακόμα, το υπό εκπόνηση Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, που 
χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, αναμένεται να συμβάλει στην 
βελτίωση της αστικής κινητικότητας και του κυκλοφοριακού της Έδεσσας με 

σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό τρόπο.  
Στον τομέα των αναπλάσεων σημαντική παρέμβαση αποτελεί η υλοποίηση της 
πρώτης φάσης του μεγάλου έργου ανάπλασης της Άρνισσας, με το οποίο 

γίνονται κατασκευές πεζοδρομίων, διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων, 
αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα, φωτισμό και προμήθεια αστικού εξοπλισμού. 

Χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο με προϋπολογισμό 540.000€. Στόχος 
μας είναι η ένταξη και της Β’ φάσης του έργου στο Πράσινο Ταμείο, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η παρέμβαση, δίνοντας στην Άρνισσα μία 

διαφορετική όψη. 
Ένα σημαντικό έργο βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών είναι η 
"Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 

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

είχαμε κάνει παρεμβάσεις. Σήμερα έχουμε το προνόμιο να διαθέτουμε το 
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σύνολο των παιδικών μας χαρών πλήρως ανακαινισμένες, ασφαλείς και 
θελκτικές για τα παιδιά και τους γονείς. 

 
Στον τομέα του αθλητισμού πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εργασίες 

συντήρησης και αναβάθμισης στο Κολυμβητήριο, με χρηματοδότηση της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το Κολυμβητήριο, που περιελάμβανε 
προμήθεια ηλεκτρικών ισοθερμικών μεμβρανών για την κάλυψη των πισινών 

και τη διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού κατά τις ώρες που δεν λειτουργεί 
ο χώρος, ηλιακούς συλλέκτες και σύστημα θέρμανσης, με στόχο  την 
ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου.  

Βέβαια, οι προσπάθειές μας δεν σταματούν εδώ καθώς έχει εγκριθεί και είναι 
έτοιμο να δημοπρατηθεί το μεγάλο έργο ενεργειακής αναβάθμισης του 

Κολυμβητηρίου, προϋπολογισμού 998.200 €. Με την υλοποίηση αυτού του 
έργου το Κολυμβητήριο θα ανακαινιστεί πλήρως και θα θωρακισθεί ενεργειακά, 
έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της 12μηνης λειτουργίας του! 

Με δικούς μας πόρους επίσης πραγματοποιήθηκε η ανακατασκευή των 
γηπέδων αντισφαίρισης στο Πασά Τσαΐρ, καθώς και παρεμβάσεις βελτίωσης 

στους γύρω αθλητικούς χώρους. Οι παρεμβάσεις αυτές λειτουργούν 
συμπληρωματικά με την κατασκευή του νέου γηπέδου, καθώς στόχος μας είναι 
η δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου, στο οποίο θα γίνει εκτενής 

αναφορά στη συνέχεια. 
Μία πολύ σημαντική εξέλιξη στον τομέα αυτό ήταν η έναρξη εργασιών για την 
κατασκευή του καινούριου γηπέδου ποδοσφαίρου και στίβου στο Πασά Τσαΐρ, 

ένα πολύ σημαντικό έργο, που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ με 1.000.000 €, 
μετά από πρόταση που κάναμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και τη Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού. 
 
Στον τομέα του τουρισμού θα ήθελα να ξεκινήσω από τον ορεινό μας όγκο, 

όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των 
εγκαταστάσεων του αεροδρομίου της Παναγίτσας, έργο που εντάχθηκε στο ΠΔΕ 
με προϋπολογισμό 840.000€. Το συγκεκριμένο έργο δημιουργεί προϋποθέσεις 

ανάπτυξης ποιοτικού τουρισμού και προσέλκυσης επισκεπτών με υψηλά 
εισοδήματα, ενώ παράλληλα θα δώσει περισσότερες δυνατότητες για 

αεραθλητικές δράσεις που μπορούν να προσελκύσουν ένα ειδικό και πολύ 
δυναμικό κοινό. 
Πριν λίγες ημέρες εντάχθηκε στο CLLD/Leader η αξιοποίηση του πρώην ΚΕΦΟ 

και του κτηρίου της πρώην Κοινότητας στον οικισμό του παλαιού Αγίου 
Αθανασίου. Είναι ένα σύμπλεγμα κτηρίων στο κεντρικότερο σημείο του 

παραδοσιακού οικισμού, που θα μετατραπεί σε επισκέψιμο χώρο δημιουργικής 
απασχόλησης και προβολής του πολιτισμικού αποθέματος του χωριού και 
χώρο εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Η πρόταση, με προϋπολογισμό 590.000€, 

μόλις εγκρίθηκε αλλά έχει έτοιμες μελέτες και αναμένεται να δημοπρατηθεί το 
αργότερο εντός δύο μηνών. 
Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος Cineculture που 

χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg και μέσω αυτού θα 
αγοράσουμε σύγχρονο εξοπλισμό για τον θερινό κινηματογράφο και μία 

πρωτοποριακή παραγωγή διαδραστικού περιεχομένου για το Βαρόσι που θα 
παρουσιάζεται στην πρώην οικία Τσάμη, η οποία θα μεταμορφωθεί σε έναν 
ιδιαίτερα αξιόλογο χώρο προβολής της αρχιτεκτονικής παράδοσης και της 
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ιστορίας του Βαροσίου. Με το πρόγραμμα αυτό αφενός ενδυναμώνουμε τις 
πολιτιστικές δράσεις με την καλύτερη λειτουργία του θερινού κινηματογράφου 

και αφετέρου δημιουργούμε έναν ακόμη επισκέψιμο χώρο που θα ενταχθεί στο 
υφιστάμενο δίκτυο και θα συμβάλει στη βελτίωση του τουριστικού μας 

προϊόντος. 
Με το τουριστικό μας προϊόν συνδέεται και η λειτουργική αναβάθμιση του 
διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος του Κανναβουργείου με στόχο να 

επαναχρησιμοποιηθεί ως ένας χώρος πολύπλευρης πολιτιστικής και 
τουριστικής δραστηριότητας. Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα Καινοτομία, με 

προϋπολογισμό 2.330.000€ και ήδη υλοποιείται το πρώτο υποέργο που είναι η 
εκπόνηση των απαραίτητων μελετών. 

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

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

κτήρια που μπορούν να μετατραπούν σε εμπορικά καταστήματα με πολύ 
συγκεκριμένα προϊόντα που συνάδουν στον χαρακτήρα του χώρου. Με την 
ολοκλήρωση του έργου θα δώσουμε ζωή σε έναν χώρο που μπορεί να 

αποτελέσει ατμομηχανή της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης. 
Το σχέδιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει μία σειρά από έργα 
και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του αστικού ιστού της Έδεσσας και την 

ενοποίηση του εμπορικού κέντρου με το ιστορικό και τουριστικό κέντρο της 
πόλης μας, που χρηματοδοτούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Κεντρικής Μακεδονίας. 
Η σύνδεση του σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη με την τουριστική 
ανάπτυξη αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στην Έδεσσα 

είναι προφανής. Πιστεύω ότι θα αναβαθμίσει τις τουριστικές μας υπηρεσίες και 
θα δημιουργήσει τις συνθήκες για καλύτερη σύνδεση της αγοράς της πόλης με 
τους χιλιάδες επισκέπτες μας, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τον τουρισμό και για 

την αγορά της πόλης. 
Τα κυριότερα έργα του σχεδίου είναι τα εξής: 

 Το Έδεσσα city branding, που αφορά στη διαμόρφωση της τουριστικής 
ταυτότητας και την πλήρη αναμόρφωση της σήμανσης εντός της πόλης, 

έχει ήδη τα πρώτα παραδοτέα και πιστεύω εντός του 2020 θα έχει 
ολοκληρωθεί και η τοποθέτηση της σήμανσης.  

