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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  8/2019      

 

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 2018  

 

 Σήμερα Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 422/10.1.2019 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 23  από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  16 Σαμλίδης Μιχαήλ 
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5 Γιώγας Δημήτριος  17 Σόντρας Ιωάννης  

6 Δασκάλου Χρήστος  18 Ταμβίσκου Ευτυχία  

7 Δημητριάδης Βασίλειος 19 Ταπαζίδης Δημήτριος 

8 Δίου Αναστάσιος 20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κούκος Γεώργιος 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Μάρκου Διονύσιος 

2 Ζδρου Αικατερίνη 4 Πέτκος Χρήστος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών 

Κοινοτήτων: 

α.  Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

β. Βρυτών κ. Θωμάς Τζαβέλλας 

γ. Μεσημερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

δ. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

ε. Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας 

στ. Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης 

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. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της 

ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, ανέφερε τα εξής:  

Στο αρθ. 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: 

«1.Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική 

δημόσια  συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική 

κατάσταση, τη διοίκηση  του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής 

δράσης. 
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2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος 

Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε 

πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, 

επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων 

και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και 

καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, 

επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, 

εκπροσώπηση των κατοίκων.». 

3. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της 

ανωτέρω  συνεδρίασης.  

4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες 

οι  δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού 

συμβουλίου και  τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων. 

5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να  

διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή. 

6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει 

χωρίς να  κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας 

συνεδρίασης  απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί 

σύμβουλοι να προκαλέσουν τη  συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 95». 

Βάσει των παραπάνω και σε εκτέλεση της 5/2019 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου, εκδόθηκε η από 10.1.2019 ανακοίνωσή μας που δημοσιεύθηκε αρμοδίως. 

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την από 23.1.2019 Έκθεση 

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

εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης κατά το οικονομικό έτος 2018, που 

είχε ως εξής:  

«Η Λογοδοσία του Δημάρχου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 217, του νόμου 
3463/2006, δηλαδή του Δημοτικού Κώδικα, αποτελεί το αποκορύφωμα της 
δημοκρατικής διαδικασίας, του τρόπου της ανοιχτής  συμμετοχικής λειτουργίας μας 
και κατοχυρώνει  την ενημέρωση του πολίτη για τα πεπραγμένα του Δήμου, 
ενισχύοντας τον κοινωνικό διάλογο για τα δημοτικά δρώμενα. 

Ουσιαστικά, στη λογοδοσία παρουσιάζεται περιληπτικά η προσπάθεια που έχει γίνει 
από το Δήμο για διαχείριση και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά 
και για τη συμβολή του στην αναπτυξιακή προσπάθεια που καταβάλει ο τόπος. 
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 
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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 

1 ΔΕ  Υπαλλήλων Γραφείου (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου) 

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 Τεχνικών (ΙΔΑΧ) 

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Περιβάλλοντος - Πρασίνου - Καθαριότητας 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΠΕ Γεωπόνων 

4 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Απορριμματοφόρων 

12 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

3 ΥΕ Εργατών Επιμελητών Κήπων 

2 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (ΙΔΑΧ) 

1 ΔΕ Τεχνικών (ΙΔΑΧ) 

1 Πολιτικών Μηχανικών 
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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 (Ιδ.Δ. Αορίστου Χρόνου) 

13 ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου) 

1 ΔΕ Κλητήρων – Θυρωρών (ΙΔΑΧ) 

2 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (ΙΔΑΧ) 

2 ΔΕ Διοικητικού 

4 ΔΕ Διοικητικού (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου) 

1 ΔΕ Τεχνιτών 

1 ΤΕ Διοικητικού 

1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ΙΔΟΧ) 

1 ΔΕ Τεχνιτών Κηπουρών 

Ανθρώπινο Δυναμικό  Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΠΕ Οικονομολόγων 

5 ΠΕ Διοικητικού 

3 ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

2 ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού 

2 ΤΕ Διοικητικών - Λογιστικών 

8 ΔΕ Διοικητικού 

1 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου) 

2 ΔΕ Κλητήρων –Θυρωρών (ΙΔΑΧ) 

1 ΤΕ Φυτικής Παραγωγής (Ιδ. Δ. Αορίστου Χρόνου) 
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1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ 

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 

2 ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

1 ΤΕ Διοικητικού 

2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 

1 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 

5 ΔΕ Τεχνιτών  

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 

3 ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 

1 ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

Ανθρώπινο Δυναμικό Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Δημοτικής Ενότητας 

Βεγορίτιδας 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΔΕ Διοικητικού 

1 ΔΕ Διοικητικού (ΙΔΑΧ) 

ΣΥΝΟΛΟ 146 ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Οι μεταβολές προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2018 είναι οι 
εξής: 
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1. Η απόλυση από τη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου 
Έδεσσας. 

2. Αποχώρησαν δύο (2) υπάλληλοι του Δήμου με συνταξιοδότηση. 

3. Προσλήφθηκαν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
είκοσι τρία (23) άτομα με καθεστώς πλήρους και δύο (2) άτομα με καθεστώς 
μερικής απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης για την 
αρδευτική περίοδο 2018. 

4. Προσλήφθηκαν εκατόν δώδεκα  (112) άτομα στο Δήμο, διαφόρων 
ειδικοτήτων, με σύμβαση διάρκειας οκτώ (8) μηνών, δυνάμει της αριθ. 
8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς 
Εργασίας). 

3. Ανανεώθηκε με απόφαση Δημάρχου η σύμβαση, δωδεκάμηνης (12) 
διάρκειας, δύο (2) υπαλλήλων ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ΙΔΟΧ), για την 
στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου. Η μία υπάλληλος εκ των δύο 
δεν ανανέωσε τη σύμβασή της.  

4. Απασχολήθηκαν δύο (2)  άτομα από το ΕΠΑΛ, Μεταλυκειακό έτος – Τάξη 
Μαθητείας (ΙΔΟΧ). 

 

ΕΡΓΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Τεχνικό Πρόγραμμα 

Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2018 παρουσιάζονται 44 έργα, τα οποία εκτελέστηκαν 
ή εκτελούνται, με συνολικό προϋπολογισμό 5.527.820,87€. 

Πραγματοποιήθηκαν μικρά και μεγάλα έργα σε διάφορους τομείς ευθύνης του 
Δήμου Έδεσσας, όπως είναι ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, τα αρδευτικά έργα, οι 
αστικές αναπλάσεις, οι ασφαλτοστρώσεις και κατασκευές πεζοδρομίων, οι παιδικές 
χαρές, ενώ σε συνεργασία με το Νοσοκομείο υλοποιήσαμε και ένα έργο στον τομέα 
της υγείας. 

Ένα σημαντικό έργο που αφορά το κέντρο της πόλης της Έδεσσας και σχετίζεται με 
ανάπλαση του αστικού χώρου και ταυτόχρονα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που 
προβλέπονται στην κυκλοφοριακή μελέτη που εκπονήσαμε είναι η διαμόρφωση της 
πλατείας Ελευθερίας, που έχει δημοπρατηθεί και ξεκινάει η υλοποίησή του. 

Μία μικρή σχετικά παρέμβαση που ωστόσο είχε σημαντική απήχηση και βελτίωσε 
την εικόνα του κέντρου της πόλης ήταν η διαμόρφωση των σιντριβανιών στην 
πλατεία Στουγιαννάκη, που βελτίωσε την αισθητική του χώρου και αναβάθμισε την 
εικόνα της πλατείας. 

