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ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΔΗΜΑΡΧΟΤ 
 

 

Αγαπθτζσ και αγαπθτοί ςυνδθμότεσ, 

Υυμπλθρϊκθκε ζνασ χρόνοσ από τισ 
αυτοδιοικθτικζσ εκλογζσ του προθγοφμενου 
Ξαΐου. Εκλογζσ που μασ ζδωςαν τθν νίκθ και 
από τον Υεπτζμβριο αναλάβαμε τθν διοίκθςθ 
του Διμου μασ. 

Από τθν πρϊτθ μζρα αναλάβαμε τθν 
κακθμερινότθτα και τθν προοπτικι του τόπου 
μασ αλλάηοντασ τόςο τθν λογικι τθσ άςκθςθσ 
τθσ εξουςίασ όςο και τισ λειτουργικζσ 
διαδικαςίεσ του πολιτικοφ γίγνεςκαι του 
Διμου. 

Σεράςαμε αυτόματα, από τθν πρϊτθ μζρα, 
από τθν ςκλθρι λογικι ενόσ κλειςτοφ 
ςυςτιματοσ λιψεωσ αποφάςεων ςτισ 
ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ όλθσ τθσ κοινωνίασ 
μασ. 

Υιμερα μποροφμε να ποφμε ότι ζχουμε 
διαμορφϊςει ζνα διαφορετικό πολιτικό τοπίο 
λειτουργίασ (μοντζλο διοίκθςθσ). έσ Διμαρχοσ 
αλλά και ςυνολικά ωσ διοίκθςθ ςυνεχίηουμε να 
ζχουμε τισ πόρτεσ του Δθμαρχείου πάντα 

ανοικτζσ προσ κάκε παράπονο, επιςιμανςθ ι 
ςυμβουλι. Μακθμερινά ςυνομιλϊ με όλουσ 
τουσ δθμότεσ προςπακϊντασ να κρατιςω τθν 
υπόςχεςθ που είχα δϊςει τθν μζρα τθσ 
ορκωμοςίασ μασ. Φο βαςικό ςτοιχείο κάκε 
ςφγχρονου πολιτικοφ είναι ςιμερα 70% ζργα, 
20% ακοι και 10% λόγια. 

Υυμπλθρωματικά κακιερϊςαμε τθν ϊρα του 
Δθμάρχου ςτισ Μοινότθτεσ. Θ επαφι μου με 
όλουσ τουσ Δθμότεσ του Διμου μασ και 
ιδιαίτερα τουσ κατοίκουσ των κοινοτιτων ιταν 
μια προεκλογικι δζςμευςθ που προςπάκθςα 
να κρατιςω ηωντανι ακόμα και όταν το 
βεβαρυμμζνο πρόγραμμα ιταν ςχεδόν 
απαγορευτικό προσ τθν υλοποίθςθ αυτοφ του 
ςκοποφ. Διζκοψα τθν ϊρα του Δθμάρχου μόνο 
κατά τθν εξάπλωςθ του κορονοϊοφ και όταν οι 
υγειονομικζσ ςυνκικεσ και τα ηθτιματα υγείασ 
το επζβαλλαν. Υιμερα, ζνα χρόνο μετά, 
αντιλαμβάνομαι τθν αξία αυτισ τθσ δράςθσ ωσ 
μία από τισ πλζον ςθμαντικζσ ςτθν 
διαμόρφωςθ όλων των αναπτυξιακϊν 
ηθτθμάτων του Διμου. Θ επικοινωνία με τον 
Δθμότθ δεν μπορεί τελικά να αντικαταςτακεί 
εφκολα από κάποιο άλλο «εργαλείο». Είναι 
ςθμαντικι. 

Υιμερα και με τθν ςυμπλιρωςθ ενόσ ζτουσ  
από τον προθγοφμενο Υεπτζμβριο ζχουμε τθν 
ευκαιρία να ςτακοφμε απζναντι από τουσ 
δθμότεσ και με ζργα και με πράξεισ να 
δείξουμε τθν ςυνζπεια τόςο των λόγων μασ 
όςο και των ζργων μασ. Μαι το κάνουμε ςιμερα 
με απόλυτθ περθφάνια αφοφ αιςκανόμαςτε 
ότι κάναμε ότι ιταν ανκρωπίνωσ δυνατό για να 
τθριςουμε τισ δεςμεφςεισ μασ. 

Είναι αλικεια ότι ο χρόνοσ που πζραςε ιταν 
ιδιαίτερα απαιτθτικόσ ςε πολλά ηθτιματα τόςο 
τοπικοφ χαρακτιρα όςο και γενικότερα.  

