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Σήμερα Δευτέρα  31  Ιανουαρίου  2022  και  ώρα  18.00  το  Δημοτικό  Συμβούλιο

συνήλθε σε ειδική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.

862/27.1.2022   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» όπως  αυτό  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  74  του  Ν.4555/2018,  σε

συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020).

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 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Μούκας Σωτήριος
2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 12 Μουράτογλου Ιωάννης
3 Γιώγας Δημήτριος 13 Μουστάκας Γεώργιος
4 Θεοδώρου Έλλη 14 Πασχάλης Αλέξανδρος
5 Θωμάς Ευάγγελος 15 Ρυσάφης Αντώνιος
6 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 16 Σαμλίδης Μιχαήλ
7 Καραμάνη Δήμητρα 17 Ταμβίσκου Ευτυχία
8 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 18 Τσεπκεντζής Ιωάννης
9 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 19 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος

10 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 20 Χατζόγλου Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1



αν και κλήθηκαν νόμιμα
1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Ξυλουργίδης Αντώνιος
2 Δελής Αθανάσιος 6 Παπαδόπουλος Ελευθέριος
3 Καραπατσούδη Ελένη 7 Τζιάκος Δημήτριος
4 Κίτσου Ελένη

Οι   Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.   Αθανάσιος  Δελής,  Αντώνιος  Ξυλουργίδης  και

Δημήτριος  Τζιάκος  προσήλθαν  στη  συνεδρίαση  κατά  τη  διάρκεια  έκθεσης  των

πεπραγμένων της δημοτικής αρχής  από τον Δήμαρχο.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Έλλη Θεοδώρου αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά

τη διάρκεια τοποθετήσεων των Δημοτικών Συμβούλων επί της έκθεσης πεπραγμένων

της δημοτικής αρχής.  

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  οι  Πρόεδροι  των  παρακάτω  Συμβουλίων

Κοινοτήτων:

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός

β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου

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 σχετικά με 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 28.1.2022 Έκθεσή του

για την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση  γενικά του Δήμου και την εφαρμογή του

προγράμματος  δημοτικής  δράσης  κατά  το  οικονομικό  έτος  2021,  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 2021
_________________________________________________

Η Λογοδοσία του Δημάρχου, αν και μοιάζει με τυπική διαδικασία αποτελεί μία
εξαιρετικά ουσιαστική λειτουργία και - όπως προβλέπεται από το άρθρο 217,
του νόμου 3463/2006, δηλαδή του Δημοτικού Κώδικα – κάθε φορέας, δημότης,
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κάτοικος  ή  φορολογούμενος  από  τον  Δήμο  έχει  δικαίωμα  να  διατυπώσει
παρατηρήσεις  σχετικές  με  τον  απολογισμό  σε  αυτή  την  συνεδρίαση.  Η
λογοδοσία του Δημάρχου ενισχύει την διαφάνεια και την τοπική δημοκρατία,
κατοχυρώνει το δικαίωμα του πολίτη στην ενημέρωση 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. 

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

5 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
2 ΠΕ Διοικητικού
1 ΔΕ Διοικητικού
1 ΠΕ Δασολόγων
1 ΔΕ Κλητήρων-Θυρωρών (ΙΔΑΧ)

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Περιβάλλοντος - Πρασίνου - Καθαριότητας
Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα

1 ΠΕ Γεωπόνων
2 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 
1 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων)
8 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
3 ΥΕ Εργατών Επιμελητών 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
2 ΠΕ Διοικητικού
1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (ΙΔΑΧ)
1 ΔΕ Διοικητικού 
7 ΔΕ Σχολικών Φυλάκων (Ιδ.Δ. Αορίστου Χρόνου)

13 ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου)
1 ΔΕ Κλητήρων – Θυρωρών (ΙΔΑΧ)
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2 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (ΙΔΑΧ)
3 ΔΕ Διοικητικού (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου)
1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ΙΔΑΧ)
1 ΔΕ Νοσηλευτών (ΙΔΑΧ)
1 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών (ΙΔΑΧ)

Ανθρώπινο Δυναμικό  Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα

1 ΠΕ Οικονομολόγων
4 ΠΕ Διοικητικού
3 ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
2 ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού
2 ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
8 ΔΕ Διοικητικού
1 ΔΕ Διοικητικού (ΙΔΑΧ)
1 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου)
2 ΔΕ Κλητήρων –Θυρωρών (ΙΔΑΧ)
1 ΤΕ Φυτικής Παραγωγής (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου)
1 ΤΕ Διοικητικού
1 ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου)
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 (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου)
2 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
1 ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
1 ΤΕ Διοικητικού
1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
2 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
6 ΔΕ Τεχνιτών 
1 ΔΕ Τεχνιτών (ΙΔΑΧ)
2 ΔΕ Χειριστών Μηχ. Έργων
2 ΥΕ Εργατών Τεχνικής Υπηρεσίας
1 ΔΕ Διοικητικού (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου)

Ανθρώπινο Δυναμικό Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ
Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα

6 ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
2 ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
Ανθρώπινο Δυναμικό Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Δημοτικής Ενότητας

Βεγορίτιδας
Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα

1 ΔΕ Διοικητικού
1 ΔΕ Διοικητικού (ΙΔΑΧ)

ΣΥΝΟΛΟ 138 ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Οι μεταβολές προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2021 είναι οι
εξής:

1. Αποχώρησαν έξι (6) υπάλληλοι του Δήμου, οι πέντε (5) με συνταξιοδότηση
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και απεβίωσε  ένας (1) ακόμα υπάλληλος.

2. Προσλήφθηκαν  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου
χρόνου,  είκοσι  ένα  (21)  άτομα  με  καθεστώς  πλήρους  και  τέσσερα (4)
άτομα με καθεστώς μερικής απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Υδρονομέων
Άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021.

3. Προσλήφθηκαν  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου
χρόνου,  δέκα πέντε (15) άτομα με καθεστώς πλήρους και τριάντα δύο
(32)  άτομα  με  καθεστώς  μερικής  απασχόλησης,  ειδικότητας  ΥΕ
Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων για το σχολ. έτος 2021-2022.

4. Ανανεώθηκε με απόφαση Δημάρχου η σύμβαση εργασίας,  δωδεκάμηνης
(12)  διάρκειας,  δύο  (2)  υπαλλήλων  ειδικότητας  ΠΕ  Κοινωνικών
Λειτουργών  (ΙΔΟΧ),  για  την  στελέχωση  του  Κέντρου  Κοινότητας  του
Δήμου και προσλήφθηκε επίσης για την στελέχωσή του μία (1) υπάλληλος
με  σύμβαση εργασίας,  δωδεκάμηνης  (12)  διάρκειας,   ειδικότητας  ΠΕ
Ψυχολόγων (ΙΔΟΧ).

5. Προσλήφθηκαν  τρεις   (3)  υπάλληλοι  με   σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία ανανεώθηκε έως 31-12-2021, για την
κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου λόγω σοβαρής
απειλής  της  δημόσιας  υγείας  και  της  ανάγκης  περιορισμού  της
διασποράς του COVID 19,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του
ν.4754/2020. 

6. Προσλήφθηκαν  δύο  (2)  υπάλληλοι  (1  Ειδικότητας  ΔΕ  Οδηγών  και  1
Ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου)  με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών
για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  αναγκών  της  υπηρεσίας
καθαριότητας του Δήμου.

7. Προσλήφθηκαν  δέκα  επτά  (17)  υπάλληλοι  διαφόρων  ειδικοτήτων  με
σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  χρονικής
διάρκειας  δώδεκα  (12)  μηνών  με  δυνατότητα  ανανέωσης  για  άλλους
δώδεκα  (12)  μήνες  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  του  ΟΑΕΔ
απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67.

8. Απασχολήθηκαν τρεις  (3)  μαθητές  από το ΕΠΑΛ, Μεταλυκειακό έτος –
Τάξη Μαθητείας (ΙΔΟΧ).