Ένα επίσης σημαντικό συνεχιζόμενο έργο στον τομέα των αστικών αναπλάσεων, 
που χρηματοδοτήθηκε με 1.000.000€ από το ΕΣΠΑ και ολοκληρώθηκε το 2018, 
είναι η ανάπλαση του κεντρικού άξονα της Τοπικής Κοινότητας Άγρα.  

Μία πρόσφατη επιτυχία μας αφορά την ένταξη του έργου της πρώτης φάσης του 
μεγάλου έργου ανάπλασης της Άρνισσας, που προβλέπει κατασκευή πεζοδρομίων, 
διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων, αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα, αστικό 
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εξοπλισμό και φωτισμό. Η ένταξη έχει γίνει στο Πράσινο Ταμείο και αφορά 
ανάπλαση με προϋπολογισμό 540.000€.  

Το έργο για την αντικατάσταση του συνόλου του δημοτικού φωτισμού με φωτιστικά 
σώματα led, ήταν ένα έργο σημαία, καθώς ο Δήμος Έδεσσας είναι ο πρώτος Δήμος 
της χώρας μας που ο οδοφωτισμός του γίνεται με led. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ο 
Δήμος Έδεσσας και ο διαγωνισμός που κάναμε για τα led χρησιμοποιήθηκε ως 
πρότυπο από άλλους δήμους και έχουμε μεταφέρει την τεχνογνωσία που 
αποκτήθηκε προκειμένου να μιμηθούν και άλλοι δήμοι το παράδειγμά μας. 

Το έργο αντικατάστασης του συνόλου του δημοτικού φωτισμού με φωτιστικά 
σώματα led από τη μία μεριά βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα του οδοφωτισμού, 
ενώ από την άλλη μειώνει σημαντικά το κόστος ενέργειας και φυσικά μειώνει το 
ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου Έδεσσας, που σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση 
των έργων ενεργειακής θωράκισης δημοτικών κτηρίων και σχολικών μονάδων, όλα 
δείχνουν ότι κατορθώνουμε να φτάσουμε το στόχο για μείωση κατά 20% των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πριν το τέλος του 2020 όπως είχε οριστεί στο 
Σύμφωνο των Δημάρχων. 

Στον τομέα του αθλητισμού ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις που κάναμε στο 
κλειστό μας γυμναστήριο (ΔΑΚ), ενώ πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εργασίες 
συντήρησης και αναβάθμισης στο Κολυμβητήριο. Εκτός αυτών των εργασιών 
εγκρίθηκε χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το 
Κολυμβητήριο, που θα ξεκινήσει άμεσα και αφορά την ενεργειακή του αναβάθμιση 
με προμήθεια ηλεκτρικών ισοθερμικών μεμβρανών για την κάλυψη των πισινών 
και τη διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού κατά τις ώρες που δεν λειτουργεί ο 
χώρος, ρομποτική σκούπα καθαρισμού πισινών, ηλιακούς συλλέκτες και σύστημα 
θέρμανσης. Βέβαια, οι προσπάθειές μας δεν σταματούν εδώ καθώς έχουμε 
καταθέσει φάκελο υποψηφιότητας για ριζική ανακαίνιση του Κολυμβητηρίου, στον 
οποίο θα γίνει αναφορά στην επόμενη ενότητα. 

Επίσης, δημοπρατήθηκε η ανακατασκευή των γηπέδων τένις, έχουμε ανάδοχο και 
η υλοποίησή του έργου θα ξεκινήσει άμεσα. 

Η σημαντικότερη εξέλιξη που είχαμε την χρονιά που μας πέρασε στα έργα του 
αθλητισμού είναι η έγκριση της πρότασης που κάναμε στο Υπουργείο Εσωτερικών 
και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την κατασκευή καινούριου γηπέδου 
ποδοσφαίρου στο Πασά Τσαΐρ. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 
1.000.000 €, με τα οποία θα μπορέσουμε να κατασκευάσουμε ένα σύγχρονο 
γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβου, που να καλύπτει τις ανάγκες της πόλης μας. 

Σε ότι αφορά στην άρδευση πραγματοποιήσαμε εργασίες συντήρησης στα δίκτυα 
Νησίου, Φλαμουριάς και Αγίας Φωτεινής, ενώ στην Κερασιά έχουμε την ανόρυξη 3 
ερευνητικών γεωτρήσεων. Ακόμα έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους από το 
Υπουργείο Εσωτερικών για το έργο "Επισκευή υπερχειλιστή φραγμάτων 
Φλαμουριάς και Μαργαρίτας", που θα δημοπρατηθεί άμεσα. 

Η αποπεράτωση του πολυχώρου πολιτισμού «Μ. Αλέξανδρος», μετά την ένταξη του 
έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δεν προχωράει με τους ρυθμούς που 
θα θέλαμε. Είμαστε σε συνεχή επαφή με την Αρχαιολογική Υπηρεσία για να 
ολοκληρωθεί το έργο «Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση οθωμανικού 
τεμένους "Χουνκιάρ Τζαμί" στην Έδεσσα» που υλοποιείται με ευθύνη της, έτσι ώστε 
να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση που θα είναι η «Αναβάθμιση 
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πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" & περιβάλλοντος χώρου» που θα 
πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Δήμου.  

Εκτός των παραπάνω, που στην πλειοψηφία τους είναι ενταγμένα έργα σε διάφορα 
προγράμματα, με τους πόρους που διαθέταμε από ΣΑΤΑ υλοποιήσαμε μία σειρά 
μικρότερων έργων που αφορούσαν συντηρήσεις στις υποδομές όλων των οικισμών 
μας, αλλά και παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων. 

 

Προτάσεις που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση 

Το 2018 ήταν μία χρονιά που υποβάλλαμε πολλές και σημαντικές προτάσεις σε 
διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό κάθε πρόγραμμα που υπάρχει και μπορεί να 
χρηματοδοτήσει έργα που να συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου 
Έδεσσας και την βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών. 

Το πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε εντάξεις μεγάλων έργων που θα συμβάλουν 
σημαντικά στην ανάπτυξη του τόπου μας. Μετά από τις πολύ συγκεκριμένες 
στοχεύσεις που κάναμε και την οργάνωση της διαδικασίας διεκδίκησης της ένταξης 
των έργων μπορώ να ισχυριστώ ότι το 2018, από την άποψη της ένταξης μεγάλων 
και σημαντικών έργων, ήταν η χρονιά του Δήμου Έδεσσας! Σε βαθμό που εύχομαι 
να έχουμε ανάλογες επιτυχίες και το 2019. 

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. 

Δημοπρατήθηκε το Έδεσσα city branding που αφορά στη διαμόρφωση της 
τουριστικής ταυτότητας και την πλήρη αναμόρφωση της σήμανσης εντός της πόλης. 
Έχουν εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Κεντρικής Μακεδονίας το αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων 
και η δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την ενοποίηση, προώθηση και 
προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της πόλης και προχωράμε στη 
δημοπράτησή τους. Το μεγάλο έργο που αφορά τις παρεμβάσεις στο γήπεδο, αλλά 
και το πάρκο και την οδό 25ης Μαρτίου, για την ενοποίηση του τουριστικού με το 
εμπορικό κέντρο, εγκρίθηκε πρόσφατα και θα προχωρήσουμε άμεσα στην 
δημοπράτησή του, με προϋπολογισμό 2.432.000€. 