Ζτςι το πρϊτο τρίμθνο, που ανζλαβε θ 
διοίκθςι μασ το ζργο τθσ, δόκθκε ιδιαίτερθ 
ζμφαςθ ςτθν επικοινωνία με όλα τα «κφτταρα» 
του διμου μασ. Φουσ πολιτιςτικοφσ και τουσ 
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ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ, τουσ φορείσ, αλλά και 
τθν ενθμζρωςθ-ςυνεργαςία με όλεσ τισ δομζσ 
και τισ υπθρεςίεσ του Διμου, ενϊ ςυγχρόνωσ 
ςχθματίςτθκαν όλοι οι δίαυλοι επικοινωνίασ με 
τθν Σεριφζρεια και τθν Μεντρικι Μυβζρνθςθ 
τθσ χϊρασ (κεςμικι εξωςτρζφεια). Δεν είναι 
ςιμερα δυνατι θ προκοπι ενόσ Διμου χωρίσ 
τθν απρόςκοπτθ ςυνεργαςία με τθν κεντρικι 
Μυβζρνθςθ. 

Υυγχρόνωσ δόκθκε αρκετι προςοχι ςτθ  
ανάπτυξθ όλων των ψθφιακϊν δομϊν του 
Διμου μασ. Θ καινοφρια ςελίδα του Διμου 
Οάουςασ αποτελεί τον κυρίαρχο χϊρο όπου θ 
διάδραςθ-εξυπθρζτθςθ του πολίτθ κα 
περάςουν ςτον 21ο αιϊνα. πωσ αναλφεται και 
ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ θ ψθφιακι 
ανάπτυξθ των υποδομϊν του Διμου είναι 
κυρίαρχο ςτοιχείο τθσ πολιτικισ μασ. 

Από το πρϊτο Δθμοτικό Υυμβοφλιο 
προςπάκθςα να ςυνεργαςτϊ με όλουσ τουσ 
ςυμβοφλουσ και όλεσ τισ παρατάξεισ. Σολλζσ 
φορζσ ακόμα και με προςωπικό κόςτοσ 
προςπάκθςα να αποφφγω το μοντζλο των 
αντιπαρακζςεων άνευ ουςιαςτικϊν αιτιϊν. Ζνα 
μοντζλο που «κατατρϊει» τθν πολιτικι ηωι του 
Διμου μασ εδϊ και πολλά χρόνια. Από τθν 
άλλθ όμωσ, δεν μπορϊ να είμαι απλά 
πακθτικόσ αποδζκτθσ παρά οφείλω να είμαι 
απόλυτα ευκφσ ςε αναίτιεσ επικζςεισ χωρίσ 
ουςιαςτικό κεςμικό λόγο. 

Ξε τθ νζα χρονιά, τον ερχομό  του 2020, 
προζκυψαν τα ςθμαντικά οικονομικά ηθτιματα 
του Διμου. Επιτρζψτε μου να κυμίςω ότι ο 
Διμοσ αναγκάςτθκε να προχωριςει ςτθν 
ςφναψθ δανείου 1.000.000 ευρϊ. Υτθν ουςία 
μζχρι και τον Απρίλιο δεν υπιρχε θ δυνατότθτα 
καμιάσ οικονομικισ διαδικαςίασ ςε ολόκλθρο 
τον Διμο λόγω αδυναμίασ ςφνταξθσ του 
προχπολογιςμοφ. Υτθ ςυνζχεια θ πανδθμία του 
κορονοϊοφ «ςκζπαςε» τα πάντα αφοφ βαςικι 
προτεραιότθτα ιταν θ υγειονομικι κωράκιςθ 
του Διμου και θ ςτιριξθ όλων των ευάλωτων 
ομάδων τθσ κοινωνίασ μασ. Θεωρϊ ότι και ςε 
αυτό το τεράςτιο ηιτθμα τα πιγαμε καλά, όλοι 
μαηί. 

Υτθν ουςία θ πρϊτθ χρονιά τθσ διοίκθςισ μασ 
ιταν ζνα ςκλθρό τεςτ ςτθν διοίκθςθ του Διμου 
ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ ςθμαντικϊν 
προβλθμάτων τόςο ςε τοπικι όςο και ςε εκνικι 
κλίμακα. 

Υυγχρόνωσ, τα ςθμαντικά αυτά ηθτιματα δεν 
μασ ςτζρθςαν το μεράκι να ςχεδιάςουμε όλα 
τα ςθμαντικά αναπτυξιακά βιματα και να 
προχωριςουμε ςτθν εφαρμογι καινοτόμων 
δράςεων και πρωτοβουλιϊν με ςκοπό τθν 
επίλυςθ προβλθμάτων που ταλάνιηαν τον Διμο 
μασ για πολλά χρόνια. 