 Επίσης, σε ότι αφορά στο αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων 

ποδηλάτων είναι θέμα ημερών η τοποθέτησή τους στους προβλεπόμενους 
σταθμούς και η παράδοση ενός όμορφου και λειτουργικού έργου στους 

πολίτες και τους επισκέπτες. 

 Είναι έτοιμη για δημοπράτηση η δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για 

την ενοποίηση, προώθηση και προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού 
προϊόντος της πόλης.   

 Έχουμε ετοιμάσει τις μελέτες για το μεγάλο έργο που αφορά στις 
παρεμβάσεις στο γήπεδο, αλλά και το πάρκο και την οδό 25ης Μαρτίου, 

για την ενοποίηση του τουριστικού με το εμπορικό κέντρο. Βρισκόμαστε 
στο στάδιο της αλληλογραφίας με τη Διαχειριστική Αρχή, για παροχή 
εξηγήσεων και τελικές διορθώσεις σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τους, 
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όπως συνηθίζεται, προκειμένου να λάβουμε έγκριση δημοπράτησης και 
να προχωρήσουμε. Είναι ένα σημαντικό έργο, με προϋπολογισμό 

2.432.000€, που θα αλλάξει την εικόνα του κέντρου και θα συμβάλει 
στην ενιαιοποίηση εμπορικού με τουριστικό – ιστορικό κέντρο. 

 Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδίου της Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης έχουν υποβληθεί οι τελικοί φάκελοι για το κοινωνικό 

φροντιστήριο, την παροχή γευμάτων σε άπορους συμπολίτες μας και τη 
συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τον περιορισμό των 
φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. Έργα για τα οποία είμαστε έτοιμοι 

να προχωρήσουμε στις διαγωνιστικές διαδικασίες και συνεργαζόμαστε με 
την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να προχωρήσουν σωστά οι 
διαδικασίες. 

 
Μία ακόμα μεγάλη επιτυχία, όχι αμιγώς στον τουριστικό τομέα, αλλά στην 

οικονομική ανάπτυξη της πόλης και της αγοράς της, είναι η έγκριση της 
πρότασης για δημιουργία Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall), με 
προϋπολογισμό 2.257.175 €. Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται με την εκπόνηση 

των απαραίτητων μελετών και στο στάδιο της κατασκευής περιλαμβάνει 
κατασκευές πεζοδρομίων, υπογειοποίηση καλωδίων στο κέντρο, ανάπλαση 

πλατείας Μ. Αλεξάνδρου, φωτισμό, προσόψεις μαγαζιών, αστικό εξοπλισμό και 
καινοτομίες όπως στάσεις φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και τουριστικό 
τραινάκι. 

 
Σε ότι αφορά στην άρδευση ολοκληρώθηκε η ανόρυξη 3 ερευνητικών 
γεωτρήσεων στην Κερασιά και η επισκευή του υπερχειλιστή φραγμάτων 

Φλαμουριάς και Μαργαρίτας. Επίσης, πραγματοποιήσαμε εργασίες συντήρησης 
και επεκτάσεις στα δίκτυα Καρυδιάς, Ξανθογείων και Άνω Γραμματικού. 

Σχετική με την αγροτική ανάπτυξη είναι η προμήθεια, μέσω του "Φιλόδημου", 
ενός διαμορφωτή γαιών (γκρέιντερ) που ήδη το έχουμε παραλάβει και θα μας 
βοηθήσει πολύ στη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας. 

 
Έχω τονίσει κατ’ επανάληψη ότι στον τομέα της ενεργειακής θωράκισης έχουμε 

κάνει πολλά και σημαντικά βήματα, όπως η αντικατάσταση των φωτιστικών 
σωμάτων με led και η ενεργειακή θωράκιση πολλών κτηρίων μας. Το γεγονός 
αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικούμε με αξιώσεις πόρους για 

περισσότερα έργα ενεργειακής αναβάθμισης. 
Ένα τέτοιο έργο είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Γυμνασίου και του 
ΕΠΑΛ Έδεσσας, που εντάχθηκε στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής 

Μακεδονίας, με προϋπολογισμό 990.700 €. Πρόκειται για την ενεργειακή 
αναβάθμιση δύο σχολείων, που λόγω του μεγέθους τους αυτή τη στιγμή είναι τα 

πιο ενεργοβόρα δημοτικά μας κτήρια. Είναι ένα σημαντικό έργο με το οποίο θα 
αναβαθμίσουμε τις υποδομές των σχολείων μας, θα εξοικονομούμε τεράστιους 
πόρους ετησίως και θα μειώσουμε κι άλλο το ενεργειακό μας αποτύπωμα, όπως 

έχουμε δεσμευτεί στο Σύμφωνο των Δημάρχων. 
Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος "Φιλόδημος" εγκρίθηκε το έργο για την 
επισκευή, συντήρηση και κατασκευές σε σχολικά κτήρια και τους αύλειους 

χώρους των σχολείων μας, με προϋπολογισμό 158.000€. 
Συνεχίζοντας όμως τη δουλειά που γίνεται στην περιβαλλοντική προστασία θέλω 

να αναφέρω ότι έχουμε υποβάλει πρόταση για δημιουργία Πράσινου Σημείου, 
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η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, σύμφωνα με τους δημοσιευμένους πίνακες κατάταξης των έργων. 

Πρόκειται για ένα έργο, με προϋπολογισμό 416.000 €, που θα μας βοηθήσει 
στη διαχείριση των απορριμμάτων και την προώθηση της ανακύκλωσης. 

 
Ένα έργο που παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα είναι 
αυτό που σχετίζεται με την αποπεράτωση του πολυχώρου πολιτισμού «Μ. 

Αλέξανδρος». Εδώ και χρόνια δεν προχωράει με τους ρυθμούς που θα θέλαμε, 
αλλά επιτέλους είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε. Συνεργαζόμαστε με την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία που έχει αναλάβει το έργο «Στερέωση, συντήρηση και 

αποκατάσταση οθωμανικού τεμένους "Χουνκάρ Τζαμί" στην Έδεσσα» και 
έχουμε το πράσινο φως για να προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση που θα είναι η 

«Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" & περιβάλλοντος 
χώρου». Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης του 
προϋπολογισμού θα δημοπρατηθεί το πολύ δύσκολο αυτό έργο. 