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. Οι οικονομικοί πόροι για 
τα έργα αυτά είναι εξασφαλισμένοι και αναμένεται η τελική έγκριση των 

προδιαγραφών τους για να τα δημοπρατήσουμε και να τα υλοποιήσουμε. 

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. 
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Με το τουριστικό μας προϊόν συνδέεται και η πρόταση που κάναμε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 
και αφορά στη λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου βιομηχανικού 
συγκροτήματος του Κανναβουργείου με στόχο να επαναχρησιμοποιηθεί ως ένας 
χώρος πολύπλευρης πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας. Ουσιαστικός 
στόχος μας είναι η αποκατάσταση όλων των φθορών που υπάρχουν στο σύμπλεγμα 
των κτηρίων του Κανναβουργείου και η επανάχρησή του ως επισκέψιμου χώρου 
και συνεδριακού κέντρου, ενώ ο ιδιωτικός τομέας θα μπορέσει να 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. Η πρότασή μας, με 
προϋπολογισμό 2.330.000€ περίπου, έχει εγκριθεί και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε 
ζωή σε έναν χώρο που μπορεί να αποτελέσει μπροστάρη της τουριστικής ανάπτυξης. 

Έχει υπογραφεί η σύμβαση και έχουμε κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία για 
την έναρξη 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 ιστορίας του Βαροσίου. 

Με την τουριστική ανάπτυξη συνδέονται δύο έργα που έχουμε σχεδιάσει να 
υλοποιηθούν στον ορεινό μας όγκο: 

Το πρώτο αφορά στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του 
αεροδρομίου της Παναγίτσας, έργο που εντάχθηκε στο ΠΔΕ με προϋπολογισμό 
840.000€ και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανάπτυξης ενός τουρισμού που 
μέχρι σήμερα δεν είχαμε προσεγγίσει, όπως επίσης θα δώσει και πολύ περισσότερες 
δυνατότητες για αεραθλητικές δράσεις που μπορούν να προσελκύσουν ένα ειδικό 
και πολύ δυναμικό κοινό. 

Το δεύτερο αφορά στην αξιοποίηση του πρώην ΚΕΦΟ στον οικισμό του παλαιού 
Αγίου Αθανασίου και του κτηρίου της πρώην Κοινότητας. Είναι ένα σύμπλεγμα 
κτηρίων στο κεντρικότερο σημείο, στην πλατεία του χωριού, που θα μετατραπεί σε 
επισκέψιμο χώρο και χώρο εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Η πρόταση που έχουμε 
καταθέσει στο ΠΑΑ Leader, με προϋπολογισμό 590.000€, είναι στο στάδιο της 
αξιολόγησης. 

Στο ίδιο πρόγραμμα έχουμε καταθέσει πρόταση για τη δημιουργία μίας ειδικής 
έκδοσης, αλλά και την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στην Άρνισσα, με 
προϋπολογισμό 420.000€. 

Στον τομέα του αθλητισμού έχουμε υποβάλει πρόταση για την αναβάθμιση του 
Κολυμβητηρίου στο ΕΠΕΡΑΑ, με προϋπολογισμό 1.000.000€ περίπου. Η πρόταση 
βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης και αναμένουμε την ένταξη του έργου, που 
θα περιλαμβάνει πλήρη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 
κολυμβητηρίου μας.  

Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας είχαμε πρόσφατα ένα 
ακόμη πολύ καλό νέο. Σύμφωνα με την κατάταξη των έργων που αξιολογήθηκαν, 
η ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Γυμνασίου και του ΕΠΑΛ Έδεσσας θα εγκριθεί 
άμεσα και θα προχωρήσουμε στην ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολείων που λόγω 
μεγέθους είναι τα πιο ενεργοβόρα δημοτικά μας κτήρια. Με το έργο, 
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προϋπολογισμού 1.000.000 € περίπου, θα αναβαθμίσουμε τις υποδομές των 
σχολείων μας και θα εξοικονομούμε τεράστιους πόρους ετησίως, ενώ ταυτόχρονα 
θα μειώσουμε κι άλλο το ενεργειακό μας αποτύπωμα. Είναι ένα από τα πολλά έργα 
που υλοποιήσαμε και υλοποιούμε για την προστασία του περιβάλλοντος! 

Ταυτόχρονα 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€. 

Στον "Φιλόδημο" έχει ενταχθεί και το έργο "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 
για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Έδεσσας". Με τα 206.800€ του 
έργου θα αναβαθμιστούν όλες οι παιδικές χαρές στις οποίες δεν κάναμε μέχρι 
τώρα παρεμβάσεις και θα έχουμε το προνόμιο να διαθέτουμε το σύνολο των 
παιδικών μας χαρών πλήρως ανακαινισμένες, ασφαλείς και θελκτικές για τα 
παιδιά και τους γονείς. 

Μέσω του "Φιλόδημου" χρηματοδοτείται και η προμήθεια ενός διαμορφωτή γαιών 
(γκρέιντερ) που θα μας βοηθήσει πολύ στη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας και 
τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων. 

Σε στάδιο τελικής διαμόρφωσης είναι η πρόταση που ετοιμάζουμε για τη δημιουργία 
Πράσινου Σημείου, που θα υποβληθεί στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας με 
προϋπολογισμό 416.000. 

Έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου μισού 
μεγαβάτ στην περιοχή του Ριζαρίου, με στόχο την παραγωγή ενέργειας και τον 
συμψηφισμό της με τη μέθοδο του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, δηλαδή 
τον συμψηφισμό της παραγόμενης ενέργειας με αυτή που καταναλώνεται σε 
οποιαδήποτε δημοτική υποδομή. Πρόκειται για αξιοποίηση της σχετικά πρόσφατης 
θεσμικής αλλαγής που δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να παράγουν ενέργεια 
και να την αξιοποιούν με αυτό τον τρόπο, με ένα έργο που έχει προϋπολογισμό 
850.000€ περίπου. 

Τέλος, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Έδεσσας υποβάλλαμε πρόταση για 
δημιουργία Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου, με προϋπολογισμό 2.250.000 € περίπου. 
Στην πρόταση περιλαμβάνονται σημαντικές δράσεις αναβάθμισης του κέντρου της 
πόλης μας, ενώ στο κομμάτι του Εμπορικού Συλλόγου προβλέπεται η βελτίωση των 
προσόψεων των καταστημάτων που βρίσκονται στην περιοχή παρέμβασης και 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

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 διεκδίκησης πόρων για την υλοποίηση έργων. 

Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι όλα αυτά τα έργα και οι παρεμβάσεις δεν είναι 
ασύνδετα μεταξύ τους, αλλά αποτελούν τμήματα ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού 

η υλοποίηση του οποίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 

 

Ο κατάλογος των έργων που έχουμε υποβάλει και αναζητούμε χρηματοδότηση 
παρουσιάζεται ως εξής: 
 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΗ 
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Σ 

Ανάπλαση οικισμού 
Άρνισσας- Α΄φάση 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
540.000,00 

€ 

Εγκεκριμέν
ο 17-10-

2018 

Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Έδεσσας 

Ε.Π. Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

112.320,00 
€ 

Υλοποιείται 

CINECULTURE 

Πρόγραμμα 
Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής 
Συνεργασίας «Ελλάδα 
– ΠΓΔΜ» 

561.264,00 
€ 

Εγκεκριμέν
ο - subsidy 

contract  
10-09-
2018 

258.190,00 
€ (Δ. 