9. Απασχολήθηκαν τέσσερις  (4)  φοιτητές για πρακτική άσκηση.

ΕΡΓΑ

Στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  2021  παρουσιάζονται  61  έργα,  τα  οποία
εκτελέστηκαν ή εκτελούνται, με συνολικό προϋπολογισμό 13.914.886,82€. 

Αξίζει  τον κόπο να αναφερθούμε στα τεχνικά προγράμματα των τελευταίων
ετών διότι παρατηρείται μία αξιοσημείωτη εξέλιξη:
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 Το 2018 ο συνολικός προϋπολογισμός του τεχνικού προγράμματος ήταν
5.527.820,87€.

 Το 2019 ο συνολικός προϋπολογισμός του τεχνικού προγράμματος ήταν
10.518.012,54€.

 Το 2020 ο συνολικός προϋπολογισμός του τεχνικού προγράμματος ήταν
14.198.364,49€.

 Το 2021 ο συνολικός προϋπολογισμός του τεχνικού προγράμματος ήταν
13.914.886,82€.

Παρατηρούμε μία μεγάλη αύξηση από το 2018 μέχρι και το 2020, ενώ το 2021
υπήρξε  σταθεροποίηση  σε  υψηλά  επίπεδα.  Μικρά  και  μεγάλα  έργα,  που
αποτελούν  το  αποτέλεσμα  της  δουλειάς  αιρετών και  υπαλλήλων του  Δήμου
Έδεσσας,  με  εντάξεις  σημαντικών  έργων,  τα  οποία  χρηματοδοτούνται  από
διάφορα  χρηματοδοτικά  εργαλεία.  Θέλω  να  τονίσω  την  στήριξη  από  την
πλευρά  των  υπηρεσιών  και  ειδικά  των  Διευθύνσεων  Προγραμματισμού  και
Τεχνικών  Υπηρεσιών  στην  προσπάθεια  για  εξασφάλιση  πόρων  με  εντάξεις
έργων και παρακολούθηση των διαδικασιών υλοποίησης τους, σε ένα σύνθετο
περιβάλλον με αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και συνεργασία με πολλούς φορείς
αδειοδοτήσεων και διάφορες διαχειριστικές αρχές.

Το σχέδιο της  Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, μία συνολική παρέμβαση που
υπερβαίνει  τα  3.500.000€  και  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,  χρηματοδοτείται  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.

Οι εξελίξεις στα κυριότερα έργα του σχεδίου έχουν ως εξής:

 Πριν  λίγες  ημέρες,  μετά  από  ιδιαίτερα  χρονοβόρες  διαδικασίες  που
οφείλονται  στο  θεσμικό  πλαίσιο,  ολοκληρώθηκε  η  διαγωνιστική
διαδικασία και υπογράψαμε σύμβαση με τον ανάδοχο. Πρόκειται για ένα
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. 

 Με  βάση  την  μελέτη  που  εκπονήθηκε  για  το  city branding της
Έδεσσας, που αφορά στη διαμόρφωση της τουριστικής ταυτότητας και
την  αναμόρφωση  της  σήμανσης  εντός  της  πόλης,  τοποθετήθηκαν
ενημερωτικές πινακίδες για τους πεζούς και ξεκίνησε η κατασκευή του
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νέου  ιστοτόπου του  Δήμου  μας.  Στο  σημείο  αυτό  θα  πρέπει  να
επισημανθεί  ότι  σχεδιάζουμε  την  ανάπτυξη  ολοκληρωμένου  πακέτου
ψηφιακών εφαρμογών εξυπηρέτησης των πολιτών.

 Δημοπρατείται  εντός  των  επόμενων  ημερών  το  έργο  δημιουργίας
ψηφιακών εφαρμογών για την ενοποίηση, προώθηση και προβολή του
πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της πόλης.  

 Στο  πλαίσιο  του  ολοκληρωμένου  σχεδίου  της  Βιώσιμης  Αστικής
Ανάπτυξης υλοποιείται το κοινωνικό φροντιστήριο, υπογράφτηκε πριν
λίγες  ημέρες  η  σύμβαση  για  την  παροχή  γευμάτων  σε  άπορους
συμπολίτες μας. 

 Έχουμε  ανάδοχο  για  την  κατάρτιση των  ΑμΕΑ  και  προχωρούμε  στις
καταρτίσεις ανέργων και εργαζομένων, που έχουν ως στόχο τη βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες της Έδεσσας.

Συνεχιζόμενο  είναι  και  το  πρόγραμμα  για  δημιουργία  Ανοιχτού  Κέντρου
Εμπορίου (Open Mall),  με προϋπολογισμό 2.257.175,00€,  που στοχεύει  στην
ανάπτυξη της πόλης και της αγοράς της. Το  Οpen Mall αποτελείται από ένα
πλέγμα έργων και δράσεων για την εκτέλεση των οποίων απαραίτητο είναι να
ξεκινήσει  το  σημαντικότερο  έργο  του  σχεδίου  που  αφορά  ανάπλαση  μίας
μεγάλης  περιοχής  του  κέντρου  της  Έδεσσας  για  να  υλοποιηθούν  και  τα
υπόλοιπα  έργα  όπως  υπογειοποίηση  καλωδίων,  ανακαινίσεις  σε  προσόψεις
μαγαζιών, προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού, στάσεις φόρτισης
για ηλεκτρικά οχήματα και ηλεκτροκίνητο μικρό λεωφορείο.

Δόθηκε ένας μεγάλος αγώνας για την έγκριση και αδειοδότηση των μελετών
για  την  αποκατάσταση και  λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου
βιομηχανικού  συγκροτήματος  του  Κανναβουργείου,  από  το  Κεντρικό
Συμβούλιο  Νεοτέρων  Μνημείων. Επιτέλους,  είμαστε  έτοιμοι  να
δημοπρατήσουμε  το  έργο  με  την  ελπίδα  ότι  δεν  θα  υπάρξουν  περαιτέρω
καθυστερήσεις  και  το  έργο  θα  ξεκινήσει  άμεσα  για  να  μετατραπεί  το
Κανναβουργείο  σε  έναν  χώρο  πολύπλευρης  πολιτιστικής  και  τουριστικής
δραστηριότητας.  Το  έργο  έχει  ενταχθεί  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα  -  Επιχειρηματικότητα  Καινοτομία,  με  προϋπολογισμό
2.336.000,00€.

Στο έργο περιλαμβάνονται  η  αποκατάσταση των φθορών που υπάρχουν  στο
σύμπλεγμα  των  κτηρίων  και  των  προσβάσεων  του  Κανναβουργείου
συμπεριλαμβανομένου  του  ασανσέρ  και  η  επανάχρησή  του  ως  επισκέψιμου
χώρου και συνεδριακού κέντρου. Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα υπάρξουν
προσκλήσεις  για  συμμετοχή  του  ιδιωτικού  τομέα,  καθώς  το  σχέδιο  για  τη
λειτουργία  του  συγκροτήματος  εκτός  από  τον  δημόσιο  χαρακτήρα,
περιλαμβάνει  την  εμπλοκή  ιδιωτών  στη  λειτουργία  χώρου  εστίασης  στο
διώροφο  κτήριο  συσκευασίας  και  τα  βοηθητικά  κτήρια  που  μπορούν  να
μετατραπούν  σε  εμπορικά  καταστήματα  με  προϊόντα  που  συνάδουν  στον
χαρακτήρα του χώρου. 

Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 400.000,00€ από το Πρόγραμμα Φιλόδημος  ΙΙ
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για τον φωτισμό των Καταρρακτών και του Βράχου της Έδεσσας, σε μία
προσπάθεια συνολικής αξιοποίησης και ανάδειξης της εντυπωσιακής θέσης της
πόλης μας και του σημαντικότερου αξιοθέατου μας. 