Ξε αυτι τθν ςκζψθ, θ ςυνεχισ προςπάκεια 
εξεφρεςθσ και αξιοποίθςθσ κάκε 
χρθματοδοτικοφ «εργαλείου» με ςτόχο τθν 
εκκίνθςθ ςθμαντικϊν ζργων και παρεμβάςεων 
ςτον Διμο μασ αλλά και θ ενεργοποίθςθ 
ζργων,  που λιμνάηουν για πολλά χρόνια ι 
είχαν ςτθν πράξθ εγκαταλειφκεί μόνο μζςα ςε 
ανακοινϊςεισ και υποςχζςεισ, αποτελοφν 
ςτόχο πρωταρχικισ ςθμαςίασ για μασ. 

Ζτςι ξεκινϊντασ τθν παρουςίαςι μου κα 
εςτιάςω ςτα βαςικά και ςθμαντικά ηθτιματα 
που μασ απαςχόλθςαν το διάςτθμα που 
πζραςε.  

Σροφανϊσ για τθν διευκόλυνςθ του αναγνϊςτθ 
το ςυνολικό ζργο χωρίηεται ςε κεματικζσ 
ενότθτεσ, ακολουκϊντασ το διοικθτικό ςχιμα 
του Διμου μασ. 
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ΔΡΑΕΙ -ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΕ 
 

Υτον πρϊτο χρόνο τθσ διοίκθςισ μασ πολλά 
ιταν αυτά που κυμόμαςτε όλοι με αγάπθ. 
Ξερικζσ δράςεισ που ςυνζβθςαν ξεχϊριςαν για 
το «αποτφπωμα» τουσ ςτθν κακθμερινότθτά 
μασ. 

Ζτςι τα βαςικά ςτοιχεία ςτα οποία εγϊ 
προςωπικά κα ικελα να ςτακϊ είναι τα 
ακόλουκα: 

 

Η δράςθ «Ζω τθν Πόλθ μου» 

Ρ ςεβαςμόσ ςτο περιβάλλον και θ 
αναγκαιότθτα τθσ «πράςινθσ» ανάπτυξθσ ςτον 
διμο  μασ είναι από τα πρϊτα μθνφματα που 
ςτείλαμε ςτουσ δθμότεσ μασ. Υυγχρόνωσ ιταν 
ςθμαντικι για μασ θ προςπάκεια να 
«εκπαιδεφςουμε» τθν κοινωνία ςτθν αλλαγι 

τθσ ςυνικειασ χριςθσ του αυτοκινιτου για 
κάκε ανάγκθ. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε 
ςυνικειεσ μετακίνθςθσ με επιβολι εκ των 
άνω.  
Ζτςι λοιπόν από τον Υεπτζμβριο του 2019 
προχωριςαμε ςε πρωτότυπεσ  δράςεισ  με τθν 
ονομαςία «Ζω τθν πόλθ μου», με ςτόχο τθν 
περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν.  
Ειδικότερα, με τθν  πρωτοβουλία αυτι για τθν 
Θμζρα χωρίσ Αυτοκίνθτο που κακιερϊςαμε 
από τουσ πρϊτουσ μινεσ τθσ κθτείασ μασ και 
κάκε πρϊτθ Μυριακι του μινα, κζςαμε ωσ 
βαςικό ςτόχο να μποροφν πολίτεσ και 
επιςκζπτεσ να χαροφν τθν πόλθ τθσ Οάουςασ 
ελεφκερθ από αυτοκίνθτα και να ςυμμετζχουν 
παράλλθλα ςε ποικίλεσ ακλθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ (ακλοπαιδιζσ, τοξοβολία, 
ποδθλατοδρομία, δραςτθριότθτεσ που 
αφοροφν ςτθν κυκλοφοριακι αγωγι και τθν 
βιϊςιμθ κινθτικότθτα ςτισ πόλεισ), κακϊσ και 
πολιτιςτικζσ δράςεισ (μουςικζσ εκδθλϊςεισ με 
τθ ςυμμετοχι τοπικϊν μουςικϊν ςχθμάτων, 
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βιωματικά εργαςτιρια φωτογραφίασ, 
εκδθλϊςεισ γαςτρονομίασ και γευςιγνωςίασ με 
ςτόχο τθν ανάδειξθ των ποιοτικϊν 
αγροδιατροφικϊν  προϊόντων τθσ περιοχισ μασ 
και τθσ τοπικισ κουηίνασ). Υυγχρόνωσ, 
ςθμαντικόσ ιταν ο διαφορετικόσ χειριςμόσ τθσ 
δράςθσ, μζςα ςτο ζτοσ, διαμορφϊνοντασ 
διαφορετικά το  πρόγραμμα τθσ δράςθσ 
ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά τθσ περιόδου. 
Ζτςι άλλεσ φορζσ θ δράςθ είχε ςτόχο π.χ. το 
κραςί τον Οοζμβριο και κάκε μινασ είχε τον 
δικό του ςυμβολιςμό. Θ δράςθ «Ηω τθν πόλθ 
μου» διακόπθκε με τθν ζλευςθ τθσ πανδθμίασ 
και κα επιςτρζψει αμζςωσ μετά. 
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Η Δράςθ «know the snow” 

Ξε ιδιαίτερθ χαρά διοργανϊςαμε μία ιδιαίτερα 

όμορφθ και πρωτότυπθ δράςθ τον περαςμζνο 

Ϊεβρουάριο, δίνοντασ τθν ευκαιρία ςε άτομα 

με Αναπθρίεσ να ζρκουν ςε επαφι με το χιόνι, 

τθν χιονοδρομία και το βουνό!  