Έδεσσας) 

Τεχνική Βοήθεια ΣΒΑΑ 
Ε.Π. Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

7.998,00 € Υλοποιείται 

Έδεσσα-City Branding 
Ε.Π. Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

98.000,00 € Υλοποιείται 

Αυτοματοποιημένο 
σύστημα Κοινόχρηστων 
Ποδηλάτων Έδεσσας 

Ε.Π. Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

120.230,40 
€ 

Εγκεκριμέν
ο 04-09-

2016 

Δημιουργία ψηφιακών 
εφαρμογών για την 
ενοποίηση, προώθηση 
και προβολή του 
πολιτιστικού-
τουριστικού προϊόντος 
της πόλης της Έδεσσας  

Ε.Π. Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

114.400,00 
€ 

Εγκεκριμέν
ο 10-12-

2018 

Ενοποίηση τουριστικού 
με εμπορικό κέντρο 
Έδεσσας 

Ε.Π. Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

2.432.000,00 
€ 

Εγκεκριμέν
ο 21-12-

2018 

Παροχή γευμάτων σε 
άπορους κατοίκους της 
Έδεσσας 

Ε.Π. Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

135.000,00 
€ 

Υποβλήθηκ
ε 15-01-

2019 

Συμβουλευτική και 
ψυχολογική 
υποστήριξη για τον 
Περιορισμό 
Φαινομένων 
Κοινωνικού 
Αποκλεισμού 

Ε.Π. Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

36.000,00 € 
Υπό 

υποβολή 

Λειτουργική 
αναβάθμιση του 
διατηρητέου 
βιομηχανικού 
συγκροτήματος του 
Κανναβουργειου και 
επανάχρησή του ως 
εστίας πολιτιστικής και 

Ε.Π. ΑΝ.Ε.Κ. 
2.336.228,19 

€ 

Εγκεκριμέν
ο 15-06-

2018 
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τουριστικής 
δραστηριότητας 

Ενεργειακή 
αναβάθμιση 3ου 
Γυμνασίου και ΕΠΑΛ 
Έδεσσας 

Ε.Π. Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

990.702,08 
€ 

Αξιολογήθη
κε & 

αναμένεται 
απόφαση 
ένταξης 

Ενεργειακή 
αναβάθμιση κλειστού 
κολυμβητηρίου 
Έδεσσας  

Ε.Π. ΥΜ.ΠΕΡ.Α.Α. 
998.200,00 

€ 
Αξιολογείτα

ι 

Αποκατάσταση και 
Επανάχρηση κτηρίων 
πρώην ΚΕΦΟ και 
Κοινοτικού 
Καταστήματος 
Παλαιού Αγίου 
Αθανασίου Δήμου 
Έδεσσας 

ΠΑΑ-LEADER 
590.000,00 

€ 
Αξιολογείτα

ι 

Προμήθεια ιστορικού 
έργου με τίτλο: οι 
τοπικές κοινότητες του 
δήμου Έδεσσας – οι 
παραδοσιακοί οικισμοί 

ΠΑΑ-LEADER 49.820,00 € 
Αξιολογείτα

ι 

Κλειστό προπονητήριο 
Γυμνασίου Άρνισσας  

ΠΑΑ-LEADER 
420.351,39 

€ 
Αξιολογείτα

ι 

Προμήθεια εξοπλισμού 
αναβάθμισης κλειστού 
κολυμβητήριου 
Έδεσσας 

ΠΔΕ 60.000,00 € 
Εγκρίθηκε 

04-06-
2018 

Προμήθεια & 
τοποθέτηση εξοπλισμού 
για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών του 
Δήμου Έδεσσας 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
206.800,00 

€ 

Εγκρίθηκε 
20-09-
2018 

Προμήθεια 
μηχανήματος έργου 
του Δ. Έδεσσας: 
προμήθεια ενός 
μεταχειρισμένου 
ισοπεδωτή γαιών 
(γκρέιτερ) 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
195.000,00 

€ 

Δημοπρατή
θηκε  21-
12-2018 

Επισκευή, συντήρηση 
και κατασκευές σε 
σχολικά κτίρια και 
στους αύλειους χώρους 
τους, Δήμου Έδεσσας 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
158.800,00 

€ 

Εγκρίθηκε 
19-06-
2018 

Βελτίωση και 
εκσυγχρονισμός 

ΠΔΕ 
840.370,00 

€ 
Εγκρίθηκε 

01-11-
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εγκαταστάσεων 
αεροδρομίου 
αερολέσχης Έδεσσας 

2018 

Κατασκευή αθλητικού 
κέντρου στη θέση 
“Πασά Τσαΐρ 

ΠΔΕ 
1.000.000,0

0 € 

Εγκρίθηκε 
26-01-
2018 

Ανοικτό κέντρο 
εμπορίου Έδεσσας 

Ε.Π. ΑΝ.Ε.Κ. 
2.257.175,30 

€ 

Υποβλήθηκ
ε 30-11-

2018 

Δημιουργία Πράσινου 
Σημείου Δήμου 
Έδεσσας 

Ε.Π. Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

416.772,00 
€ 

Προετοιμασ
ία για 

υποβολή  

 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Κολυμβητήριο 

Τη λειτουργία του Κολυμβητήριου έχει αναλάβει η ΔΗΚΕΔΕ, η οποία έχει αποδείξει 
ότι αποτελεί μία αξιόπιστη δομή στην υπηρεσία των δημοτών που μπορεί να 
οργανώσει με σύγχρονο τρόπο τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει να παράσχει στους 
πολίτες. 

Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στην μεγάλη πισίνα, ενώ η 
μικρή πισίνα ανακαινίστηκε πλήρως, τοποθετήθηκαν νέοι ηλιακοί συλλέκτες, 
πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις στους χώρους υγιεινής και αντικαταστάθηκαν τα 
πάνελ.  

Η ενεργειακή αναβάθμιση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους δύο μήνες με την 
υλοποίηση της προμήθειας που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο με την 
απομάκρυνση των κιγκλιδωμάτων  και την ενιαιοποίηση του χώρου του ΔΑΚ και 
του Κολυμβητηρίου, ενώ πραγματοποιήθηκε και η εκμίσθωση του αναψυκτηρίου. 

Ανεξάρτητα από την εξέλιξη της μεγάλης πρότασης για έργα και εξοπλισμό 
προϋπολογισμού 1.000.000€ που έχουμε κάνει, σήμερα το Κολυμβητήριο της 
Έδεσσας αποτελεί μία υποδομή που παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και βοηθάει τα 
παιδιά στην εκμάθηση κολύμβησης. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς το 
τέλος της σεζόν με 192 παιδιά να συμμετέχουν δείχνουν τη δυναμική του χώρου. 

 

Τουριστική ανάπτυξη 

Έχουμε επενδύσει στην τουριστική ανάπτυξη και η προσπάθεια αφορά το σύνολο 
του Δήμου Έδεσσας, καθώς οι προσπάθειές μας γίνονται τόσο στον ορεινό όγκο όσο 
και στην πόλη της Έδεσσας. 