 
Τόσο από τη φύση των έργων, όσο και από τα ποσά των προϋπολογισμών που 

ανέφερα νωρίτερα, καταλαβαίνει και ο πλέον δύσπιστος ότι γίνεται πολύ 
σοβαρή δουλειά στη διεκδίκηση πόρων και την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων 
και συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

Κολυμβητήριο 
Έγιναν ήδη αναφορές στο Κολυμβητήριο και στα έργα ενεργειακής 

αναβάθμισης. 
Εκτός αυτών έγινε προμήθεια δύο αντικυματικών διαδρομών και έχει 
προγραμματιστεί η άμεση προμήθεια ακόμα τριών, οπότε να αντικατασταθεί το 

σύνολό τους. 
Ως προς τη λειτουργία του είναι γνωστό ότι αυτή την έχει αναλάβει η ΔΗΚΕΔΕ 
και την έχει οργανώσει με σύγχρονο τρόπο σε μία συνεχή προσπάθεια 

βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι μόνο των υποδομών. 
Σημαντικό στοιχείο λειτουργίας του Κολυμβητηρίου είναι η εκμάθηση 

κολύμβησης στα παιδιά, μία υπηρεσία που συνεχώς βελτιώνεται, όπως φαίνεται 
από τη διοργάνωση των δύο κολυμβητικών συναντήσεων, στις οποίες 
συμμετείχαν πάνω από 300 παιδιά. 

Επίσης, ένας στόχος μας είναι η συνεχής επιμήκυνση της περιόδου λειτουργίας 
του Κολυμβητηρίου. Φέτος θα ξεκινήσει στις 31 Μαρτίου, ενώ μετά την 
ολοκλήρωση του μεγάλου έργου ενεργειακής αναβάθμισης στόχος είναι να 

λειτούργει όλο το χρόνο. 
 

Τουριστική ανάπτυξη 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει συνεχής βελτίωση του τουριστικού μας προϊόντος, 
καθώς πραγματοποιούμε συνεχείς βελτιώσεις στους επισκέψιμους χώρους μας 

και την οργάνωση των τουριστικών υπηρεσιών που παρέχουμε. Στον τουρισμό 
δίνουμε την πρέπουσα σημασία, καθώς είναι μία σημαντική παράμετρος στην 

τοπική αναπτυξιακή διαδικασία και αυτό είναι εμφανές στο σύνολο του Δήμου 
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Έδεσσας, καθώς οι προσπάθειές μας γίνονται τόσο στον ορεινό όγκο όσο και 
στην πόλη της Έδεσσας.  

Ήδη αναφέρθηκα στην υλοποίηση του έργου που αφορά στο αεροδρόμιο της 
Παναγίτσας και στην ένταξη του πρώην ΚΕΦΟ και του πρώην Κοινοτικού 

Καταστήματος του παλιού Αγίου Αθανασίου στο Leader. Τα έργα ύδρευσης της 
ΔΕΥΑ στους δύο αυτούς τουριστικούς οικισμούς, στα οποία θα αναφερθώ 
παρακάτω, εκτός από την προφανή τους χρηστική αξία αποτελούν και 

υποδομές καλύτερης εξυπηρέτησης των επισκεπτών. 
Στην πόλη της Έδεσσας βελτιώσαμε το δίκτυο των επισκέψιμων χώρων με τη 
λειτουργία ενός ακόμα επισκέψιμου χώρου, της Έκθεσης Ορυκτών, που 

στεγάστηκε στο ισόγειο του πρώην σισαμοτριβείου Αρδίτσογλου. 
Το δίκτυο επισκέψιμων χώρων μας λειτουργεί καλύτερα από ποτέ και η Έδεσσα 

City Card έχει πολύ μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις της, γεγονός που αποδίδεται 
στην σοβαρή δουλειά που κάνει η ΔΗΚΕΔΕ στην περιοχή των Μύλων.  
Τέλος, είχαμε αναβαθμισμένη συμμετοχή στην έκθεση Philoxenia της 

Θεσσαλονίκης, με μεγαλύτερο και κεντρικότερο  περίπτερο, αλλά και 
συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων για την προβολή των προϊόντων και 

υπηρεσιών τους. 
 
Ανθεστήρια 

Το 2019 ήταν προεκλογική χρονιά και η διοργάνωση των Ανθεστηρίων θα 
συνέπιπτε με τις Αυτοδιοικητικές εκλογές. Κάναμε την επιλογή να μην 
διοργανώσουμε Ανθεστήρια, μετά από δύο πετυχημένες διοργανώσεις, αυτές 

του 2017 και του 2018. 
Στόχος είναι φέτος να πραγματοποιηθεί και πάλι η διοργάνωση που αποτελεί 

μοναδικό χαρακτηριστικό της Έδεσσας. Πολύ περισσότερο που έχει αποκτηθεί 
κάποια υποδομή σε σκελετούς αρμάτων και φυσικά έχουμε καλύτερη 
τεχνογνωσία για την διοργάνωση και την προβολή της εκδήλωσης που θέλουμε 

να την καθιερώσουμε ως έναν σημαντικό πολιτιστικό θεσμό. 
 
Φιλαρμονική Ορχήστρα 

Η Φιλαρμονική του Δήμου Έδεσσας συμμετείχε σε όλα τα πολιτιστικά δρώμενα 
της πόλης. Εκτός των πολύ σημαντικών παρουσιών της σε όλες τις 

καθιερωμένες εκδηλώσεις, στην Χριστουγεννιάτικη συναυλία συμμετείχαν και 
οι Φιλαρμονικές Λαμίας και Βέροιας, γεγονός που αποδεικνύει ότι η 
Φιλαρμονική μας αρχίζει να δημιουργεί σχέσεις με το δίκτυο των υπόλοιπων 

Φιλαρμονικών και ουσιαστικά ανεβαίνει επίπεδο. 
Η πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται από τον Αρχιμουσικό λειτουργεί ως πόλος 

έλξης για περισσότερους μουσικούς που πλαισιώνουν την Φιλαρμονική μας, 
διευρύνοντας το ανθρώπινο δυναμικό της, βελτιώνοντας συνεχώς την παρουσία 
της και το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που παρουσιάζει. Πολύ σημαντικό στοιχείο 

είναι η εκμάθηση νέων μουσικών, που θα αποτελέσουν τον αυριανό κορμό της 
Φιλαρμονικής μας. 
Σε ότι αφορά στον εξοπλισμό, κατά το έτος 2019, πραγματοποιήθηκε 

προμήθεια στολών για όλους τους μουσικούς και ενισχύθηκαν σημαντικά τα 
όργανα και ο εξοπλισμός της. 

 
Δημοτικό Ωδείο 
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Η αναβάθμιση του Δημοτικού μας Ωδείου είναι εμφανής, τόσο από τις 
εκδηλώσεις που πραγματοποιεί όσο και από την αύξηση των σπουδαστών και τη 

βελτίωση της οργάνωσής του.  
Το Εαρινό Φεστιβάλ του 2019 περιελάμβανε έντεκα σημαντικές εκδηλώσεις 

που μας έκαναν περήφανους, ενώ κορυφαία εκδήλωση του Φεστιβάλ ήταν η 
ανοιχτή συναυλία στην οποία παρουσιάστηκε το Άξιον Εστί του Μίκη 
Θεοδωράκη στο θέατρο της Γαβαλιώτισσας.  