 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτθν πρότυπθ δράςθ 

«know the snow» ζδωςαν το «παρϊν» 

περιςςότερα από 100 άτομα με αναπθρία από 

δομζσ τθσ Θμακίασ, που είχαν τθν ευκαιρία να 

ςυμμετάςχουν ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ 

ςτο χιόνι, να κάνουν ζλκθκρο και βόλτεσ με 

snowmobile, πεηοπορία με ορειβατικά 

μπαςτοφνια, να δοκιμάςουν το άκλθμα του ςκι, 

να φτιάξουν χιονάνκρωπουσ και να 

διαςκεδάςουν με πρωτότυπα παιχνίδια, 

μουςικζσ και χορευτικζσ εκπλιξεισ. Υτόχοσ τθσ 

δράςθσ ιταν θ εναλλακτικι προςζγγιςθ ςε 

ακλθτικοφ τφπου δραςτθριότθτεσ (γνωριμία με 

χιονοπαιχνίδια, χιονοπατίδεσ, πεηοπορία με 

ορειβατικά μπαςτοφνια, καταςκευζσ ςτο χιόνι, 

βόλτα με snowmobile κ.ά.) παιδιϊν, εφιβων 

και νζων ΑμεΑ, με τθ ςυνδρομι και εποπτεία 

ειδικϊν ςε κζματα άκλθςθσ – χιονοδρομίασ, 

ϊςτε να δοκεί θ δυνατότθτα ςε ευπακείσ 

ομάδεσ πλθκυςμοφ, να γνωρίςουν και να 

χαροφν τα οφζλθ τθσ επαφισ με το χιόνι και τισ 

ομορφιζσ του βουνοφ. Ξε τθν πρωτοβουλία 

αυτι, θ Δθμοτικι Αρχι, ικελε να περάςει το 

μινυμα ότι ςτθρίηει ζμπρακτα το δικαίωμα τθσ 

ιςότιμθσ ςυμμετοχισ και προαγωγισ ευάλωτθσ 

μερίδασ ςυμπολιτϊν, δίνοντασ το μινυμα τθσ 

αναγκαιότθτασ των ίςων ευκαιριϊν για όλουσ. 

Υκοπόσ τθσ εκδιλωςθσ ιταν θ πιλοτικι αυτι 

δράςθ να αποτελζςει τθν αφετθρία για 

ςυνεργαςίεσ και ςυμπράξεισ, που κα 

ςυμβάλλουν ςε περαιτζρω πρωτοβουλίεσ και 

ενζργειεσ του Διμου Οάουςασ για τθν 

προςβαςιμότθτα Ατόμων με Αναπθρία ςε 

χϊρουσ, όπωσ είναι το Ϋιονοδρομικό Μζντρο 

των 3-5 Σθγαδιϊν, το Δθμοτικό Μολυμβθτιριο 

Οάουςασ κ.ά. 

Υτθν εκδιλωςθ ςυμμετείχαν παιδιά, ζφθβοι και 

νζοι ΑμεΑ από το ΜΔΑΣ – ΞΕΑ του Διμου 

Οάουςασ, το Ειδικό Υχολείο Οάουςασ, το 

Ε.Ε.Ε.Ε.Μ. Οάουςασ και το «ΧΪΑΔΙ», ενϊ από 

τθν Βζροια ςυμμετείχαν το μικτό Μζντρο 

Διθμζρευςθσ – Θμεριςιασ Ϊροντίδασ 

Απαςχόλθςθσ και Ματάρτιςθσ ΑμεΑ « Φα Σαιδιά 

τθσ Άνοιξθσ», ο Υφλλογοσ Ξζριμνασ Ατόμων με 

Αυτιςμό (Ξ.Α.μΑ.), το Ενιαίο Ειδικό Γυμνάςιο 

και Νφκειο Θμακίασ και το Ακλθτικό Υωματείο 

Ατόμων με Αναπθρία Θμακίασ «Αιγζσ». 