Τον Ιανουάριο του 2018 συμμετείχαμε στη διεθνή έκθεση τουρισμού της 
Στουτγκάρδης, ως φιλοξενούμενοι του Δήμου Neuffen με τον οποίο έχουμε 
συνεργασία. 
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Επίσης, είχαμε αναβαθμισμένη συμμετοχή στην έκθεση Philoxenia της 
Θεσσαλονίκης, με μεγαλύτερο περίπτερο και συμμετοχή επιχειρήσεων που είχαν 
stand για την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών τους. 

Εκτός των παραπάνω έχουν πραγματοποιηθεί πολλές και σημαντικές αλλαγές που 
υλοποιούνται από τη ΔΗΚΕΔΕ, τον υποστηρικτικό βραχίονα του Δήμου Έδεσσας και 
στον τομέα του τουρισμού και θα αναφερθούν στις δράσεις της επιχείρησης. 

 

Ανθεστήρια 

Τα Ανθεστήρια, αφού το 2017 αναβίωσαν μετά από δεκαετίες, το 2018 
αναβαθμίστηκαν σημαντικά. Καλύτερη οργάνωση, εντυπωσιακότερα άρματα και 
καλύτερη προβολή της εκδήλωσης βοήθησαν στο να καθιερωθεί ως ένας 
σημαντικός πολιτιστικός θεσμός. Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι διευρύνθηκε 
η συμμετοχή καθώς ο Δήμος, η ΔΗΚΕΔΕ, πολιτιστικοί σύλλογοι, οργανώσεις, 
σχολεία και μεμονωμένοι πολίτες εργάστηκαν και είχαμε ένα εντυπωσιακό θέαμα. 

Ο εθελοντισμός και η αγάπη των Εδεσσαίων για τον θεσμό είναι τα σημαντικότερα 
στοιχεία της διοργάνωσης! 

 

Φιλαρμονική Ορχήστρα 

Η Φιλαρμονική του Δήμου Έδεσσας εντείνει συνεχώς την παρουσία της στα 
πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, ενώ το 2018 άρχισε να πραγματοποιεί εμφανίσεις 
και εκτός της Έδεσσας, αποδεχόμενη προσκλήσεις άλλων Φιλαρμονικών.  

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. 

Η τελευταία εκδήλωση που εντάχθηκε στο Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα ως 
συνεργασία με την Φιλαρμονική της Καλαμαριάς ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. 

 

Δημοτικό Ωδείο 

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 2018 περιελάμβανε εκδηλώσεις που μας έκαναν 
περήφανους και είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε καλλιτέχνες και 
σχήματα μεγάλης κλάσης και αναγνώρισης. Εκτός του Εαρινού Φεστιβάλ 
πραγματοποιήθηκαν πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, όπως αυτές για την επέτειο του 
ΟΧΙ και 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. 
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Έτσι, παρά τα μεγάλα μας οικονομικά προβλήματα, λειτουργούμε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο σημαντικές κοινωνικές δομές όπως είναι το ΚΑΠΗ,οι Παιδικοί 
Σταθμοί, το ΚΗΦΗ, τα Βοήθεια στο Σπίτι Έδεσσας και Άρνισσας, τα ΚΔΑΠ Έδεσσας 
και Άρνισσας, το ΚΔΑΠ μΕΑ και το Γηροκομείο, που συνεχίζουν να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε όσους συμπολίτες μας τις έχουν ανάγκη. 

Από το 2018 λειτουργεί και το Κέντρο Κοινότητας Έδεσσας, με χρηματοδότηση από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, παρέχοντας σημαντικές 
υπηρεσίες συντονισμού και παροχής πληροφόρησης στους πολίτες. 

 

Καθαριότητα 

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα λειτουργεί η καθαριότητα.  

Ολοκληρώθηκε η τριετής σύμβαση που είχαμε με ιδιωτική εταιρία και 
πραγματοποιήθηκε νέος διαγωνισμός, ο οποίος ολοκληρώθηκε και υπογράφτηκε η 
σύμβαση με τον ανάδοχο. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας έχουν αφήσει πολύ 
ικανοποιημένους τους πολίτες, καθώς τα προβλήματα της καθημερινότητας έχουν 
ελαχιστοποιηθεί, η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται χωρίς κανένα πρόβλημα 
και οι κοινόχρηστοι χώροι μας είναι καθαροί και περιποιημένοι. 

 

Ανακύκλωση 

Κανονικά λειτουργεί και η ανακύκλωση 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. 

Οι πολίτες συμμετέχουν όλο και περισσότερο στην ανακύκλωση, γεγονός που μας 
βοηθάει να προχωρήσουμε σε σχεδιασμούς για την περαιτέρω βελτίωση της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

Ένα σημαντικό στοιχείο αυτού του σχεδιασμού είναι η δημιουργία Πράσινου 
Σημείου, το οποίο θεωρώ ότι θα βοηθήσει πολύ στην καλυτερη λειτουργία της 
ανακύκλωσης. 

 

Βραβεύσεις 

Το μεγάλο έργο αντικατάστασης του συνόλου του οδοφωτισμού με φωτιστικά 
σώματα led βραβεύτηκε τόσο από τα βραβεία Best City Awards, όσο και από το 
Βραβεία Bravo, στα οποία συμμετείχαμε για πρώτη φορά το 2018. Δύο σημαντικά 
βραβεία που αναγνώρισαν την καινοτομία και κυρίως την αποτελεσματικότητα του 
έργου, καθώς πετύχαμε ταυτόχρονα την εξοικονόμηση πόρων, τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και την προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση του 
ενεργειακού μας αποτυπώματος. 

Στα Best City Awards είχαμε και μία άλλη σημαντική διάκριση, την βράβευση της 
Edessa City Card, την κάρτα της Έδεσσας, που αναδεικνύει την τουριστική 
δυναμική της πόλης. Μία καινοτόμο δράση για τα Ελληνικά δεδομένα, που 
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βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης και εξελίσσεται συνεχώς υποστηριζόμενη από τη 
ΔΗΚΕΔΕ. Η Edessa City Card βρίσκεται στη διάθεση των επισκεπτών και των 
κατοίκων της πόλης και αφορά την είσοδο στους επισκέψιμους χώρους που έχουμε 
διαμορφώσει, αλλά και μία σειρά προνομίων που έχει ο κάτοχός της. Στόχος είναι 
τα προνόμια αυτά να εμπλουτιστούν από την αγορά της πόλης με ειδικές εκπτώσεις 
που θα δίνονται στους κατόχους της κάρτας και άλλες παροχές. 

 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΔΗΚΕΔΕ 

Με την αναφορά στην Edessa City Card συνδέεται η προηγούμενη ενότητα με την 
παρούσα, που αφορά στην παρουσίαση της δράσης των Νομικών Προσώπων του 
Δήμου Έδεσσας. 

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 και τα Ανθεστήρια είναι πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, τη 
διοργάνωση των οποίων 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 δύο χρόνια ο θεσμός της Ανθοέκθεσης έχει 
αναβαθμιστεί πολύ και στόχος είναι να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα να βελτιωθεί, 
καθώς μαζί με τα Ανθεστήρια αναδεικνύουν τον χαρακτήρα της Έδεσσας, ως μίας 
πόλης με πράσινο και μεγάλο φυσικό κάλλος. 

Το Εαρινό Φεστιβάλ του 2018 ήταν εντυπωσιακό και με ιδιαίτερα ποιοτικά 
στοιχεία, ενώ οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις φέτος είχαν το χαρακτηριστικό της 
διασποράς, καθώς πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εκδηλώσεις στην Άρνισσα και 
τον παλιό Άγιο Αθανάσιο. 