Ολοκληρώθηκε  το  διασυνοριακό  πρόγραμμα  CINECULTURE,  με  κύρια
αποτελέσματα  την  προμήθεια  σύγχρονου  εξοπλισμού  για  τον  θερινό
κινηματογράφο,  που θα μπορεί  να μεταφερθεί  σε αίθουσα για την κάλυψη
αναγκών  στεγασμένου  κινηματογράφου  κατά  την  χειμερινή  περίοδο,  ενώ
εγκαινιάστηκε  το  Σπίτι  του  Βαροσίου,  στην  πρώην  οικία  Τσάμη,  που  θα
ξεκινήσει την πλήρη του λειτουργία σε δύο μήνες περίπου και πριν την έναρξη
της  τουριστικής  περιόδου,  προκειμένου  να  προσθέσει  στο  τουριστικό  μας
προϊόν έναν ακόμη επισκέψιμο χώρο.

Ο  ανάδοχος  του  έργου  για  την  αξιοποίηση  του  πρώην  ΚΕΦΟ  και  του
κτηρίου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος στον οικισμό του παλαιού
Αγίου Αθανασίου, με προϋπολογισμό 590.000,00€, έχει εγκατασταθεί και έχει
ξεκινήσει τις εργασίες. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για τη βελτίωση του
τουριστικού  μας  προϊόντος  με  έναν  επισκέψιμο  χώρο  δημιουργικής
απασχόλησης  και  προβολής  του  πολιτισμικού  αποθέματος,  αλλά  και  χώρο
εξυπηρέτησης των επισκεπτών στο κέντρο του παραδοσιακού οικισμού.

Σε ότι αφορά στο έργο της αποπεράτωσης του πολυχώρου πολιτισμού «Μ.
Αλέξανδρος»  ο εργολάβος  προχώρησε  σημαντικά  αλλά είχαμε  προβλήματα
στη ροή χρηματοδότησης. Πιστεύω ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σύντομα για να
γίνουν και οι  εργασίες αποκατάστασης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και να
παραδοθεί στην πόλη. 

Στον τομέα των αναπλάσεων και αστικών παρεμβάσεων σημαντικές εξελίξεις
είχαμε  στο  μεγάλο  έργο  της  ανάπλασης  της  Άρνισσας,  όπου  ο  Δήμος
Έδεσσας  απέδειξε  ότι  με  τον  προγραμματισμό  του  και  τις  οργανωμένες
διεκδικήσεις  μπορεί  να  υλοποιεί  ακόμα  και  σταδιακά  τους  στόχους  του.  Σε
πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση της πρώτης φάσης του μεγάλου έργου (Ά
φάση),  με  το  οποίο  γίνονται  κατασκευές  πεζοδρομίων,  διαμορφώσεις
κοινόχρηστων χώρων, αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα, φωτισμό και προμήθεια
αστικού  εξοπλισμού.  Χρηματοδοτείται  από  το  Πράσινο  Ταμείο  με
προϋπολογισμό 540.000,00€. 

Μέσα στο 2021 εξασφαλίσαμε την χρηματοδότηση της Β΄ Φάσης του έργου,
επίσης  από  το  Πράσινο  Ταμείο  με  προϋπολογισμό  560.000,00€.  Έχει
ολοκληρωθεί  η διαγωνιστική διαδικασία και  υπογράφεται  η σύμβαση με  τον
ανάδοχο τις επόμενες ημέρες.

Τέλος, προτείναμε για χρηματοδότηση την Γ΄ Φάση του έργου στο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης», με προϋπολογισμό 600.000,00€. Η έγκριση της Γ΄ Φάσης
μας ήρθε πριν λίγες ημέρες!

Με  τον  τρόπο  αυτό  ολοκληρώσαμε  την  χρηματοδότηση  του  έργου  της
ανάπλασης  της  Άρνισσας  σε  τρεις  (3)  φάσεις  με  συνολικό  προϋπολογισμό
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1.700.000,00€ και με την ολοκλήρωση των έργων θα έχουν πραγματοποιηθεί
σημαντικές παρεμβάσεις στο σύνολο του οικισμού.

Μία  μεγάλη  επιτυχία  είναι  και  η  ένταξη  του  έργου  Ανάπλαση  οδού  25ης

Μαρτίου,  που  είχε  υποβληθεί  στο  πρόγραμμα  Αντώνης  Τρίτσης,  με
προϋπολογισμό  2.628.000,00€.  Υπενθυμίζεται  ότι  παρεμβάσεις  στην  πλατεία
και  την  οδό  25ης Μαρτίου μέχρι  την  Τσιμισκή πραγματοποιούνται  μέσω της
σύμβασης του έργου ενοποίησης ιστορικού με το εμπορικό κέντρο της πόλης. Η
πρόσφατη ένταξη έργου αφορά την ανάπλαση της οδού 25ης Μαρτίου και των
γύρω δρόμων από την συμβολή της με την Τσιμισκή μέχρι το τέρμα της. Με τον
τρόπο αυτό ολοκληρώνεται μία σημαντική παρέμβαση που σχετίζεται με την
λειτουργικότητα και την βελτίωση της αισθητικής της πόλης.

Μία  ακόμα  επιτυχία  στο  πρόγραμμα  Τρίτσης  είναι  ότι  εντάχθηκε  και  η
αγροτική οδοποιία στα αγροκτήματα της Παναγίτσας και του Ριζαρίου, με
συνολικό  προϋπολογισμό  728.000,00€.  Στόχος  είναι  η  υλοποίηση  και  άλλων
έργων  αγροτικής  οδοποιίας  προκειμένου  να  βελτιωθεί  η  κατάσταση  στο
αγροτικό οδικό δίκτυο όλων των οικισμών.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες  ασφαλτοστρώσεις  τόσο στην πόλη
της  Έδεσσας,  όσο  και  στις  Κοινότητες.  Επίσης,  πραγματοποιήθηκαν
εκτεταμένες παρεμβάσεις ανακατασκευής πεζοδρομίων.

Υλοποιείται  το  έργο  για  αποκατάσταση  φυσικών  καταστροφών  σε
δρόμους και  τεχνικά  έργα,  προϋπολογισμού  230.000,00€,  με  πόρους  που
είχαμε εξασφαλίσει από το ΥΠΕΣ κατά το προηγούμενο έτος. 

Ένα  σημαντικό  έργο  για  την  προώθηση  της  ανακύκλωσης  και  την
αποτελεσματική  διαχείριση  των  ανακυκλώσιμων  υλικών  είναι  η  δημιουργία
Πράσινου Σημείου, με προϋπολογισμό 694.173,00€, που χρηματοδοτείται από
το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Κεντρικής  Μακεδονίας.  Οι  μελέτες  έχουν
ολοκληρωθεί και αναμένουμε προέγκριση δημοπράτησης για να προχωρήσουμε
τη διαγωνιστική διαδικασία υλοποίησης του έργου.

Μία  σημαντική  εξέλιξη  για  την  αστική  ανάπτυξη  της  Έδεσσας  αποτελεί  το
φυσικό αέριο, για το οποίο έχουμε πραγματοποιήσει ενέργειες προώθησης που
φαίνεται ότι αποδίδουν καρπούς. Πριν λίγες ημέρες προκηρύχθηκε η ανοιχτή
διαδικασία για το έργο «Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής
Πίεσης στο Δήμο Έδεσσας της ΠΚΜ», που αφορά την σύνδεση της πόλης μας με
την έξοδο του αγωγού στο Άσπρο. Η σύνδεση με το φυσικό αέριο αναμένεται να
δημιουργήσει συνθήκες εξοικονόμησης πόρων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η  Κατασκευή  καταφυγίου  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς,  με
προϋπολογισμό 420.670,00€, έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και η
δημοπράτησή του αναμένεται εντός του Φεβρουαρίου 2022. Στο σημείο αυτό
θέλω να τονίσω ότι ο Δήμος Έδεσσας υλοποιεί πολλές δράσεις φροντίδας και
δαπανά πόρους για τα αδέσποτα, προκειμένου να διασφαλίζεται ένα βιώσιμο
περιβάλλον  για  ανθρώπους  και  ζώα.  Με  την  κατασκευή  του  καταφυγίου  θα
βελτιωθεί  πολύ  η  κατάσταση  και  θα  αποκτήσουμε  μία  σημαντική  υποδομή
φύλαξης και φροντίδας. 
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Στον τομέα του αθλητισμού ξεχωρίζει το σημαντικό έργο για την  συνολική
ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου, που χρηματοδοτείται από το
ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 1.140.000,00€. 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!