Επιςθμαίνεται ότι οι δράςεισ και οι ακλθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ ςτα παιδιά με αναπθρία 

πραγματοποιικθκαν υπό τθν κακοδιγθςθ 

προπονθτϊν του ΕΡΥ Οάουςασ, κακθγθτϊν 

φυςικισ αγωγισ, γυμναςτϊν και 

εκπαιδευτικϊν ειδικϊν ςχολείων και 

εκελοντϊν, κακϊσ και του Ακλθτικοφ 

Υωματείου ΑμεΑ Βζροιασ «Εν Υϊματι Χγιεί». 
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Tο φιλότιμο, το μεράκι, θ ανιδιοτελισ διάκεςθ 

και θ εκελοντικι προςφορά των ανκρϊπων και 

των φορζων που «αγκάλιαςαν» τθν δράςθ του 

Διμου Οάουςασ, αποτελεί «φωτεινό» 

παράδειγμα και δείχνει τον δρόμο τθσ 

ςυνζχιςθσ των προςπακειϊν, να ςτθρίξει 

ολόκλθρθ θ κοινωνία μασ ανάλογεσ δράςεισ 

ςτο μζλλον.  
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Η ανάδειξθ τθσ Νάουςασ ωσ 
Χριςτουγεννιάτικου προοριςμοφ 

Ξία ςθμαντικι πρωτοβουλία που λάβαμε πριν 
τα Ϋριςτοφγεννα του 2019 ιταν θ 
επαναδιαμόρφωςθ-ανάπτυξθ του πλαιςίου 
ανάπτυξθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ 
Οάουςασ, ειδικά για τθν εορταςτικι περίοδο 
των Ϋριςτουγζννων. Θα πρζπει να ςθμειωκεί 
ότι αν και θ Οάουςα διακζτει τα ςυγκριτικά 
πλεονεκτιματα του περιβάλλοντοσ για τθν 
ανάπτυξι τθσ ωσ Ϋριςτουγεννιάτικοσ 
προοριςμόσ ουδζποτε δεν επιχειρικθκε με 
ςοβαρό και δομθμζνο τρόπο μία τζτοια 
προςπάκεια. Υυνικωσ, οι όποιεσ 
Ϋριςτουγεννιάτικεσ εκδθλϊςεισ είχαν ωσ 
κυρίαρχο ςτόχο τθν εςωτερικι κατανάλωςθ και 
όχι τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν. Ακόμα 
περιςςότερο θ ανάπτυξθ ενόσ ανταγωνιςτικοφ 
τουριςτικοφ πακζτου για τθν περίοδο των 
Ϋριςτουγζννων είναι ιδιαίτερα κοςτοβόρα 
μζςα ςε ζνα άκρωσ ανταγωνιςτικό περιβάλλον. 
Ϋωρίσ να πτοθκοφμε από τα ηθτιματα αυτά και 
με ιδιαίτερθ πίςτθ ςτισ δυνάμεισ του τόπου, 
ξεκινιςαμε τθν ανάπτυξθ των υποδομϊν προσ 
αυτι τθν κατεφκυνςθ, βάηοντασ τα «κεμζλια» 
ϊςτε να δθμιουργθκοφν οι προχποκζςεισ 
ανάδειξθσ του Διμου μασ, ωσ 
χριςτουγεννιάτικου προοριςμοφ. 

 

Ξε ςφνκθμα το «Υτον Διμο Οάουςασ κάναμε 
φζτοσ μια προςπάκεια να φωτίςουμε λίγο 
περιςςότερο τθν πόλθ και τισ Μοινότθτεσ μασ 
και εν τζλει και τισ καρδιζσ μασ! Μαλά 
Ϋριςτοφγεννα ςε όλουσ!». 

Φρία ιταν τα κυρίαρχα χαρακτθριςτικά του 
μοντζλου που ακολουκιςαμε. 

Εκδθλϊςεισ και ςτον Διμο και ςτισ 
Κοινότθτεσ. Ξε τθν ςκζψθ ότι τα Ϋριςτοφγεννα 
ανικουν ςτα παιδιά όλου του Διμου, οι 
εκδθλϊςεισ αναπτφχκθκαν μζςα από μία 
γεωγραφικι ιςονομία, χωρίσ διακρίςεισ και 
εξαιρζςεισ. 

Ανάπτυξθ ταυτότθτασ των Χριςτουγζννων 
ςτθν Νάουςα.  Ρ Μαρτςιοφνοσ, το ζκιμο 
Μόλντε, οι μουςικζσ τθσ Οάουςασ ιταν τα 
«εργαλεία» διαμόρφωςθσ των διαφορετικϊν 
Ϋριςτουγζννων ςτθν Οάουςα. Ακόμα και οι 
πολιτιςτικοί ςφλλογοι και τα ςυγκροτιματα 
εκτόσ Οάουςασ που εμπλοφτιςαν το 
πρόγραμμα του Διμου –το οποίο ςτθρίχκθκε 
ςτον πυρινα του ςτισ πολιτιςτικζσ δυνάμεισ και 
φορείσ του τόπου- ιταν εναρμονιςμζνο ςτθν 
ταυτότθτα των Ϋριςτουγζννων τθσ Οάουςασ.  