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

Εκτός από την καθιέρωση της Edessa City Card, για την υποστήριξη της προβολής 
του τουριστικού μας προϊόντος εκδόθηκε ο νέος τρίγλωσσος (ελληνικά, αγγλικά, 
ρωσικά) οδηγός για το σύνολο της περιοχής του Δήμου Έδεσσας. 

Σε ότι αφορά στο ίδιο το τουριστικό προϊόν το 2018 ξεκίνησε τη λειτουργία του ο 
τρίτος κατά σειρά επισκέψιμος μύλος, που ονομάστηκε "Μύλος του Νερού" και στον 
οποίο παρουσιάζεται με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών ο τρόπος που 
αντιλαμβανόμαστε το νερό με τις πέντε αισθήσεις μας. 

Στο ισόγειο του ίδιου κτηρίου, το πρώην σησαμοτριβείο Αρδίτσογλου, εδώ και λίγες 
ημέρες έχουμε εγκαταστήσει την Έκθεση Ορυκτών. Είναι μία εντυπωσιακή έκθεση, 
που αποτελεί χρησιδάνειο του συντοπίτη μας Δρ. Χάρη Φουνταλή. Η Έκθεση 
Ορυκτών εκτός από την γνώση για τα ορυκτά και την οπτική επαφή με πάνω από 
250 εκθέματα, προσφέρει στον επισκέπτη και μία πρώτη γνωριμία με τη γεωλογική 
ιστορία της Έδεσσας, την εξήγηση κάποιων χαρακτηριστικών των Καταρρακτών, 
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του Λόγγου και των σπηλαίων του βράχου της Έδεσσας. Η έκθεση ήδη λειτουργεί 
και σε λίγες μέρες θα κάνουμε τα επίσημα εγκαίνια. 

Επιπλέον, έχει αναβαθμιστεί η λειτουργία του Μύλου της Γεύσης με την εισαγωγή 
βιωματικών στοιχείων, καθώς υπάρχει πλέον επίδειξη της υδροκίνησης με έλεγχο 
του νερού από την υπάλληλο που είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των 
επισκεπτών. 

Το Ερπετάριο - Ενυδρείο συνεχίζει την πετυχημένη λειτουργία του, ενώ από τις 
αρχές του 2018 παρουσιάζεται και η έκθεση με βαλσαμωμένα ζώα της περιοχής. 

Η λειτουργία του καινούριου Κέντρου ενημέρωσης των επισκεπτών, που 
τοποθετήθηκε στην είσοδο του χώρου είναι πιο αποτελεσματική, ενώ πρέπει να 
σημειωθεί ότι το Κέντρο Ενημέρωσης λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο και όλες τις 
ώρες αιχμής. 

Η λειτουργία του νέου Κέντρου Πληροφόρησης, του πωλητηρίου της ΔΗΚΕΔΕ, του 
Ερπεταρίου - Ενυδρείου, του Θερινού Κινηματογράφου και του αναψυκτηρίου του, 
του Μύλου της Γεύσης, του Μύλου του Νερού, της Έκθεσης Ορυκτών και του 
Λαογραφικού Μουσείου έχουν δημιουργήσει ένα θελκτικό πακέτο, καθώς έχει 
αναβαθμιστεί σημαντικά το τουριστικό προϊόν και έχει επιμηκυνθεί ο χρόνος 
παραμονής των επισκεπτών στην Έδεσσα. για τους επισκέπτες, οι οποίοι μένουν  

Η υλοποίηση της εγκεκριμένης πρότασης με τίτλο Cineculture θα βελτιώσει 
περισσότερο το τουριστικό μας προϊόν, καθώς θα αποκτήσουμε έναν ακόμη πολύ 
ενδιαφέροντα επισκέψιμο χώρο, την πρώην οικία Τσάμη που θα μετατραπεί σε ένα 
επισκέψιμο Παραδοσιακό Αρχοντικό του Βαροσιού όπου θα παρουσιάζεται με τη 
βοήθεια εντυπωσιακών νέων τεχνολογιών η αρχιτεκτονική μας κληρονομιά και η 
ιστορία του Βαροσίου. 

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 2018 ήταν μία χρονιά με πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα και για τη ΔΕΥΑ 
Έδεσσας! 

Αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη επιτυχία ήρθε στο τέλος του έτους και αφορά στην 
ένταξη του βιολογικού καθαρισμού της Άρνισσας. Πρόκειται για ένα πολύ 
σημαντικό έργο για την βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών της Άρνισσας, 
που 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. 

Το έργο κατασκευής του βιολογικού καθαρισμού της Άρνισσας έχει προϋπολογισμό 
περίπου 4.000.000 ευρώ και η ένταξή του είναι αποτέλεσμα της πολύ σοβαρής 
δουλειάς που κάνει η ΔΕΥΑ Έδεσσας στο επίπεδο της οργάνωσης των 
προτεραιοτήτων και της διεκδίκησης πόρων με ώριμες μελέτς και οργανωμένους 
φακέλους. 
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Μία επίσης σημαντική επιτυχία της επιχείρησης ήταν η ένταξη του έργου 
«Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης στις Τοπικές Κοινότητες Άγρα και 
Μεσημερίου» 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. 

Ένα ακόμη έργο, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής 
Μακεδονίας, είναι η «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας 
Αγίου Αθανασίου», με προϋπολογισμό 630.000€ περίπου.  

Αν και τις τελευταίες τουριστικές περιόδους δεν έχει παρατηρηθεί έλλειψη νερού 
ούτε μία μέρα, καθώς η ΔΕΥΑ έχει πραγματοποιήσει πολλές παρεμβάσεις με ίδια 
μέσα, με την υλοποίηση του έργου αυτού θα έχουμε την οριστική επίλυση του 
προβλήματος της επάρκειας νερού.  

Η ΔΕΥΑ εξασφάλισε επίσης την χρηματοδότησή του έργου «Κατασκευή του 
εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας». Το έργο 
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, με 
προϋπολογισμό 300.000€.  

Η παρουσία αρσενικού είναι το πρόβλημα της ποιότητας του νερού της Παναγίτσας, 
που επιλύεται οριστικά με το συγκεκριμένο έργο, που θα αποκαταστήσει πλήρως 
την ποιότητα και την επάρκεια του νερού. Θέλω να τονίσω προς αποφυγή 
παρεξηγήσεων 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. 

Ένα έργο με σημαντικά στοιχεία καινοτομίας είναι η εγκατάσταση συστήματος 
ελέγχου και τηλεδιαχείρισης στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής 
νερού στην Έδεσσα. Το έργο έχει προϋπολογισμό 700.000€ περίπου και 
αναμένεται να εισάγει τη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης στη νέα εποχή. 

Βασικοί στόχοι του έργου 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. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με το σύστημα 
τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης που αξιοποιεί στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες για 
τον εντοπισμό των όποιων προβλημάτων παρουσιάζει το δίκτυο.  

Τα παραπάνω έργα, εκτός από τους εντυπωσιακούς προϋπολογισμούς - που 
υπερβαίνουν συνολικά τα 6.000.000 € - και τη σημαντικότητα των παρεμβάσεων 
που λύνουν σημαντικά προβλήματα, δείχνουν την αποτελεσματικότητα της ΔΕΥΑ 
στην ιεράρχηση των αναγκών, τη στοχοθέτηση, την οργάνωση των διεκδικήσεών 
της και την επίτευξη των στόχων της. 