Εκτός του Εαρινού Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν πολύ σημαντικές 
εκδηλώσεις, όπως η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, που ενθουσίασαν το κοινό 
της πόλης. Το Δημοτικό Ωδείο και ο Καλλιτεχνικός του Διευθυντής 

παρουσίασαν μία σημαντική δυναμική, που φαίνεται ότι έχει διάρκεια και 
βελτιώνεται κάθε χρόνο. 

 
Κοινωνικές δομές 
Διατηρούμε τις κοινωνικές δομές μας, παρά τις δύσκολες οικονομικές 

συνθήκες, προσπαθώντας να βελτιώνουμε συνεχώς το κοινωνικό πρόσωπο του 
Δήμου Έδεσσας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας προς τους ωφελούμενους. 

Έτσι, παρά τα μεγάλα μας οικονομικά προβλήματα, λειτουργούμε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο σημαντικές κοινωνικές δομές όπως είναι 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. 
Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι την περασμένη χρονιά βελτίωσε τη λειτουργία 
του το Κέντρο Κοινότητας Έδεσσας, που λειτουργεί από το 2018 με 

χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, 
παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες συντονισμού και παροχής πληροφόρησης 

στους πολίτες. 
 
Νέες δομές του ΕΥ ΖΗΝ 

Το 2019 πραγματοποιήθηκε ένα ποιοτικό άλμα σε ότι αφορά στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες του ΕΥ ΖΗΝ σε ότι αφορά ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών 
που παρέχει, αλλά και με δύο πολύ σημαντικές δομές. 

Α. Ολοκληρώθηκε η σύσταση του  νέου τμήματος στον Δημοτικό Παιδικό 
Σταθμό Άρνισσας και ο Παιδικός Σταθμός ανέβασε την δυναμικότητά του από 

τα 15 στα 48 νήπια, παρέχοντας τη δυνατότητα προσχολικής αγωγής και 
παιδείας και απαντώντας στις ανάγκες και απαιτήσεις της Δημοτικής Ενότητας 
της Βεγορίτιδας.  

Β. Ιδρύθηκε ο Δημοτικός Βρεφικός Σταθμός Έδεσσας και ξεκίνησε την 
λειτουργία του φιλοξενώντας βρέφη από 12 μηνών έως και την εγγραφή τους σε 

παιδικό σταθμό, ικανοποιώντας την χρόνια ανάγκη των σύγχρονων οικογενειών.  
 
Καθαριότητα 

Η καθαριότητα είναι ένας από τους τομείς στους οποίους ο Δήμος Έδεσσας 
λειτουργεί υποδειγματικά. 
Συνεχίζεται απρόσκοπτα η σύμβαση που έχουμε με ιδιωτική εταιρία και το 

σίγουρο είναι ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας έχουν 
αφήσει πολύ ικανοποιημένους τους πολίτες, καθώς τα προβλήματα της 

καθημερινότητας έχουν ελαχιστοποιηθεί, η αποκομιδή των απορριμμάτων 
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γίνεται χωρίς κανένα πρόβλημα και οι κοινόχρηστοι χώροι μας είναι καθαροί 
και περιποιημένοι. 

Βέβαια, πολύς λόγος γίνεται για τα οικονομικά στοιχεία της σύμβασης και 
μάλιστα σε σύγκριση με την προηγούμενη. Το πρώτο που θέλω να επισημάνω 

είναι ότι για την υλοποίηση της καθαριότητας πραγματοποιήθηκε δημόσιος 
διεθνής διαγωνισμός και είναι σαφές ότι όλα ήταν διαυγή και ξεκάθαρα, όπως 
πάντα κατά τη διάρκεια της θητείας μας στο τιμόνι του Δήμου Έδεσσας. 

Σε ότι αφορά τώρα στα οικονομικά στοιχεία, το κόστος της τρέχουσας σύμβασης 
είναι 886.000 ευρώ ανά έτος, ενώ της προηγούμενης ήταν 851.000 ευρώ ανά 
έτος. Οι σημερινές παρεχόμενες υπηρεσίες δηλαδή είναι ακριβότερες κατά 

35.000 ευρώ ετησίως. Εάν δούμε τα ποιοτικά στοιχεία της υπηρεσίας θα δούμε 
ότι εύκολα δικαιολογείται αυτή η αύξηση, καθώς η προηγούμενη σύμβαση 

προέβλεπε: 
- 4 απορριμματοφόρα 
- 1 πλυντήριο 

- 1 σάρωθρο 
- 100 κάδους απορριμμάτων  

- 20 άτομα προσωπικό  
Η τρέχουσα σύμβαση προβλέπει: 
- ίδια οχήματα 

- 400 κάδους απορριμμάτων  
- 32 άτομα προσωπικό  
Το συμπέρασμα είναι ότι με διαφορά 35.000 το χρόνο ή 3.000 ευρώ το μήνα, 

έχουμε 12 άτομα περισσότερα και 300 κάδους απορριμμάτων περισσότερους! 
Ο πλέον δύσπιστος μπορεί να καταλάβει ότι αυτό έχει αναβαθμίσει ποιοτικά τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν καθολική αποδοχή από τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες, που θαυμάζουν μία όμορφη και περιποιημένη 
πόλη.  

 
Ανακύκλωση 
Η ανακύκλωση λειτουργεί κανονικά σε χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο στους 

κλασσικούς μπλε κάδους, ενώ σε συγκεκριμένα σημεία έχουν τοποθετηθεί 
ειδικοί κάδοι σε σχήμα καμπάνας για το γυαλί. 

Στο χώρο των παλιών σφαγείων υπάρχει κοντέινερ για την ανακύκλωση παλιών 
συσκευών, ενώ έχουμε οργανώσει την υπηρεσία και τον αντίστοιχο χώρο 
υποδοχής για τη συγκέντρωση και διαχείριση των μπάζων και των ογκωδών 

απορριμμάτων. 
Απαιτείται μία νέα καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών 

για να συμμετάσχουν περισσότερο στην ανακύκλωση, την οποία σχεδιάζουμε να 
πραγματοποιήσουμε φέτος την Άνοιξη. 
Η καμπάνια αυτή θα συμπέσει και με την έναρξη των διαδικασιών για τη 

δημιουργία Πράσινου Σημείου, το οποίο θεωρώ ότι θα βοηθήσει πολύ στην 
καλύτερη λειτουργία της ανακύκλωσης. 
 

Βραβεύσεις 
Ο Δήμος Έδεσσας στο τέλος του 2019 βραβεύτηκε από τα Βραβεία Bravo για 

τον ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό, που αφορά στην συνδυαστική 
λειτουργία του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με την ενοποίηση του 
εμπορικού με το ιστορικό - τουριστικό κέντρο, την επανάχρηση του 
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Κανναβουργείου και τη συνεχή βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της πόλης 
της Έδεσσας, με την εφαρμογή της Έδεσσα City Card και τη λειτουργία του 

δικτύου επισκέψιμων χώρων. 
Πρόκειται για σημαντικά έργα υποδομής σε συνδυασμό με τις συνεχείς δράσεις 

τουριστικής ανάπτυξης, που λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους και 
παράγουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Ουσιαστικά αποτελούν μέρος ενός 
μεγάλου και ενιαίου σχεδιασμού, που υλοποιείται τμηματικά λόγω του μεγάλου 

απαιτούμενου κόστους, αλλά και των προδιαγραφών του κάθε χρηματοδοτικού 
εργαλείου. 
 