Φζλοσ, οι κφριεσ υποδομζσ επιλζχκθκε να 
γίνουν εντόσ του αςτικοφ ιςτοφ τθσ πόλθσ 
ζναντι άλλων χϊρων όπωσ ο Άγιοσ Οικόλαοσ 
για να είναι δυνατι θ εφκολθ πρόςβαςθ από 
όλουσ.  

Δθμιουργιςαμε λοιπόν, το πάρκο του χιονιοφ 
που λειτοφργθςε ςτον πλιρωσ 
χριςτουγεννιάτικα διακοςμθμζνο 
περιβάλλοντα χϊρο του Δθμοτικοφ μασ Σάρκου  
με  ξφλινα ςπιτάκια, με το ταχυδρομείο και το 
ςπίτι του Άϊ Βαςίλθ, τα εργαςτιρια 
καταςκευϊν και face painting, το escape room, 
χϊρουσ των παιδικϊν παιχνιδιϊν και 
δραςτθριοτιτων, κακϊσ και με τθν όμορφθ 
διακόςμθςθ τθσ λίμνθσ ςτο πάρκο.  

 



07-12-2020_ΕΦΘΥΙΡΥ_ΑΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ_.docx 

11 
 

Υτο πλοφςιο εορταςτικό πρόγραμμα του Διμου 
Οάουςασ δεν ζλειψαν οι ςυναυλίεσ 
(ςυγκρότθμα KINGS, Αδελφοί Φςαχουρίδθ, 
τοπικά μουςικά ςχιματα), οι κεατρικζσ 
παραςτάςεισ και οι εκδθλϊςεισ αλλθλεγγφθσ. 

 

 

Ρι δράςεισ του Διμου Οάουςασ, τθν περςινι 
εορταςτικι περίοδο  περιελάμβαναν, επίςθσ, 
ςθμαντικζσ εκδθλϊςεισ, ςε ςυνεργαςία με τον 
Εμπορικό Υφλλογο τθσ πόλθσ, αλλά και τον 
Υφλλογο Ματαςτθμάτων Εςτίαςθσ Οάουςασ με 
τθν διοργάνωςθ food festival, άφκονο 
ξινόμαυρο κραςί και γαςτρονομικζσ εκπλιξεισ, 
κακϊσ και δράςεισ με τθ ςυμμετοχι 
πολιτιςτικϊν φορζων και ακλθτικϊν ςυλλόγων 
(όπωσ θ δράςθ «Santa Claus is rolling to town», 

(βόλτα του Αϊ Βαςίλθ ςυνοδεία ακλθτϊν του 
ΕΡΥ Οάουςασ με roller και δρομείσ), αλλά και 
παραδοςιακά ζκιμα και Οαουςαίικα γλζντια με 
το άναμμα του καρτςιοφνου ςτθ Οάουςα, το 
ζκιμο «Μόλντε» ςτισ Φοπικζσ μασ Μοινότθτεσ 
κ.ά.  

Υκοπόσ μασ ιταν οι δθμότεσ και οι επιςκζπτεσ 
κάκε θλικίασ να ηιςουν κάτι διαφορετικό κατά 
τθν εορταςτικι περίοδο.  

Θ  όλθ αυτι προςπάκεια του Διμου Οάουςασ  
προιλκε από ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ και με 
τθν ενεργοποίθςθ όλων των ηωντανϊν 
“κυττάρων” τθσ κοινωνίασ μασ. Φθν 
ενεργοποίθςθ αυτι  και τθν ςυμμετοχι του 
κόςμου τθν πιςτεφουμε πραγματικά ωσ 
δθμοτικι αρχι, τθν πιςτεφαμε εξάλλου και 
προεκλογικά και κα τθν ενδυναμϊςουμε ακόμθ 
περιςςότερο ςτο μζλλον, μόλισ το επιτρζψουν 
και οι ςυνκικεσ λόγω τθσ πανδθμίασ του 
κορονοϊοφ. 
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Διαχείριςθ τθσ πανδθμίασ του κορονοϊοφ 

ταν «χτφπθςε» θ πανδθμία του κορονοϊοφ τθ 
χϊρα μασ το βαςικότερο χαρακτθριςτικό 
αντιμετϊπιςθσ που διαμόρφωςε τισ εξελίξεισ 
ςε επίπεδο τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ιταν θ 
ταχφτθτα. Φόςο ςε επίπεδο διαχείριςθσ του 
φυςικοφ χϊρου όςο και ςε επίπεδο ψθφιακϊν 
«εργαλείων» και διαμόρφωςθσ των 
διαδικαςιϊν των Διμων. Φζλοσ, θ ςτιριξθ 
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων υπιρξε 
παραπάνω από αναγκαία. 