Εκτός των εγκεκριμένων έργων έχει υποβληθεί φάκελος υποψηφιότητας στο 
Leader για τη λειτουργική αναβάθμιση και βελτίωση των υδραγωγείων της Τ.Κ. 
Φλαμουριάς και του οικισμού των Λύκων της Τ.Κ. Σωτήρας. Το προτεινόμενο έργο 
περιλαμβάνει αντικατάσταση του συνόλου των αμιαντοσωλήνων και τοποθέτηση 
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υδρομέτρων στη Φλαμουριά και εγκατάσταση σύγχρονης μεταλλικής δεξαμενής 
και σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης στους Λύκους. 

Ακόμη, υπάρχει ετοιμότητα και αναμένεται η προκήρυξη του σχετικού μέτρου για 
την υποβολή πρότασης που θα αφορά την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική 
χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης και των υδρομέτρων, καθώς και δημιουργία 
Γεωχωρικής βάσης δεδομένων με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου 
Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS). 

Σε ότι αφορά στη διαχείριση της καθημερινότητας και την υλοποίηση μικρών έργων 
συντήρησης με ίδιους πόρους της επιχείρησης, συνεχίστηκε η πολύ καλή πορεία 
που η ΔΕΥΑ Έδεσσας παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια. 

Τέλος, σε ότι αφορά στα οικονομικά της ΔΕΥΑ Έδεσσας το 2018 ήταν το πρώτο 
έτος κατά το οποίο η επιχείρηση έχει διευθετήσει το σύνολο των χρεών της! Είναι το 
αποτέλεσμα μίας μακράς διαδικασίας εξυγίανσης των οικονομικών της 
επιχείρησης, που έδωσε το επιθυμητό αποτέλεσμα παρά τη διεύρυνση των χρεών 
των πολιτών λόγω της οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας πληρωμής. 

 

«Ευ Ζην» 

Το έτος 2018 ήταν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έτος μετά και την έκδοση από τα  
Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας ειδικών νόμων που αφορούν στην λειτουργία 
των παιδικών σταθμών.  

Πρέπει να τονίσω ότι το «Ευ Ζην» τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει μία 
τεράστια προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών και βελτίωσης των υποδομών 
των παιδικών μας σταθμών. Οι παρεμβάσεις που είχαν γίνει με έργα βελτίωσης των 
υποδομών πριν την εφαρμογή των νέων νόμων, επέτρεψαν σε πολύ μεγάλο βαθμό 
την γρήγορη προσαρμογή στις επιταγές του νέου θεσμικού πλαισίου, καθώς οι 
παιδικοί μας σταθμοί πληρούσαν από πριν την συντριπτική πλειοψηφία των 
προϋποθέσεων. Βέβαια, έπρεπε να γίνουν αλλαγές στους κανονισμούς και κάποιες 
προσαρμογές στην υποδομή, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία. Έτσι 
λοιπόν για την επίτευξη των σκοπών της λειτουργίας των παιδικών μας σταθμών, 
αλλά και την υλοποίηση της πρόσφατης νομοθεσίας, έχουν γίνει τα εξής: 

 Τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος κανονισμού λειτουργίας των παιδικών 
σταθμών. 

 Τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας. 

 Ολοκλήρωση του νέου πλαισίου σχετικά με την σίτιση-διατροφή των 
φιλοξενούμενων νηπίων.  

 Ολοκλήρωση έργων και προϋποθέσεων, που ήταν απαραίτητες ώστε να 
εκδοθούν άδειες λειτουργίας για τους παιδικούς σταθμούς, οι οποίες και 
εκδόθηκαν. 

 Σύσταση νέου σταθμού με την επωνυμία "Βρεφικός Σταθμός Έδεσσας"  για 
την φιλοξενία βρεφών για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών. 

 Ένταξη σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας για 
σύσταση νέου τμήματος στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Άρνισσας. 

 Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2017-2018. 
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 Πραγματοποιήθηκε ένταξη  στο πρόγραμμα  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019 των πέντε Παιδικών Σταθμών του 
νομικού προσώπου. 

 

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Παιδικής Φροντίδας (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 

Στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Παιδικής Φροντίδας λειτουργούν ήδη  πέντε 
παιδικοί σταθμοί (Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Έδεσσας, Α’ ΔΠΣ Έδεσσας, 
Β’ ΔΠΣ Έδεσσας, ΔΠΣ Άγρα, ΔΠΣ Άρνισσας), οι οποίοι συμμετέχουν  στο Εθνικό 
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και συγκεκριμένα στη δράση «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και αναμένεται το επόμενο σχολικό έτος 
η λειτουργία του πρώτου Βρεφικού Σταθμού για την φιλοξενία αποκλειστικά και 
μόνο βρεφών (παιδιά μικρότερα των 2,5 ετών)  κάτω από την ομπρέλα του Δήμου, 
ως αρμόζει σε μια πόλη – πρωτεύουσα νομού. 
Ολοκληρώθηκε νέος κύκλος συνεργασιών με ενημερωτικές ομιλίες με το Κέντρο 

Πρόληψης «Όραμα», την Πυροσβεστική Υπηρεσία Έδεσσας, το Κέντρο Υγείας 
Άρνισσας, το Αστυνομικό Τμήμα Έδεσσας, την ΚΕΔΚΕ και ΕΕΤΑΑ.  
Αναπτύχθηκαν περαιτέρω συνεργασίες με το ΕΠΑΛ Έδεσσας και υλοποιήθηκε το 
πρόγραμμα «Μαθητεία», με παροχή δυνατότητας υλοποίησης πρακτικής άσκησης  
και εκπαίδευσης  των μαθητών. 

Το έργο συμπληρώθηκε με 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 δομών 
μας. 

Ειδικότερα στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Παιδικής Φροντίδας(Παιδικοί 
Σταθμοί) για την σχολική χρονιά 2017-2018 πραγματοποιήθηκαν: 

 Εξωραϊσμός των αύλειων χώρων στο σύνολο των δομών με μορφοποίηση της 
αυλής, φύτευση νέων φυτών και δενδρυλλίων, καθαρισμό και κλάδεμα 
δέντρων, ελαιοχρωματισμό κιγκλιδωμάτων, εξωτερικών τοιχίων  κ.λ.π.). 

 Ανακατασκευή  του αύλειου χώρου στον ΠΣ Άγρα. 

 Εξωραϊσμός των εσωτερικών χώρων του ΔΠΣ  ΄Αρνισσας. 

 Αντικατάσταση πατωμάτων με αντιολοσθητικό, ηχοαπορροφητικό, 
αντικρουστικό  υπόστρωμα στον Α΄ΔΠΣ  Έδεσσας.  

 Προμήθεια πολυμηχανημάτων και  Η/Υ. 

 Προμήθεια παιδικών καρεκλών, τραπεζιών και επίπλων στους ΠΣ. 

 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών, ειδών εστίασης, 
ιματισμού και χαλιών. 

 Συντηρήσεις, επισκευές θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων.  

 Επισκευή κεραμοσκεπών και καθαρισμός υδρορροών.  

 Προμήθεια εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού υλικού και ειδών παιδικής χαράς. 