Στο Αθλητικό Κέντρο Έδεσσας, σε ότι αφορά στο γήπεδο ποδοσφαίρου και
στίβου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου και κατασκευής
τοιχίων  αντιστήριξης  και  πρανών  και  θα  ξεκινήσουν  η  εγκατάσταση  του
χλοοτάπητα και του ταρτάν για τον στίβο. Στόχος είναι να εξασφαλίσουμε κι
άλλους πόρους,  έτσι  ώστε το γήπεδο να αποκτήσει  όλους  τους  κύριους και
βοηθητικούς  του  χώρους  και  να καλύψει  πλήρως όλες  τις  ανάγκες.  Έχουμε
δεσμεύσεις για την εξασφάλιση αυτών των πόρων, όμως οι συγκυρίες έχουν
μεταφέρει χρονικά αυτή την εξέλιξη.

Εκπονείται  η  μελέτη  για  την  κατασκευή  του  νέου  κλειστού
γυμναστηρίου,  με  χρηματοδότηση  από  το  πρόγραμμα  Φιλόδημος  και
στόχος μας είναι η διεκδίκηση των πόρων για την κατασκευή του νέου κλειστού
γυμναστηρίου!

Ταυτόχρονα συντηρήσαμε το γήπεδο μπάσκετ και ένα ακόμα γήπεδο τένις και
όλα δείχνουν ότι δημιουργείται ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο στις παρυφές
της  πόλης  της  Έδεσσας!  Διανοίξαμε  την  παραποτάμια  οδό,  έτσι  ώστε  να
υπάρχει ασφαλής πρόσβαση στον χώρο με τα πόδια ή ποδήλατο από την πλευρά
της Βυζαντινής γέφυρας.

Βέβαια, το υφιστάμενο γήπεδο στο κέντρο της πόλης είναι πλήρως λειτουργικό
και  θα  παραμείνει  λειτουργικό  ως  προς  τον  αγωνιστικό  χώρο  και  την
στεγασμένη κερκίδα. Για τον λόγο αυτό με χρηματοδότηση από τον Φιλόδημο,
υλοποιήθηκε το έργο αντικατάστασης του χλοοτάπητα του υφιστάμενου
γηπέδου, προϋπολογισμού 79.628,00€.

Αντίστοιχα ένα όνειρο δεκαετιών για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας
Βεγορίτιδας είναι η κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στην Άρνισσα. Με
χρηματοδότηση του προγράμματος Φιλόδημος εκπονήθηκε η μελέτη για την
κατασκευή  του  κλειστού  γυμναστηρίου,  για  το  οποίο  έχουν  εξασφαλιστεί
520.000,00€  και  διεκδικούμε  αύξηση  του  ποσού  για  την  κατασκευή  ενός
σύγχρονου κλειστού γυμναστηρίου.

Σε ότι αφορά στο  γήπεδο ποδοσφαίρου της Άρνισσας, ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες ανακαίνισης των αποδυτηρίων και αποκατάστασης της περίφραξης.

Ένα  σημαντικό  έργο  που  αφορά  αναβάθμιση  σχολικών  κτηρίων  είναι  η
ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Γυμνασίου και του ΕΠΑΛ Έδεσσας, που
είναι  ενταγμένο  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Κεντρικής  Μακεδονίας,  με
προϋπολογισμό 990.700,00€ και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Νέοι καυστήρες
χαμηλής  κατανάλωσης,  φωτοβολταϊκά  συστήματα,  αντικαταστάσεις
κουφωμάτων και μονώσεις όψεων, θωρακίζουν ενεργειακά τα δύο κτήρια, που
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λόγω του μεγέθους τους ήταν τα πιο ενεργοβόρα δημοτικά μας κτήρια. Ακόμα
και σήμερα που το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα είναι εμφανή
και υπάρχει σημαντική εξοικονόμηση πόρων!

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος "Φιλόδημος" υλοποιείται το έργο για
εκτεταμένες  επισκευές  και  συντηρήσεις  σε  σχολικά  κτήρια και  τους
αύλειους χώρους των σχολείων μας, με προϋπολογισμό 158.000,00€.

Σε πολλά σχολεία διαμορφώθηκαν χώροι υγιεινής και διάφορες παρεμβάσεις,
ενώ θα ξεκινήσουν και οι  ράμπες εξυπηρέτησης ΑμΕΑ, με 96.720€ από τον
Φιλόδημο.

Από  τον  Φιλόδημο  επίσης,  έχουν  εξασφαλιστεί  259.160,00€,  για  μέτρα
πυροπροστασίας σε  όλα  τα  σχολεία  του  Δήμου  Έδεσσας.  Το  έργο  θα
υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των μελετών, που έχουν δημοπρατηθεί. 

Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση από τον TAP AG, με προϋπολογισμό 160.000,00€
περίπου, που αφορά στην Ανακατασκευή του κοινού σχολικού προαύλειου
χώρου του Σχολείου Ειδικής Αγωγής, του 3ου Δημοτικού Σχολείου και του
Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Το  Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Έδεσσας παρέχει  τις  υπηρεσίες  του  σε
συμπολίτες  μας,  με  χρηματοδότηση  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
Κεντρικής Μακεδονίας και συνολικό προϋπολογισμό 356.040,00€ μέχρι το 2023
που προβλέπεται η λειτουργία του.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ο Δήμος Έδεσσας προσπαθεί να αξιοποιεί κάθε δυνατό χρηματοδοτικό μέσο και
για το σκοπό αυτό υποβάλει συνεχώς προτάσεις για χρηματοδότηση έργων και
δράσεων  που  θα  βελτιώσουν  την  καθημερινότητα  των  πολιτών  και  θα
συμβάλουν  στην  αναπτυξιακή  προσπάθεια  του  τόπου.  Σε  ότι  αφορά  στην
υποβολή προτάσεων το 2021 χαρακτηρίστηκε από το πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» που είναι μία σημαντική ευκαιρία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο Δήμος Έδεσσας υπέβαλε προτάσεις και ολοκληρωμένους φακέλους σε όλα
σχεδόν τα μέτρα του προγράμματος υπερκαλύπτοντας τον προϋπολογισμό που
ήταν διαθέσιμος! 

Αναλυτικά οι προτάσεις που υποβλήθηκαν είναι οι εξής:

ΑΤ01

Προμήθεια  ηλεκτρικών  υδρομετρητών  και  συστήματος  ελέγχου
διαρροών (ΔΕΥΑ Έδεσσας)

5.016,858,00 €

Στο έργο περιλαμβάνονται  αντικαταστάσεις  στα εσωτερικά δίκτυα Περαίας,
Φλαμουριάς και περιοχών στην πόλη της Έδεσσας, καθώς επίσης και προμήθεια
ψηφιακών  υδρομέτρων  και  ολοκληρωμένου  συστήματος  τηλεμετρίας  και
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τηλεελέγχου διαρροών σε όλο τον Δήμο, πλην της πόλης της Έδεσσας στην
οποία το σύστημα έχει ήδη εγκατασταθεί. 

ΑΤ03

Ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης της ΔΕΥΑ Έδεσσας

1.713.963,55 €

Προμήθεια  εξοπλισμού  για  την  ενεργειακή  αναβάθμιση  αντλιοστασίων  και
εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών για την επίτευξη του στόχου της
ενεργειακής αυτονομίας. 