Υτον Διμο Οάουςασ από τθν πρϊτθ ςτιγμι 
δθμιουργιςαμε ζνα «ςτρατθγείο» 
αντιμετϊπιςθσ τθσ πρωτοφανοφσ κρίςθσ που 
πλιττει ακόμα και ςιμερα τθ χϊρα μασ και 
κζςαμε ςε άμεςθ εφαρμογι τον ςχεδιαςμό μασ 
για τθν υγειονομικι, κοινωνικι και οικονομικι 
κωράκιςθ του διμου μασ. 

Σρεισ ιταν οι φάςεισ αντίδραςθσ μασ 
ςχεδιάηοντασ και υλοποιϊντασ τθν αςπίδα 
μασ ςτθν πανδθμία του κορονοϊοφ. Υτθν αρχι 
διαχειριςτικαμε όλα τα ηθτιματα τθσ 
πρόλθψθσ ςε ςχζςθ με το δθμόςιο χϊρο, τουσ 
δθμότεσ, το προςωπικό του Διμου και τισ 
διαδικαςίεσ των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ 
τουσ ςε ςχζςθ με τθν εξυπθρζτθςθ του κοινοφ. 
Υτθ ςυνζχεια το επόμενο βιμα του ςχεδιαςμοφ 
μασ είχε να κάνει με τθν μζριμνα όλων όςοι 
ζχουν πλθγεί και κα πλθγοφν από τθ νζα 
κατάςταςθ που ηοφμε και κα ηιςουμε το 
ερχόμενο διάςτθμα. H υγειονομικι κωράκιςθ 
του Διμου αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα και 
ιδθ ςχεδιάηουμε τθν περαιτζρω ενίςχυςι τθσ 
για τθν επόμενθ περίοδο. 

Η πρϊτθ μασ λοιπόν προτεραιότθτα ιταν να 
κλείςουμε τουσ δθμόςιουσ χϊρουσ όπωσ το 
δθμοτικό πάρκο τθσ Οάουςασ, το άλςοσ του 
Αγίου Οικολάου, τισ παιδικζσ χαρζσ, τισ 
ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ για να ςυμβάλλουμε 
ςτθν αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ των πολιτϊν. 
Επίςθσ, εςτιάςαμε ςτθν επιμελι απολφμανςθ 
όλων των δθμοτικϊν κτιρίων, εφοδιάςαμε 
άμεςα το προςωπικό μασ με μάςκεσ, γάντια και 
αντιςθπτικά, δίνοντασ παράλλθλα μεγάλθ 
βαρφτθτα ςτον τομζα τθσ κακαριότθτασ. 

 

Προχωριςαμε άμεςα ςτθν ψθφιακι 
αναβάκμιςθ όλων των υπθρεςιϊν του διμου 
για να διαφυλάξουμε τθν απρόςκοπτθ και 
ομαλι λειτουργία τουσ. Μακιερϊςαμε, λοιπόν, 
το θλεκτρονικό κζντρο διαχείριςθσ αιτθμάτων 
πολιτϊν «Φιλϊτα». Σρόκειται για ζνα από τα 
πιο καινοτόμα ψθφιακά ςυςτιματα ςτθν χϊρα 
μασ, μζςω του οποίου πραγματοποιείται θ 
διεκπεραίωςθ κάκε μορφισ αιτθμάτων των 
δθμοτϊν. Ζτςι δίνεται θ δυνατότθτα ςε όλουσ 
να αποφεφγουν τθν αυτοπρόςωπθ παρουςία 
τουσ ςτισ υπθρεςίεσ του διμου για να 
επιλφςουν ηθτιματα τθσ κακθμερινότθτασ 
τουσ. 

Υτον ςταδιακό ψθφιακό μεταςχθματιςμό του 
διμου μασ αναμζνεται να ςυμβάλει ςθμαντικά 
και το Πλθροφοριακό φςτθμα Ηλεκτρονικισ 
Διαχείριςθσ Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» του 
υπουργείου Εςωτερικϊν, το οποίο πρόςφατα 
κζςαμε ςε λειτουργία με ςτόχο τθν ταχφτερθ 
και πιο αποτελεςματικι λειτουργία των 
υπθρεςιϊν μασ. 