 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

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

του πολιτισμού, του τουρισμού και της κοινωνικής πολιτικής. 
Το Δημοτικό Ωδείο και η Φιλαρμονική Ορχήστρα μας λειτουργούν στο πλαίσιο 

της ΔΗΚΕΔΕ και είναι δύο θεσμοί που βελτιώνουν συνεχώς τη λειτουργία και 
την παρουσία τους στα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου Έδεσσας. 
Το Καρναβάλι είναι ένας ακόμα πολύ σημαντικός θεσμός, τη διοργάνωση του 

οποίου έχει αναλάβει η ΔΗΚΕΔΕ και την πραγματοποιεί με πολύ μεγάλη 
επιτυχία. 

Η Ανθοέκθεση ήταν και πάλι αναβαθμισμένη και πραγματοποιήθηκε με 
περισσότερους εκθέτες, καλύτερες και περισσότερες παράλληλες εκδηλώσεις 
και πολλούς επισκέπτες. Τα τελευταία τρία χρόνια ο θεσμός της Ανθοέκθεσης 

έχει αναβαθμιστεί πολύ και στόχος είναι να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και 
να βελτιώνεται συνέχεια. 
Το Εαρινό Φεστιβάλ του 2018 ήταν εντυπωσιακό και με ιδιαίτερα ποιοτικά 

στοιχεία, ενώ οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις φέτος ήταν κι αυτές 
αναβαθμισμένες, όπως και ο διάκοσμος στην πόλη και τα χωριά μας. 

Θετικές εξελίξεις υπήρξαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους στις 
δράσεις της ΔΗΚΕΔΕ σχετικά με την ανάπτυξη και βελτίωση του τουριστικού 
μας προϊόντος. 

Η Edessa City Card, μετά την καθιέρωσή της έχει βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο 
βαθμό, ως προς τις πωλήσεις της αλλά και ως προς το περιεχόμενό της. Οι 

επισκέπτες ενθουσιάζονται από τις υποδομές μας και γνωρίζουν την Έδεσσα του 
πολιτισμού και της παράδοσης. 
Οι αριθμοί επισκεπτών στους χώρους μας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικοί. 

Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι πωλήσεις της Edessa City Card  το 2019 
διπλασιάστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος και συγκεκριμένα 
πωλήθηκαν 2.835 κάρτες έναντι 1.456 καρτών του προηγούμενου έτους. 

Αντίστοιχα, σε ότι αφορά στο σύνολο των επισκέψιμων χώρων μας οι πωλήσεις 
του Ενυδρείου – Ερπεταρίου  αυξήθηκαν κατά 43,92%, του Κέντρου 

ενημέρωσης κατά 36,66% και του Μύλου του Νερού, στον οποίο προστέθηκε η 
πολύ ενδιαφέρουσα Έκθεση Ορυκτών, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 166,67%! 
Οι πωλήσεις του Μύλου της Γεύσης και του Πωλητηρίου τοπικών προϊόντων και 

δημιουργιών ΑμΕΑ παρουσίασαν μικρή αύξηση, της τάξης του 3 και 5% 
αντίστοιχα, ενώ μείωση κατά 50% είχε το Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο είναι 

φανερό ότι χρειάζεται βελτίωση και αναβάθμιση της υποδομής και του τρόπου 
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λειτουργίας του. Το πολύ σημαντικό όμως, που πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι 
συνολικά οι πωλήσεις του δικτύου επισκέψιμων χώρων που διαχειρίζεται η 

ΔΗΚΕΔΕ αυξήθηκαν συνολικά κατά 36,56%, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει 
μία σταθερή πορεία ανόδου, η οποία γίνεται με έντονο βηματισμό. Η αύξηση 

των πωλήσεων είναι μία σημαντική παράμετρος, όμως το σημαντικότερο από 
όλα είναι ότι μέσω του δικτύου των επισκέψιμων χώρων μας οι πολυάριθμοι 
επισκέπτες της Έδεσσας γνωρίζουν την πόλη, την ιστορία και την παράδοσή της 

και μετατρέπονται στους καλύτερους διαφημιστές μας ως προορισμού. 
Εκτός των δραστηριοτήτων στον τομέα του τουρισμού συνεχίζεται η έντονη 
δραστηριοποίηση στον χώρο του πολιτισμού, με την υλοποίηση, υποστήριξη και 

συνδιοργάνωση δεκάδων εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με όλους 
τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους της περιοχής, με παρουσιάσεις, 

ημερίδες, ανάδειξη πολιτιστικών γεγονότων. Μία πολυσχιδής δραστηριότητα 
που αποδεικνύει έμπρακτα την εμβάθυνση των σχέσεων του Δήμου με τους 
φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας της πόλης και των Κοινοτήτων. 

Τέλος, οι κοινωνικές δομές που λειτουργούν στο πλαίσιο της ΔΗΚΕΔΕ 
λειτουργούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και υπάρχει συνεργασία μεταξύ των 

δομών ΚΔΑΠ μΕΑ "Ορίζοντας" και "Περίτεχνο" με το πωλητήριο που λειτουργεί 
στην περιοχή των Καταρρακτών, όπου πωλούνται δημιουργίες των ωφελούμενων 
ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 
ΔΕΥΑ Έδεσσας 
Το 2019 ήταν μία χρονιά εξελίξεων σε όλα τα μεγάλα έργα που υλοποιεί ή 

ετοιμάζεται να υλοποιήσει η ΔΕΥΑ Έδεσσας! 
Ένα ακόμη είναι  

Η «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Αθανασίου», με προϋπολογισμό 630.000€ περίπου, είναι ένα έργο, που 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής 

Μακεδονίας. Έχουμε εγκατεστημένο εργολάβο που έχει υλοποιήσει το 60% 
περίπου του έργου και είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία του. Σύμφωνα 
με το χρονοδιάγραμμα το έργο θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους 

και θα είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για τη νέα τουριστική περίοδο. 
Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι κατά τις τελευταίες τουριστικές περιόδους δεν 

έχει παρατηρηθεί έλλειψη νερού, καθώς η ΔΕΥΑ έχει πραγματοποιήσει πολλές 
παρεμβάσεις με ίδια μέσα, αλλά με την υλοποίηση του έργου αυτού θα έχουμε 
την οριστική επίλυση του προβλήματος της επάρκειας νερού.  