 Εφαρμόστηκε πλήθος παιδαγωγικών προγραμμάτων τα οποία απορρέουν 
από το παιδαγωγικό διδακτικό μηνιαίο πρόγραμμα, που εφαρμόζουν οι 
παιδικοί σταθμοί βάσει της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης και 
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ψυχολογίας. 

 Επιπλέον λειτούργησαν και λειτουργούν επιπλέον εκπαιδευτικές ενότητες 
όπως: μουσικοκινητικής αγωγής, εκμάθηση πρώιμης αγγλικής γλώσσας και 
εκγύμνασης.  

 

Τμήμα προστασίας Τρίτης Ηλικίας (ΚΑΠΗ) 

Σε ότι αφορά στη λειτουργία του ΚΑΠΗ πρέπει να τονιστεί ότι το 2018 έγιναν 180 
νέες εγγραφές και σήμερα τα μέλη του ΚΑΠΗ ανέρχονται πλέον σε 2.400 περίπου. 

Το ΚΑΠΗ πραγματοποίησε καθ' όλη την διάρκεια του έτους εκδρομές 
θρησκευτικού τουρισμού, εκδρομές για θαλασσινά μπάνια και  ιαματικά λουτρά. 

Η χορωδία του ΚΑΠΗ είναι ένα πολύ δυναμικό τμήμα και απαρτίζεται από 80 
περίπου χορωδούς. Το 2018 πραγματοποίησε συναυλίες στην Έδεσσα, το Βόλο, 
αλλά και την Ίμβρο, όπου τραγούδησε για το Ελληνικό στοιχείο της Ίμβρου.  

Το χορευτικό τμήμα πραγματοποίησε διάφορες εμφανίσεις στην Έδεσσα και 
γειτονικούς νομούς. 

Διοργανώθηκαν γιορτές και πραγματοποιήθηκαν ομιλίες για θέματα που 
ενδιαφέρουν τα μέλη, ενώ λειτουργούν διάφορα τμήματα (μουσικής, αγγλικών, 
γυμναστικής, κινησιοθεραπείας κλπ) στα οποία τα μέλη του ΚΑΠΗ συμμετέχουν 
αναλόγως των ενδιαφερόντων τους. 

Τέλος, ο ιατρός του ΚΑΠΗ εξυπηρετεί τους ηλικιωμένους για τη συνταγογράφηση 
φαρμάτων, με περίπου 300 συνταγές μηνιαίως. 

 

Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Οι Σχολικές μας Επιτροπές λειτουργούν με πολύ ικανοποιητικό τρόπο και 
αντιμετωπίζουν το σύνολο των προβλημάτων της καθημερινότητας των σχολικών 
μας μονάδων, τα οποία είναι πολλά κυρίως λόγω της παλαιότητας των κτηρίων. 

Οφείλω να τονίσω ότι παρά τις πολύ μειωμένες επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι 
Σχολικές Επιτροπές καταφέρνουν να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες των σχολείων 
μας, τόσο στη θέρμανση όσο και στην κάλυψη των υπόλοιπων λειτουργικών 
αναγκών. Βέβαια, η σχολική κοινότητα είναι σύμμαχος στον καθημερινό αγώνα 
για εξοικονόμηση πόρων και περιορισμό κάθε κόστους που δεν είναι απαραίτητο, 
καθώς γνωρίζει τη μεγάλη οικονομική στενότητα που υπάρχει. 

Οι καθιερωμένες συντηρήσεις που γίνονται κάθε χρόνο το 2018, όπως και τις 
προηγούμενες χρονιές, ήταν εκτεταμένες και δεν περιορίστηκαν απλώς σε 
βαψίματα και συντήρηση των χώρων υγιεινής, αλλά πραγματοποιήθηκαν 
παρεμβάσεις σε χώρους με προβλήματα υγρασίας και λύθηκαν χρόνια 
προβλήματα. Σε όλες τις εργασίες συντήρησης η συμβολή των εργαζόμενων στα 
προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, τα γνωστά οκτάμηνα, ήταν καθοριστική και 
μας βοήθησε πολύ στο να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές παρεμβάσεις που 
μπορούσαμε. 

Εκτός των παρεμβάσεων στα κτήρια, έχουν αγοραστεί και έχουν αναβαθμιστεί 
πολλοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές που χρησιμοποιούνται για τις εκπαιδευτικές 
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ανάγκες και με τον τρόπο αυτό υπάρχει σημαντική βελτίωση στην ποιότητα της 
εκπαίδευσης που δίνουμε στα παιδιά μας. 

Μία σημαντική εξέλιξη είναι ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες και είμαστε 
έτοιμοι για την τοποθέτηση της αίθουσας διδασκαλίας για τις ανάγκες των 
Λυκειακών τάξεων της Άρνισσας. 

Τέλος, τα οικονομικά των Σχολικών Επιτροπών είναι απολύτως νοικοκυρεμένα και 
δεν υπάρχουν οφειλές. 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Ως προς τα οικονομικά μας, σε σχέση με το έτος 2017 είχαμε μία ελαφριά μείωση 
των βεβαιωθέντων κατά 520.145,60 € (1,73%) και μεγαλύτερη μείωση των 
εισπραχθέντων κατά 1.135.530,82 €. (6,16%).  
 
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 2018 την παρακάτω εικόνα : 

 
Α’ ΕΣΟΔΑ 

 
που βεβαιώθηκαν μέχρι 31/12/2018   29.469.922,17 € από αυτά 
εισπράχθηκαν 17.305.681,10 € και είναι :  
 
1.     18.271.692,23 €   από τακτικά έσοδα. 
2.          490.398,13 €   από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα. 
3.       9.187.754,56 €   από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 
4.       1.517.438,82 €                       από κρατήσεις. 
5.              2.638,40 €   χωρίς ταμειακή κατηγορία. 
 
 

Β’  ΕΞΟΔΑ 

 
Πληρωθέντα συνολικά :  15.824.230,96 € 

 
1.          206.629,56  €  Έκτακτα Ανειδίκευτα      
2.     12.278.838,03  €  Τακτικά. 
3.       1.517.438,82  €  Κρατήσεις. 
4.       1.821.324,53  €  Έκτακτα Ειδικευμένα. 
 
Το χρηματικό υπόλοιπο είναι 1.481.450,14 € 
 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Η απόδοση των Υπηρεσιών του Δήμου κατά το έτος 2018 που έληξε ήταν σχετικά 
ικανοποιητική, γιατί το προσωπικό των Υπηρεσιών ανταποκρίθηκε στα 
διαγραφόμενα από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθήκοντα του». 
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Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Ευτυχία Ταβίσκου, 

Μιχαήλ Φουνταλή, Βασίλειο Δημητριάδη και Χρήστο Τσιβόγλου 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 έκθεση πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής του έτους 2018  

ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ 

Ότι τα πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής του έτους 2018, σε ό,τι αφορά την 

οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση  του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος 

δημοτικής δράσης, εξετέθησαν όπως ακριβώς εμφανίζονται στην από 23.1.2019 

έκθεση του Δημάρχου, η οποία αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω.  

Αποφασίζει ομόφωνα  

Τη λήξη της ειδικής αυτής συνεδρίασης. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 8/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  31.1.2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης 

Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος,  Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος,  

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Γραφείο Δημάρχου κα Ξ. Μήτσκου 

- Γραφείο τύπου κ. Γ. Μπλάγα 

- Προϊσταμένους Δ/νσεων 