ΑΤ04

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Έδεσσας

1.488.000,00 €

Το έργο αφορά στη δημιουργία τεσσάρων πολύκεντρων ανακύκλωσης υλικών,
με  επεξεργασία  στην  πηγή  και  παροχή  οικονομικού  εργαλείου  προς  τους
δημότες.

ΑΤ05

Αγροτική οδοποιία δήμου Έδεσσας (Ριζαρίου και Παναγίτσας)

728.076,00 €

Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων στην Παναγίτσα (1.750 μ.) και το Ριζάρι
(2.500 μ.)

ΑΤ06

Αστική αναζωογόνηση Δήμου Έδεσσας

3.235.000,00 €

Το έργο αφορά δύο πολύ σημαντικές παρεμβάσεις: την ανάπλαση της περιοχής
της οδού 25ης Μαρτίου της Έδεσσας σε όλο της το μήκος και  την 3η φάση
ανάπλασης της Άρνισσας.

ΑΤ08α

Έξυπνη διαχείριση ενέργειας δημοτικών κτηρίων Δήμου Έδεσσας

1.444.290,00 €

Εγκατάσταση  έξυπνων  συστημάτων  τηλεελέγχου  και  τηλεχειρισμού  της
ενεργειακής  κατανάλωσης  σε  δημοτικά  κτήρια.  Θα  εγκατασταθεί  κέντρο
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ελέγχου  με  διασύνδεση  σε  27  σημεία  για  περιορισμό  της  ενεργειακής
κατανάλωσης.

ΑΤ08β

Ευφυείς  τεχνολογίες  και  ανάπτυξη  συστημάτων  για  ενίσχυση  της
προστασίας  του  δήμου  Έδεσσας  από  φυσικά  φαινόμενα  μεγάλης
κλίμακας (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς) και πανδημίες

1.798.868,00 €

Αφορά την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος πολιτικής προστασίας,
συντονισμού  και  διαχείρισης  κρίσεων.  Το  σύστημα  περιλαμβάνει  λογισμικό
συντονισμού,  σύστημα  ανίχνευσης  και  διαχείρισης  δασικών  πυρκαγιών,
σύστημα  παρακολούθησης  εξέλιξης  κατάστασης  πλημμυρικών  φαινομένων,
σύστημα ανίχνευσης πιθανών περιστατικών Covid-19 με χρήση θερμογραφικών
καμερών.

ΑΤ09

Ωρίμανση έργων και δράσεων Δήμου Έδεσσας

846.497,98 €

Πρόκειται για την χρηματοδότηση εκπόνησης των απαραίτητων μελετών για
την  ολοκλήρωση  του  καινούριου  γηπέδου,  που  αφορά  μελέτη  ανέγερσης
κερκίδων  και  διαμόρφωσης  υπαίθριου  χώρου  ανοιχτού  γηπέδου,  καθώς  και
μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης του νέου Αθλητικού κέντρου με τον αστικό
ιστό της Έδεσσας.

ΑΤ10

Αναβάθμιση  αύλειων  χώρων  σχολείων  και  χώρων  αθλητικών
δραστηριοτήτων Δήμου Έδεσσας

420.277,15 €

Το  έργο  αφορά  την  συντήρηση  και  επισκευή  των  ανοιχτών  γηπέδων  του
Ριζαρίου,  του  Άγρα και  της Άρνισσας,  καθώς και  προμήθεια  εξοπλισμού και
ταπήτων για βελτίωση των αύλειων χώρων των σχολικών μας μονάδων.

ΑΤ11

Αντισεισμική προστασία και προσεισμικός έλεγχος

92.383,05 €

Αφορά τον πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο των κτηρίων
του Δήμου Έδεσσας, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του
κοινού σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου.
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ΑΤ12

Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων

1.185.055,00 €

Αφορά  την  προμήθεια  μίας  σειράς  οχημάτων  για  την  κάλυψη  των
επιχειρησιακών αναγκών του Δήμου Έδεσσας. Τα οχήματα είναι δύο επιβατηγά
μεταφοράς προσωπικού, ημιφορτηγό κλειστού τύπου – συνεργείο, ημιφορτηγό,
μικρό  ανατρεπόμενο  όχημα,  απορριμματοφόρο,  βυτιοφόρο,  ανυψωτικό,
πολυμηχάνημα,  πλυστικό  δρόμων,  ενώ  στην  πρόταση  περιλαμβάνονται  και
πέντε σταθμοί φόρτισης.

ΑΤ14

Αποκατάσταση πρώην οικίας Ζήμνα και επανάχρηση ως επισκέψιμου
χώρου

1.009.935,62 €

Το έργο αφορά στη μελέτη και τις εργασίες αποκατάστασης του ακινήτου, που
βρίσκεται  στο  Βαρόσι,  την  παραδοσιακή  συνοικία  της  Έδεσσας.  Επίσης,
περιλαμβάνει  την  δημιουργία  καινοτόμων  ηλεκτρονικών  εφαρμογών  για  την
προβολή  της  συμβολής  της  Έδεσσας  στους  απελευθερωτικούς  αγώνες  και
εξοπλισμό λειτουργίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Covid-19 και Στήριξη της Κοινωνίας 

Ο Δήμος Έδεσσας από την αρχή της πανδημίας έλαβε μέτρα για τον περιορισμό
της  διάδοσης  του  κορωνοϊού  και  την  στήριξη  όσων  συμπολιτών  μας  έχουν
ανάγκη.

Στην  προσπάθεια  συμμετείχαν  ο  Δήμος  Έδεσσας,  η  Δημοτική  Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας (ΔΗΚΕΔΕ)  και  το Ν.Π.Δ.Δ.  ΕΥ ΖΗΝ,  καθώς και  οι
Σχολικές  Επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  στα
σχολεία μας.

Καθ’  όλη τη διάρκεια της καραντίνας λειτούργησε  Ομάδα Διαχείρισης και
ενισχύθηκε  το  διευρυμένο  Βοήθεια  στο  Σπίτι,  με  την  παροχή  υπηρεσιών  σε
πολλούς  συμπολίτες  μας  που  δεν  μπορούσαν  να  εξυπηρετηθούν  από  το
προσωπικό των δομών της ΔΗΚΕΔΕ, του ΕΥ ΖΗΝ και του Δήμου Έδεσσας.

Οι  υπηρεσίες  αυτές  αφορούσαν  ψώνια  ειδών  πρώτης  ανάγκης,  προμήθεια
φαρμάκων, συνδρομή των υγειονομικών υπηρεσιών, διοικητικές εξυπηρετήσεις,
καθώς επίσης και δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη σε άπορους και οικονομικά
ασθενείς συμπολίτες μας. 
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Σε ότι αφορά στα μέλη του ΚΑΠΗ Έδεσσας γίνεται συνταγογράφηση για 780
μέλη και διανομή των συνταγών στα φαρμακεία που υποδεικνύουν. 

Το κτήριο του ΚΑΠΗ Έδεσσας διατέθηκε στην υπηρεσία Αιμοδοσίας του
Νοσοκομείου  Έδεσσας,  με  παράλληλη  παροχή  συνεχούς  καθαριότητας  και
απολύμανσης του χώρου, για την προσφορά αίματος από τους συμπολίτες μας
σε ασφαλή χώρο έξω από το Νοσοκομείο.

Υπάρχει συνεργασία με όλους τους φορείς για τη  στήριξη των οικονομικά
ασθενέστερων έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τα αναγκαία για τη διαβίωσή τους.