Η ΔΕΥΑ υλοποιεί επίσης το έργο «Κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 
στην Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας». Το έργο χρηματοδοτείται από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό 
300.000€. Υπάρχει εγκατεστημένος εργολάβος, που έχει υλοποιήσει το 50% 
περίπου του έργου και υπάρχει ικανοποίηση από την πορεία της σύμβασης. Το 

έργο θα ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τον ερχόμενο Μάιο, 
επιλύοντας οριστικά το πρόβλημα επάρκειας του νερού της Παναγίτσας, μετά 
την απομόνωση των γεωτρήσεων που εμφάνισαν αυξημένες ποσότητες 

αρσενικού. Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι από την εμφάνιση του φαινομένου η 
ΔΕΥΑ παρακολουθεί συνεχώς την ποιότητα του νερού με μετρήσεις και έχει 

προβεί έγκαιρα στην αφαίρεση των πηγών με παρουσία αρσενικού. 
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Το 2019 συμβατοποιήθηκε ένα έργο με σημαντικά στοιχεία καινοτομίας, που 
αφορά στην εγκατάσταση συστήματος ελέγχου και τηλεδιαχείρισης στα 

υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στην Έδεσσα. Το έργο έχει 
προϋπολογισμό 700.000€ περίπου και μετά την ολοκλήρωσή του, τον 

Αύγουστο του 20-20 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να εισάγει τη 
διαχείριση των δικτύων ύδρευσης στη νέα εποχή. 

Βασικοί στόχοι του έργου ελέγχου και τηλεδιαχείρισης των δικτύων είναι: 

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

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

και αποτελεσματικά και  

 η εξοικονόμηση ενέργειας.  

Το αποχετευτικό δίκτυο και ο βιολογικός καθαρισμός της Άρνισσας, με 
προϋπολογισμό περίπου 4.000.000 ευρώ, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για 
την βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών της Άρνισσας, που μέχρι και 

σήμερα αναγκάζονται να αδειάζουν τους βόθρους τους με μεγάλο κόστος για 
τον οικογενειακό προϋπολογισμό και σημαντική όχληση, αλλά και τεράστιο 

περιβαλλοντικό όφελος διότι με το έργο αυτό θωρακίζουμε τη λίμνη Βεγορίτιδα 
και τον υδροφόρο ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής. 
Υπάρχουν δύο κύρια υποέργα: αυτό της κατασκευής του αποχετευτικού 

δικτύου και το υποέργο κατασκευής του βιολογικού καθαρισμού της Άρνισσας. 
Η δημοπράτηση των δύο αυτών υποέργων είναι σε εξέλιξη και αναμένεται 

άμεσα η εγκατάσταση εργολάβων, ενώ θα ήθελα να τονίσω την δυσκολία της 
δημοπράτησης του βιολογικού καθαρισμού, που γίνεται με τη μέθοδο της 
μελέτης – κατασκευής. Ήταν μία πραγματική πρόκληση στην οποία ο 

μηχανισμός της ΔΕΥΑ τα κατάφερε και βρισκόμαστε στο τέλος της διαδρομής, 
καθώς αναμένεται άμεσα η ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η διαδικασία δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή 

εξωτερικών δικτύων ύδρευσης στις Τοπικές Κοινότητες Άγρα και Μεσημερίου», 
που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Είναι ένα έργο με 

προϋπολογισμό 400.000 €, με το οποίο θα κατασκευαστεί δίδυμος αγωγός 
ύδρευσης για τους οικισμούς Άγρα και Μεσημερίου. Με το έργο θα 
αντικατασταθεί το υπάρχον δίκτυο που είναι σε μεγάλο μήκος του από 

αμιαντοσωλήνες και θα βελτιωθεί η πρόσβαση σε αυτό, ενώ θα λυθούν τα 
υφιστάμενα προβλήματα με τις μεγάλες απώλειες νερού. Βασικοί στόχοι του 

έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού, 
αλλά και της μείωσης του κόστους λειτουργίας. 

Τα παραπάνω έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6.000.000 €, αυτή τη 

στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη ή είναι έτοιμα να συμβασιοποιηθούν, καθώς οι 
διαδικασίες δημοπράτησής τους ολοκληρώνονται.  Πρόκειται στο σύνολό τους 
για πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, που λύνουν σημαντικά προβλήματα, ενώ 

ταυτόχρονα δείχνουν την αποτελεσματικότητα της ΔΕΥΑ στην ιεράρχηση των 
αναγκών, τη στοχοθέτηση, την οργάνωση των διεκδικήσεών της και την επίτευξη 

των στόχων της. 
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Στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους πολίτες – 
καταναλωτές η ΔΕΥΑ Έδεσσας έχει υποβάλει στον ΦΙΛΟΔΗΜΟ πρόταση για τη 

χρηματοδότηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

Τέλος, η ΔΕΥΑ συνεχίζει την πολύ καλή πορεία της σε ότι αφορά στη διαχείριση 

της καθημερινότητας και την υλοποίηση μικρών έργων συντήρησης με ίδιους 
πόρους της επιχείρησης, αποδεικνύοντας καθημερινά ότι βρίσκεται κοντά στον 
πολίτη και παρεμβαίνει άμεσα στο δεκάδες μικρά ή μεγάλα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα δίκτυα της ύδρευσης και της αποχέτευσης. 

 
ΕΥ ΖΗΝ 

Το έτος 2019  ήταν ακόμα ένα απαιτητικό έτος για το νομικό πρόσωπο. Αφού οι 
παιδικοί σταθμοί αδειοδοτήθηκαν μετά και την ύπαρξη των προϋποθέσεων που 

όριζε το ΠΔ 99/2017, στον φορέα ξεκίνησαν οι εργασίες υλοποίησης της β΄ 
φάσης. Τεχνικές λεπτομέρειες και συμπλήρωση των υφιστάμενων 
προϋποθέσεων οδήγησαν στην έγκαιρη κατάθεση νέου αιτήματος για 

αδειοδότηση των υφισταμένων παιδικών σταθμών. 

Σημαντικό είναι το γεγονός πως το νομικό πρόσωπο  κατάφερε και πάλι να 

ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπ. Εσωτερικών με σκοπό την 
αναβάθμιση του κτηρίου του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού ώστε ο 
όροφος όπου στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες να αποκτήσει την δική του 

αυτόνομη είσοδο και πρόσβαση σε ΑμΕΑ και εμποδιζόμενα άτομα όπως 
ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και αρμόζει σε κάθε δημόσια υπηρεσία. 
Το έργο περιλαμβάνει προσθήκη ασανσέρ, νέα ράμπα και σύγχρονο σύστημα 

πυροπροστασίας. Η δημοπράτηση του έργου αναμένεται μετά και την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου. 

Μέσα στο έτος το νομικό πρόσωπο κατάφερε επίσης να ολοκληρώσει την 
σύσταση του  νέου τμήματος στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Άρνισσας, το οποίο 
και εγκαινιάστηκε την άνοιξη και έτσι ο παιδικός σταθμός ανέβασε την 

δυναμικότητά του από τα 15 νήπια που ήταν μέχρι το 2018 στα 48 νήπια. 
Έργο σημαντικότατο γιατί δίνει την δυνατότητα παροχής προσχολικής αγωγής 
και παιδείας απαντώντας στις ανάγκες και απαιτήσεις στο σύνολο της 

Δημοτικής Ενότητας της Βεγορίτιδας. Και για αυτό το έργο το “ΕΥ ΖΗΝ” 
κατάφερε να ενταχθεί σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Υπ. Εργασίας. 

Εξίσου πάρα πολύ  σημαντικό ήταν και το έργο ίδρυσης ενός νέου σταθμού που 
έλειπε από τον Δήμο. Ο νέος σταθμός, ο Δημοτικός Βρεφικός Σταθμός Έδεσσας 
ξεκίνησε την λειτουργία του φιλοξενώντας βρέφη από 12 μηνών και έως την 

εγγραφή τους σε παιδικό σταθμό ικανοποιώντας την χρόνια ανάγκη των 
σύγχρονων οικογενειών. 

Για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία και των έξι (6) σταθμών το νομικό 
πρόσωπο προχώρησε στην πρόσληψη επτά (7) νέων υπαλλήλων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η δαπάνη μισθοδοσίας  

καλύπτεται από την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ στα πλαίσια υλοποίησης του 
προγράμματος “Εναρμόνιση  Οικογενειακής &  Επαγγελματικής Ζωής”. 

Το παραπάνω πρόγραμμα υλοποιείται από το “ΕΥ ΖΗΝ” από το 2011 και κάθε 

χρόνο εντάσσονται στο πρόγραμμα   μητέρες  άνεργες ή εργαζόμενες στον 
ιδιωτικό τομέα και  αυτοαπασχολούμενες. Το έτος 2019 οι ωφελούμενες 
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μητέρες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ξεπέρασαν τις 119 (είναι ο 
μεγαλύτερος  αριθμός από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος) 

αναγνωρίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες των δημοτικών παιδικών σταθμών 
και του έργου που επιτελείται σε αυτά.  

Στα πλαίσια εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε νέος κύκλος συνεργασιών με 
ενημερωτικές ομιλίες με το Κέντρο Πρόληψης «Όραμα», το ΕΚΑΒ Πέλλας, το 
Κέντρο Υγείας Άρνισσας, το ΕΠΑΛ και ΔΙΕΚ Έδεσσας. Η συνεργασία δε με το 

ΕΠΑΛ Έδεσσας αναπτύχθηκε περαιτέρω και  υλοποιήθηκε το πρόγραμμα 
«Μαθητεία», με παροχή δυνατότητας υλοποίησης πρακτικής άσκησης  και 
εκπαίδευσης τριών μαθητών. Ενώ πρακτική άσκηση υλοποιούν και 

μαθητευόμενοι της ειδικότητας βοηθών Βρεφοκόμων και Μαγειρικής Τέχνης 
από το ΔΙΕΚ  Έδεσσας. 
 

Το νομικό πρόσωπο απασχόλησε επιτυχώς και 22 άτομα που προσλήφθηκαν 
στα πλαίσια του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας υλοποιώντας 
εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο στους παιδικούς σταθμούς όσο και στο ΚΑΠΗ. 

Οι εργαζόμενοι αυτοί μαζί με το μόνιμο προσωπικό, τους εξωτερικούς 
συνεργάτες του φορέα αλλά και τους εθελοντές υλοποίησαν τα εξής νέα 
προγράμματα: 
 

α)ΚΑΠΗ: 
1. “Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας στα άτομα Τρίτης Ηλικίας” 

2. “Εισαγωγή στην μουσική παιδεία” 

3. “Εικαστικά (ζωγραφική, ντεκουπάζ)” 
 

β) Παιδικοί Σταθμοί: 

1. “Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας στα παιδιά νηπιακής  ηλικίας” 

2. “Εισαγωγή στην μουσική παιδεία και παιχνιδοτράγουδα” 

3. “Πρόγραμμα ρυθμικών ασκήσεων και σωματικής ανάπτυξης” 
 

Τα παραπάνω προγράμματα συμπληρώνονται με την προσφορά εξειδικευμένων 
γνώσεων και παροχής υπηρεσιών από τους συνεργαζόμενους με το νομικό 

πρόσωπο ιατρούς, παιδίατρο και ιατρό παθολόγο. Το έργο του  διατροφολόγου 
εξίσου σημαντικό καθώς ευαισθητοποίησε είτε με ομιλίες είτε με την 
ενασχόληση με το εβδομαδιαίο μενού σίτισης των νηπίων  σε υιοθέτηση 

υγιεινότερου τρόπου διατροφής όπως προστάζουν τα σύγχρονα μοντέλα και οι 
οδηγίες του Υπ.Υγείας. 

 
Παλαιότερα προγράμματα συνεχιστήκαν εκ νέου στο τμήμα προστασίας Τρίτης 
Ηλικίας (ΚΑΠΗ) όπως: 

1. Γυμναστική 

2. Κινησιοθεραπεία 

3. Χορωδία  
4. Εκμάθηση παραδοσιακών χορών 
 

Στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Παιδικής Φροντίδας δόθηκε ιδιαίτερη 

έμφαση ώστε το παιδαγωγικό πρόγραμμα να είναι όσο το δυνατόν πιο 
παιδοκεντρικό και  να αναπτύσσει την πρωτοβουλία και τις δεξιότητες των 
νηπίων, ακολουθώντας τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Επίσης το τμήμα 
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συνεργάστηκε με την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μαζί με 
το 1ο Νηπιαγωγείο και το 5ο Δημοτικό Σχολείο για την διεξαγωγή 

συμπερασμάτων στο πως η αλληλοεπίδραση παιδιών ποικίλων ηλικιών 
συμβάλλει στην ταχύτερη και καλύτερη  εκμάθηση. 
 

Το έργο συμπληρώθηκε με: 
 
1. εργασίες απεντόμωσης σε όλα τα κτίρια, εργασίες συντήρησης και επισκευής 

κτιρίων και μονίμων εγκαταστάσεων και εμπλουτισμό υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού για την επίτευξη των σκοπών λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών 
και ΚΑΠΗ 

2. εργασίες εξωραϊσμού των αύλειων χώρων στο σύνολο των δομών με 
καθαρισμό και κλάδεμα δέντρων, ελαιοχρωματισμό κιγκλιδωμάτων, εξωτερικών 

τοιχίων  κ.λ.π.) 
3. προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών, ειδών εστίασης, 
ιματισμού και χαλιών. 

4. επισκευές κεραμοσκεπών και καθαρισμό υδρορροών 

5. πραγματοποιήθηκε πλήθος εκδρομών θρησκευτικού, ψυχαγωγικού, και 
πολιτιστικού χαρακτήρα για τα μέλη του ΚΑΠΗ καθώς και λουτροθεραπείες 

6. διοργανώθηκαν γιορτές (κοπή βασιλόπιτας, χριστουγεννιάτικη γιορτή κλπ) 
και  

7. το νομικό πρόσωπο αφού πιστοποιήθηκε στην Αρχή Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων, εφαρμόζει τις οδηγίες και αρχές  ώστε να 
διασφαλίζονται οι πληροφορίες προσωπικών δεδομένων που κατατίθενται στις 

υπηρεσίες του, τόσο των υπαλλήλων όσο και των ωφελουμένων των υπηρεσιών 
του.  