Τέλος, όσο λειτουργούσαν τα σχολεία είχαν πλήρη κάλυψη σε απολυμαντικά
και  είδη  ατομικής  προστασίας,  ενώ  πραγματοποιήθηκαν  απολυμάνσεις  από
ειδικό  συνεργείο  όπου  απαιτήθηκε.  Μία  δράση  που  έγινε  στις  αρχές  του
τρέχοντος έτους αφορά στη χορήγηση δωρεάν self test στα σχολεία μας για
την  κάλυψη  των  αυξημένων  αναγκών  αμέσως  μετά  τις  διακοπές  των
Χριστουγέννων,

Ο  εμβολιασμός  των  φιλοξενούμενων  του  Γηροκομείου και  του
υγειονομικού  προσωπικού  της  δομής,  έγινε  οργανωμένα  και  ήταν  από  τις
πρώτες δομές που θωρακίστηκαν έναντι της πανδημίας, ενώ πολύ σημαντικό
είναι το γεγονός ότι η συνεχής τήρηση των μέτρων προστασίας διαφύλαξε την
υγεία και τη ζωή των συνανθρώπων μας που φιλοξενούνται στο γηροκομείο.
Σήμερα, έχει ολοκληρωθεί και η τρίτη δόση του εμβολίου και όλοι νοιώθουμε
πιο ασφαλής για τους φιλοξενούμενους της σημαντικής αυτής δομής.

Παροχή ιατρικών υπηρεσιών

Έχει  πια  γίνει  ένας  μικρός  θεσμός,  κάθε  Δευτέρα  και  Πέμπτη,  η
πραγματοποίηση δωρεάν test Covid από κλιμάκια του ΕΟΔΥ στην Έδεσσα και
κάποιες  φορές  στις  Κοινότητες.  Επίσης,  πραγματοποιήθηκαν  κατ’  οίκον
εμβολιασμοί σε όλους τους οικισμούς μας μέσα από τη συνεργασία του Δήμου
Έδεσσας και του ΕΟΔΥ.

Ακόμα  πραγματοποιήθηκαν  και  άλλες  δράσεις  παροχής  ιατρικής  φροντίδας,
όπως πραγματοποίηση ελέγχων για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
και η  μέτρηση οστικής πυκνότητας που έγινε σε μεγάλο αριθμό γυναικών
του Δήμου Έδεσσας με αποτέλεσμα την πρόληψη πιθανών κινδύνων για αρκετές
από αυτές.

Δωρεά Γέσιου – Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Έδεσσας

Ολοκληρώθηκε η δωρεά του κ. Γέσιου προς τον Δήμο Έδεσσας του κτηρίου που
θα  στεγάσει  το  Μουσείο  Μακεδονικού  Αγώνα  Έδεσσας,  το  οποίο  θα
ολοκληρωθεί με έξοδα του κ. Γέσιου. Ο Δήμος Έδεσσας τίμησε τον δωρητή σε
μία σεμνή τελετή και πιστεύουμε ότι θα έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία για
το καλό  της  πόλης  με  την  προβολή  των  στοιχείων  του  πολιτισμού  και  της
ιστορίας της.
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Δικαστικό Μέγαρο

Η  έναρξη  των  διαδικασιών  του  διεθνούς  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση
υλοποίησης του Δικαστικού Μεγάρου της Έδεσσας είναι γεγονός! Μία δικαίωση
για την Έδεσσα και τον αγώνα που δώσαμε μαζί με τον Δικηγορικό Σύλλογο.

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο

Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στον δήμο μας είναι
η  ίδρυση  του  Καλλιτεχνικού  Γυμνασίου  Έδεσσας,  που  ανακοινώθηκε  στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα συμπληρώσει τον κύκλο των εκπαιδευτικών
δυνατοτήτων που παρέχονται στα παιδιά μας, ενώ αναμένεται να δημιουργήσει
συνθήκες εκπαιδευτικής και πολιτισμικής ανάπτυξης στην περιοχή!

Εκδηλώσεις Πολιτισμού

Τη  χρονιά  που  μας  πέρασε  ματαιώθηκαν  οι  καρναβαλικές  εκδηλώσεις,  τα
Ανθεστήρια,  πολλές  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  του  καλοκαιρού,  εκδηλώσεις
εορτασμού των εθνικών μας επετείων και οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. 

Παρά  τη  γενικότερη  αναγκαστική  πολιτιστική  απραξία  πραγματοποιήθηκαν
πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Γαβαλιώτισσα, αλλά και το Φεστιβάλ Εδεσσαϊκών
Συγκροτημάτων για δεύτερη χρονιά με μεγάλη επιτυχία.

Τέλος, σε μία δύσκολη περίοδο αναλάβαμε το ρίσκο και πραγματοποιήθηκε η
Ανθοέκθεση, χωρίς όμως τις παράλληλες εκδηλώσεις της.

Gopafree

Ο  Δήμος  Έδεσσας  ήταν  ο  πρώτος  Δήμος  στην  Κεντρική  Μακεδονία  που
εντάχθηκε  στο  πρόγραμμα  συλλογής  και  ανακύκλωσης  αποτσίγαρων
#gopafree, μία δράση συνεργασίας με την ΑΜΚΕ Cigaret Cycle, που έφερεgopafree,  μία  δράση  συνεργασίας  με  την  ΑΜΚΕ  Cigaret  Cycle,  που  έφερε
σημαντική δημοσιότητα για τον δήμο μας και προβλήθηκε η ευαισθησία μας για
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Καθαριότητα - Ανακύκλωση

Η καθαριότητα είναι μία επιλογή που μας έχει δικαιώσει απόλυτα! Σε ότι αφορά
στην οικονομική της διάσταση, αλλά κυρίως στην ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών.  Ο  Δήμος  Έδεσσας  είναι  ένας  από  τους  πλέον  καθαρούς  και
νοικοκυρεμένους δήμους της χώρας.

Η ανακύκλωση λειτουργεί σε όλο τον Δήμο Έδεσσας και μία σημαντική αλλαγή
που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο έτος ήταν η δημιουργία υποδομής για
τη συγκέντρωση των ανακυκλώσιμων υλικών και τη μεταφορά τους σε μεγάλες
ποσότητες μειώνοντας το κόστος μεταφοράς.
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ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΔΗΚΕΔΕ

Η ΔΗΚΕΔΕ εδώ και πολλά χρόνια παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες στους δημότες
και τους επισκέπτες του Δήμου Έδεσσας, ενασχολούμενη με τον τουρισμό, τον
πολιτισμό και την κοινωνική πολιτική. 

Η πανδημία έχει επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητές της στον πολιτισμό
και τον τουρισμό, καθώς πολλές εκδηλώσεις πολιτισμού έχουν ματαιωθεί και η
τουριστική  κίνηση  έχει  μειωθεί  δραστικά,  ενώ  για  πολλούς  μήνες  ήταν
μηδενική λόγω καραντίνας. Παρ’ όλα αυτά η επιχείρηση έδειξε τις δυνατότητές
της και τον πολυλειτουργικό της χαρακτήρα στην πανδημία και στις περιόδους
της  καραντίνας.  Ήταν  η  αιχμή  του  δόρατος  των  κοινωνικών  μας
υπηρεσιών προς τον πολίτη, με την ενίσχυση του Βοήθεια στο Σπίτι και την
παροχή  υπηρεσιών  σε  όλους  τους  συμπολίτες  μας  είχαν  ανάγκη,  αλλά  και
γενικότερα με τη στήριξη της προσπάθειας κατά των αρνητικών συνεπειών του
κορωνοϊού στην τοπική κοινωνία.

Βέβαια, μπορεί να μειώθηκαν λόγω των συνθηκών οι δράσεις στον πολιτισμό,
αλλά ο τελικός απολογισμός είναι θετικός, με δεδομένες τις συνθήκες! 