 
Την προτίμησή τους  δείχνουν οι πολίτες της πόλης στις προσφερόμενες 
υπηρεσίες του “ΕΥ ΖΗΝ” όπως αποδεικνύεται από τους παρακάτω αριθμούς: 

1.  197 εγγεγραμμένα νήπια στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς 
     2.  101 νέες εγγραφές  στο ΚΑΠΗ με συνολικό αριθμό να ανέρχεται στις    
2.482. Από  αυτούς, ιδιαιτέρως ενεργοί, οι 500 στις διάφορες δράσεις του.  

 
 

   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Ως προς τα οικονομικά μας, ήταν ακόμη μία χρονιά με σφιχτή οικονομική 
διαχείριση, η οποία μας χαρακτηρίζει και έχει νοικοκυρέψει τα οικονομικά του 

Δήμου Έδεσσας. Το γεγονός ότι το 2019 ήταν μία εκλογική χρονιά για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έχει επηρεάσει στο ελάχιστο την οικονομική μας 
διαχείριση, που ήταν είναι και θα είναι διάφανη και βασισμένη στις 

πραγματικές ανάγκες του Δήμου Έδεσσας, με συνεχή προσπάθεια για 
εξοικονόμηση πόρων και ιεράρχηση αναγκών σε ότι αφορά στις δαπάνες μας. 

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 2019 την παρακάτω εικόνα : 
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Α’ ΕΣΟΔΑ 
 

 

Κωδικοί 

Αριθμοί 

Έσοδα και Εισπράξεις Απολογισμός 

σε ευρώ 

0 Τακτικά Έσοδα 8.460.886,68 

1 (πλην 
13) 

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις) 

530.107,94 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 559.320,73 

31 Εισπράξεις από Δάνεια 62.019,84 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 
έσοδα κατά παρελθόντα έτη 

338.221,62 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων 
και Τρίτων 

2.258.135,97 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 1.481.450,42 

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 1.341.586,88 

 Σύνολο Πόρων : 15.031.730,08 

 

 
Β’  ΕΞΟΔΑ 

 

Κωδικοί 
Αριθμοί 

Έξοδα και Πληρωμές Απολογισμός 
σε ευρώ 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.842.905,49 

61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 2.644.316,31 

63,64 Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 69.312,06 

651 Τοκοχρεολύσια δανείων 0,00 

66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 224.431,60 

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα 2.335.144,94 

81,83 Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές 
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

1.198.553,13 

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 1.646.788,74 

 Επενδύσεις  

71 Αγορές 375.797,51 

73 Έργα 703.005,90 

74 Μελέτες 0,00 

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00 

652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 296.329,37 

9111 Αποθεματικό   

 Σύνολο εξόδων και πληρωμών : 13.336.585,05 

 
 

 
Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω μία παρέμβαση σε ότι αφορά στην αποπληρωμή 
των δανείων, που βρήκαμε ως διοίκηση τόσο από τον πρώην δήμο Έδεσσας όσο 

και από τον πρώην Δήμο Βεγορίτιδας. Θέλω να τονίσω ότι παρά τις οικονομικές 
συνθήκες και τις αντιξοότητες παρακολουθούμε το σύνολο των δανείων, 
πληρώνοντας τις δόσεις μας κανονικά, ενώ έχουμε εξοφλήσει σχεδόν το σύνολο 
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των δανείων που παραλάβαμε. Έχουν μείνει δύο δάνεια, τα οποία λήγουν το 
ένα τον Ιούλιο του 2020 και το άλλο τον Μάρτιο του 2023.  

Αυτό ίσως να μην εντυπωσιάζει, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι τα δάνεια που 
αναλάβαμε να πληρώσουμε σε δύσκολους οικονομικά καιρούς για την 

Αυτοδιοίκηση, με μειωμένους τους πόρους μας κατά 65% περίπου, είχαν 
ληφθεί σε καιρούς οικονομικής ευμάρειας. Το ακόμα εντυπωσιακότερο είναι 
ότι τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια ελήφθησαν για κάλυψη υποχρεώσεων σε 

προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία και λειτουργικές δαπάνες και υποχρεώσεις. 
Δεν θέλω να είμαι άδικος και οφείλω να πω ότι κάποια από τα δάνεια 
αφορούσαν αποζημιώσεις ιδιοκτητών για απαλλοτριώσεις και ένα για προμήθεια 

εξοπλισμού καθαριότητας, αλλά το βασικό ερώτημα παραμένει: πως εμείς τα 
καταφέραμε σε δύσκολους καιρούς, με μειωμένα έσοδα, να εξοφλούμε τα 

δάνεια των προηγούμενων διοικήσεων που δεν δίσταζαν να χρεώσουν τον Δήμο 
ακόμα και για κάλυψη λειτουργικών εξόδων; 
Κι επειδή οι αριθμοί είναι αμείλικτοι αναφέρω ότι αναλάβαμε την εξόφληση 

δανείων συνολικής αξίας 4.698.743 €, εκ των οποίων όταν αναλάβαμε 
ανεξόφλητα ήταν τα 3.611.923 €. 

Σήμερα, μετά από όλα αυτά τα χρόνια υγιούς οικονομικής διαχείρισης και 
αφού πληρώσαμε περίπου 3.000.000 € σε εξόφληση δανείων, έχουν μείνει 
προς εξόφληση 681.942 €. 

Επιπλέον υπάρχει το νέο δάνειο των 938.639 € που πήραμε από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του εμβληματικού έργου 
αντικατάστασης των λαμπτήρων με led, το οποίο αποπληρώνεται με την 

εξοικονόμηση που γίνεται από την ενέργεια. Ουσιαστικά πρόκειται για 
αυτοχρηματοδοτούμενο έργο, καθώς η εξοικονόμηση που γίνεται είναι 

μεγαλύτερη από τις δόσεις του δανείου που αποπληρώνουμε. 
 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Η απόδοση των Υπηρεσιών του Δήμου κατά το έτος 2019 που έληξε ήταν 
σχετικά ικανοποιητική, γιατί το προσωπικό των Υπηρεσιών ανταποκρίθηκε στα 
διαγραφόμενα από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθήκοντα του. 

 

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Ελένη Κίτσου, 

Ιγνάτιο Κετσιτζίδη, Ιωάννη Μουράτογλου, Ιωάννη Τσεπκεντζή, Αντώνιο Ρυσάφη και 

Χαράλαμπο Τσιτσάγκα,  προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα, 

όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:  

 το αρθ. 217 του Ν. 3463/06, 

 την αριθμ. 372/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  

 την από 14.1.2020 Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς τους 

θεσμοθετημένους συλλογικούς φορείς της πόλης  

 την έκθεση πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής του έτους 2019  
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Αποφασίζει ομόφωνα  

Τη λήξη της ειδικής αυτής συνεδρίασης. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 1/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  4.2.2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Θεοδώρου Έλλη, 

Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, 

Καραμάνη Δήμητρα,  Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, 

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος 

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, 

Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, 

Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης 

Μιχαήλ, Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος Δημήτριος, 

Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, 

Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Γραφείο Δημάρχου  

- Γραφείο τύπου  Γ. Μπλάγα 

- Προϊσταμένους Δ/νσεων 

 