Το Δημοτικό Ωδείο και η Φιλαρμονική μας Ορχήστρα βελτιώνουν συνεχώς
τη λειτουργία και την παρουσία τους στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου και
αν  και  λειτούργησαν  κάτω  από  πρωτοφανείς  συνθήκες  και  με  ιδιαίτερες
δυσκολίες  κατάφεραν  να  διατηρήσουν  και  να  βελτιώσουν  το  επίπεδο  των
υπηρεσιών  τους  και  αυξάνουν  συνεχώς  τη  δυναμικότητά  τους  με  νέους
μουσικούς!  Το  Θερινό  Καλλιτεχνικό  Εργαστήρι  του  Ωδείου  και  η
πραγματοποίηση εκδηλώσεων από την Φιλαρμονική, είναι σημαντικά δείγματα
πολιτιστικής δημιουργίας.

Μία  μεγάλη  επιτυχία  της  ΔΗΚΕΔΕ  και  του  Ωδείου  μας  είναι  η  ένταξη  στο
πρόγραμμα επιχορηγήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού για την υλοποίηση του
project «Μουσική, τέχνη για όλους», που απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία.
Μία καινοτομία του Ωδείου μας που θα αποτελεί το «1ο Κέντρο Μουσικής και
Παραστατικών Τεχνών Βορείου Ελλάδας» υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟΑ!

Σε ότι αφορά στις υποδομές του Ωδείου και της Φιλαρμονικής, στο Πολιτιστικό
μας Κέντρο,  πραγματοποιήθηκε  μία  σημαντική προσπάθεια  βελτίωσης στις
αίθουσες διδασκαλίας του Ωδείου και στον χώρο της Φιλαρμονικής.

Το  Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι ένας θεσμός που λειτουργεί για δεύτερη
χρονιά  στο  πλαίσιο  της  Δημοτικής  μας  Επιχείρησης  με  εντυπωσιακά
αποτελέσματα και μεγάλη ζήτηση για τις υπηρεσίες μας.

Η ΔΗΚΕΔΕ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ» απόκτησαν καινούριο  λεωφορείο
για τα άτομα με αναπηρία, αλλά και την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης
γενικότερα. Η χορηγία του λεωφορείου έγινε από τον TAP.
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Στον  τομέα  του  πολιτισμού  πραγματοποιήθηκαν  λιγότερες  πολιτιστικές
εκδηλώσεις  και  ματαιώθηκαν  πολλές  σημαντικές  εκδηλώσεις  (καρναβάλια,
Ανθεστήρια), αλλά κατά τους θερινούς μήνες πραγματοποιήθηκαν σημαντικές
συναυλίες στο  ανοιχτό θέατρο της Γαβαλιώτισσας, το οποίο διαθέσαμε με
πολύ ελκυστικούς όρους για να προσελκύσουμε μουσικά σχήματα. 

Πραγματοποιήθηκε  για  δεύτερη  χρονιά  το  Εδεσσαϊκό  Φεστιβάλ  που
αναβαθμίστηκε και βελτιώθηκε σημαντικά.

Στο  Παρθεναγωγείο πραγματοποιήθηκαν  πολύ  λίγες  εκθέσεις,  όμως  την
περίοδο της καραντίνας το κτήριο ανακαινίστηκε πλήρως,  με αποτελέσματα
από τη  μία  να αναδειχθεί  ο  χαρακτήρας του  κτηρίου  και  από  την  άλλη να
αποκτήσουμε  έναν  πλήρως  λειτουργικό  εκθεσιακό  χώρο  με  θέρμανση,
εξοπλισμό ανάρτησης έργων τέχνης, ράμπες ΑμΕΑ κλπ. 

Ανάλογες  παρεμβάσεις  έγιναν  και  στον  ισόγειο  χώρο  του  Χατζηγιάννειου
Πολιτιστικού Κέντρου, όπου ενοποιήθηκαν οι δύο χώροι και διαμορφώθηκαν
κατάλληλα έτσι ώστε να μπορούν να φιλοξενούν εκθέσεις και εκδηλώσεις!

Τέλος, η ΔΗΚΕΔΕ στήριξε εκδόσεις βιβλίων που σχετίζονται με την Έδεσσα,
τον πολιτισμό και την ιστορίας της, ενώ κατά τη διάρκεια του εορτασμού των
200  ετών  από  την  έναρξη  της  εθνεγερσίας  του  1821  προβλήθηκε  ένα
εξαιρετικό  video που γυρίστηκε στην Έδεσσα με συμμετοχή των μελών του
Συλλόγου Φίλων Ιστορίας και Αναπαράστασης αυτής Γιαννιτσών και μέσα από
την συνεργασία μας με τον εθελοντή εκπαιδευτικό κ. Γιώργο Γρηγοριάδη και
τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε ότι  αφορά στον τουρισμό,  αν και  ήταν μία ακόμη χρονιά με λειτουργικά
προβλήματα,  λόγω  της  πανδημίας,  οι  επισκέψιμοι  χώροι  μας
αναβαθμίστηκαν  τόσο λειτουργικά όσο και  σε ότι  αφορά στις προσβάσεις
των ατόμων με αναπηρία, ενώ παράλληλα η Έδεσσα  City Card εδραιώνεται
στις προτιμήσεις των επισκεπτών μας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι παρά
την πανδημία η τάση σε επίπεδο έτους είναι αυξητική.

Εκτός από τις βελτιώσεις σε όλους τους επισκέψιμους χώρους μας, η ΔΗΕΚΔΕ
δημιούργησε  έναν  ακόμα  επισκέψιμο  χώρο  στην  περιοχή  των  κύκνων,  την
Έκθεση Πτηνών και Θηλαστικών,  αξιοποιώντας αφενός την συλλογή του
δωρητή κ. Ράπτη και τμήμα της συλλογής του κ. Πετσίβα και αφετέρου τους
παλιούς ξύλινους οικίσκους που έχουν μετατραπεί σε έναν ιδιαίτερα φιλόξενο
επισκέψιμο χώρο! Η Έκθεση Πτηνών και Θηλαστικών έχει ενταχθεί ήδη στην
Έδεσσα City Card, αναβαθμίζοντας την πρωτοβουλία, ενώ  στόχος μας είναι η
περαιτέρω αναβάθμισή της με την αξιοποίηση του Σπιτιού του Βαροσίου, στην
πρώην οικία Τσάμη.

ΔΕΥΑ Έδεσσας

Υλοποιείται  κανονικά  το  μεγάλο  έργο  του  αποχετευτικού  δικτύου  της
Άρνισσας. Επίσης, ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και αναμένεται
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εντός των ημερών η έγκριση για υπογραφή σύμβασης για το έργο μελέτης -
κατασκευής  του  βιολογικού  καθαρισμού!  Ένα  έργο  με  συνολικό
προϋπολογισμό  περίπου  4.000.000,00€  που  θα  βοηθήσει  σημαντικά  στην
προστασία της Βεγορίτιδας και του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, καθώς
και στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της Άρνισσας.

Υλοποιείται  το  έργο  «Κατασκευή  εξωτερικών  δικτύων  ύδρευσης  στις
Τοπικές  Κοινότητες  Άγρα  και  Μεσημερίου»,  που  είναι  ενταγμένο  στο
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, με προϋπολογισμό 400.000,00€ και αφορά κατασκευή
δίδυμου αγωγού ύδρευσης για τους οικισμούς Άγρα και Μεσημερίου. Στόχοι του
έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού,
αλλά και της μείωσης του κόστους λειτουργίας.

Στους  Λύκους απαιτήθηκε  αντικατάσταση  υδρευτικής  γεώτρησης,  σε
συνδυασμό με τη νέα δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού των Λύκων για να δοθεί
οριστική  λύση  στο  πρόβλημα  που  παρουσιαζόταν  περιστασιακά  σε  κάποιες
συνδέσεις.

Η ενίσχυση  της ύδρευσης  της  Πλατάνης γίνεται  με  την  αξιοποίηση  παλιάς
γεώτρησης και τη σύνδεσή της με την δεξαμενή ύδρευσης.

Τέλος  η  ΔΕΥΑ  πραγματοποίησε  εκτεταμένες  αντικαταστάσεις  και
επεκτάσεις των δικτύων  στην Άρνισσα, την Έδεσσα και άλλους οικισμούς,
καλύπτοντας ανάγκες που δημιουργήθηκαν λόγω της παλαιότητας των δικτύων
ή επεκτάσεων.

Πρέπει να τονιστεί ότι: 

α.  μετά  τα  έργα  των  προηγούμενων  ετών  στον  Δήμο  Έδεσσας  δεν
αντιμετωπίζουμε προβλήματα ποιότητας και όλοι οι πολίτες – καταναλωτές
απολαμβάνουν καθαρό πόσιμο νερό.

β. σε μία χρονιά με έντονη λειψυδρία η ΔΕΥΑ, με το έμπειρο στελεχιακό της
δυναμικό  και  την  οργανωμένη  δουλειά  που  γίνεται,  κατάφερε  να
διαχειριστεί με υποδειγματικό τρόπο τους υδατικούς μας πόρους και να μην
έχουμε  προβλήματα  στην  ύδρευση.  Βέβαια,  αυτό  πρέπει  να  μας
προβληματίσει  ιδιαίτερα  και  να  λάβουμε  γενναίες  αποφάσεις,  διότι  η
κλιματική αλλαγή αρχίζει να μας επηρεάζει και απαιτείται προετοιμασία σε
όλα  τα  επίπεδα,  έτσι  ώστε  να  μην  αντιμετωπίσουμε  προβλήματα  στο
μέλλον!

Νέα έργα – προτάσεις

Στο  πρόγραμμα  «Αντώνης  Τρίτσης»,  όπως  αναφέρθηκε  προηγούμενα,  έχουν
υποβληθεί από την ΔΕΥΑ δύο έργα:

 Ενεργειακή  αναβάθμιση  υποδομών  ύδρευσης  της  ΔΕΥΑ  Έδεσσας,  με
προϋπολογισμό 1.713.963,55€

 Προμήθεια ψηφιακών υδρομέτρων, έλεγχος διαρροών και αναβάθμιση του
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δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Έδεσσας, με προϋπολογισμό 5.016.858,00€

ΕΥ ΖΗΝ

Αν και η λειτουργία του ΕΥ ΖΗΝ - όπως και όλων των οργανισμών που παρέχουν
αντίστοιχες  υπηρεσίες  στους  πολίτες  -   επηρεάστηκε  ιδιαίτερα  από  την
πανδημία κατά το έτος 2021, υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις που βελτιώνουν
τις υπηρεσίες του νομικού μας προσώπου προς τους πολίτες.

Κατ’ αρχάς το τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα βελτίωσης των υποδομών
των  παιδικών  μας  σταθμών,  που  πραγματοποιήθηκε  κατά  τα  προηγούμενα
χρόνια και έχει βελτιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους παιδικούς μας σταθμούς,
συνεχίστηκε με βελτιώσεις και συντηρήσεις σε διάφορα κτήρια, αναλόγως με
τις ανάγκες.

Εκπονούνται  μελέτες  για  τη  δημιουργία  προσβάσεων  ΑμΕΑ σε  όλες  τις
δομές, έργο που θα ξεκινήσει το τρέχον έτος.

Στον  Βρεφικό  Σταθμό  δημιουργήθηκε  δεύτερο  τμήμα  με  σύγχρονες
υποδομές που καλύπτουν πλήρως τις αυστηρές προδιαγραφές, αυξάνοντας τη
δυναμικότητα  και  βελτιώνοντας  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  προς  τους
συνδημότες μας.

Πραγματοποιήθηκε η προμήθεια λεωφορείου για μεταφορά των παιδιών της
Δημοτικής  Ενότητας  Βεγορίτιδας  στον  Παιδικό  Σταθμό  Άρνισσας.  Τα
δρομολόγια του λεωφορείου θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες!

Το κτήριο του ΚΑΠΗ παραχωρήθηκε για την Αιμοδοσία από την αρμόδια
υπηρεσία του Νοσοκομείου Έδεσσας, καθ’ όλη τη διάρκεια των περιοριστικών
μέτρων, μαζί με παροχή θέρμανσης, καθαριότητας και απολύμανσης. Την ίδια
περίοδο το προσωπικό των δομών που παρέμειναν κλειστές διατέθηκε για να
συνδράμει  την  μεγάλη  προσπάθεια  που  έγινε  για  την  εξυπηρέτηση  των
συμπολιτών μας στη μεγάλη δομή που σχηματίστηκε με προσωπικό από τον
Δήμο, τη ΔΗΚΕΔΕ και το ΕΥ ΖΗΝ.

Το  e-ΚΑΠΗ  ήταν μία σημαντική καινοτομία για την περίοδο του εγκλεισμού,
που πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες στα μέλη του ΚΑΠΗ κατά τη διάρκεια της
καραντίνας! Μέσω του  e-ΚΑΠΗ έγιναν διαδικτυακές συναντήσεις των μελών
του ΚΑΠΗ και διάφορες δράσεις, όπως για παράδειγμα μαθήματα αγγλικών.

Σημαντική είναι και η υπηρεσία  συνταγογράφησης στα μέλη του ΚΑΠΗ με
εξυπηρέτηση 780 μελών.

Τέλος, σε ότι αφορά στα διοικητικά έχει ολοκληρωθεί  η διαδικασία πλήρους
συμμόρφωσης με τον GTPR, που αφορά τα προσωπικά δεδομένα.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η οικονομική κατάσταση του Δήμου όπως την κρίνουμε από τα αποτελέσματα
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων, μας δίνει κατά τη
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λήξη του οικονομικού έτους 2021 την παρακάτω εικόνα :

Α’ ΕΣΟΔΑ

Κωδικο
ί

Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις Απολογισμός
σε ευρώ

0 Τακτικά Έσοδα 8.405.404,55
1 (πλην

13)
Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις)

1.255.850,92

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 846.251,86
31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 

έσοδα κατά παρελθόντα έτη
213.908,30

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων 
και Τρίτων

2.325.608,47

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 1.802.229,53
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 2.062.665,24

Σύνολο Πόρων : 16.881.917,87

Β’  ΕΞΟΔΑ

Κωδικο
ί

Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές Απολογισμός
σε ευρώ

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.115.645,48
61, 62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 2.904.605,31
63, 64 Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 253.968,46

651 Τοκοχρεολύσια δανείων 0,00
66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 390.553,46

67, 68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα 2.508.115,04
81, 83 Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές 

υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
905.105,72

82, 85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 1.810.721,35
Επενδύσεις

71 Αγορές 202.827,40
73 Έργα 1.649.744,33
74 Μελέτες 63.357,86
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00

652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 321.967,53
Σύνολο εξόδων και πληρωμών : 15.126.611,65

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η  απόδοση  των  Υπηρεσιών  του  Δήμου  κατά  το  έτος  2021  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. Αντώνιο Ρυσάφη,

Αναστάσιο  Πέτκου  και  Ιγνάτιο  Κετσιτζίδη,  προκειμένου  να  θέσουν  ερωτήσεις,  τις
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οποίες απάντησαν ο Δήμαρχος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Γιώγας, όπως

αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη συνέχεια,  δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Αναστάσιο

Πέτκου,  Ευάγγελο  Θωμά,  Ιωάννη  Μουράτογλου,  Χαράλαμπο  Τσιτσάγκα,   Αντώνιο

Ρυσάφη  και  Ιωάννη  Τσεπκεντζή,  καθώς  και  στον  Δήμαρχο  κ.  Δημήτριο  Γιάννου,

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. 161/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

 την από 19.1.2022 Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς τους θεσμοθετημένους

συλλογικούς φορείς της πόλης 

 την έκθεση πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής του έτους 2021 

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη λήξη της ειδικής αυτής συνεδρίασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 6/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα 

Έδεσσα  8.2.2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θεοδώρου 

Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα 

Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου 

Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Λαμπρόπουλος 

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης 

Αντώνιος, ασχάλης 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
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