Ρ δεφτεροσ άξονασ του ςτρατθγικοφ μασ 
ςχεδιαςμοφ ιταν αυτόσ τθσ κοινωνικισ 
μζριμνασ και τθσ αλλθλεγγφθσ. Ενιςχφςαμε το 
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πρόγραμμα «Βοικεια ςτο ςπίτι», με παροχι 
υπθρεςιϊν ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ και 
υπθρεςιϊν (τρόφιμα, φάρμακα, πιςτοποιθτικά 
κ.ά) ςε ευπακείσ ομάδεσ, οργανϊςαμε 
ςυςςίτιο για τουσ ςυμπολίτεσ μασ το οποίο τισ 
μζρεσ τθσ καραντίνασ ζφκαςε ςτθν προςφορά 
άνω των 1.000 μερίδων φαγθτοφ ςτισ οικίεσ 
των ςυνδθμοτϊν μασ, που ανικουν ι βρζκθκαν 
ςτα αδφναμα κοινωνικά ςτρϊματα αυτό το 
διάςτθμα και δϊςαμε τθν δυνατότθτα 
ψυχολογικισ υποςτιριξθσ ςε όςουσ το ζχουν 
ανάγκθ. 

Ακόμθ περιςςότερο, οργανϊςαμε 
ενδιαφζρουςεσ δράςεισ που μποροφςαν να 
απολαφςουν οι δθμότεσ όλων των θλικιϊν 
από το ςπίτι τουσ. Ζτςι από μακιματα νζων 
τεχνολογιϊν ςε ςυνεργαςία με εκπαιδευτικά 
ιδρφματα τθσ χϊρασ μζχρι τθν διοργάνωςθ 
ψθφιακϊν εκδθλϊςεων πολιτιςτικοφ και 
ψυχαγωγικοφ χαρακτιρα ςθμαντικι ιταν 
επίςθσ θ δθμιουργία ποιοτικοφ χρόνου ςτισ 
οικίεσ των ςυνδθμοτϊν μασ. 

 

 

Σαρά τισ οικονομικζσ δυςκολίεσ που 
αντιμετωπίηει ο διμοσ μασ, πιραμε τθν 
γενναία απόφαςθ να ςτθρίξουμε τισ 
επιχειριςεισ που ζχουν πλθγεί, με τθν 
απαλλαγι τουσ για διάςτθμα δφο μθνϊν και 
για όςο χρειαςτεί από τισ υποχρεϊςεισ τουσ 
προσ τον διμο για τα τραπεηοκακίςματα και 
ταυτόχρονα μειϊςαμε για δφο μινεσ κατά 50% 
τα δθμοτικά τζλθ κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ για τισ επιχειριςεισ. 

Επιπλζον, δθμιουργιςαμε μια πιλοτικι και 
καινοτόμα θλεκτρονικι εφαρμογι για τθν 
ςίτιςθ και τθν φροντίδα των αδζςποτων ηϊων 
(ςφςτθμα «ΑΣΛΑ»), που δίνει τθν δυνατότθτα 
ςε όλουσ τουσ δθμότεσ να ςυμπράξουν. Φο 
ςφςτθμα αυτό αναπτφχκθκε μζςα από ζνα 
γεωγραφικό ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ τροφισ 
των εγκαταλελειμμζνων ηϊων όςο και από ζνα 
ςφςτθμα υιοκζτθςθσ αυτϊν. 

Θ ανταπόκριςθ των δθμοτϊν και των 
εκελοντϊν ςτο κάλεςμα τθσ δθμοτικισ αρχισ 
να ςυνδράμουμε όλοι μαηί ιταν ςυγκινθτικι. 
Υτισ κρίςεισ, όπωσ αυτιν που βιϊνουμε 
ςιμερα, εμείσ ωσ κοινωνία προςφεφγουμε ςτο 
«κράτα με να ςε κρατϊ» ενιςχφοντασ τον 
εκελοντιςμό και τισ δράςεισ κοινωνικισ 
αλλθλεγγφθσ, αφινοντασ ςτο περικϊριο 
ςυμπεριφορζσ που παραπζμπουν ςτο «πάτα με 
να ςε πατϊ». 
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Θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ καλείται να ςθκϊςει 
μεγάλο βάροσ ςτθν μάχθ για τθν προςταςία 
από τθν πανδθμία του κορονοϊοφ και ςτθν 
αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων που αυτι 
επιφζρει ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ. Υτον Διμο 
Οάουςασ εργαηόμαςτε για τθν επόμενθ μζρα 
και επικεντρϊνουμε τθν προςπάκειά μασ ςτθν 
δθμιουργία δομϊν και υπθρεςιϊν, που κα 
ςυμβάλλουν ουςιαςτικά και μετά από τθν 
πρωτόγνωρθ αυτι κρίςθ, ςτθν βελτίωςθ τθσ 
κακθμερινότθτασ και τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ 
των δθμοτϊν μασ. 

 

Ανάπτυξθ του δικτφου οπτικϊν ινϊν «fIber to 
the home» από τον ΟΣΕ 

Ρ Διμοσ Οάουςασ πζραςε ςτθ νζα ψθφιακι 
εποχι με 100% οπτικζσ ίνεσ. Υκοπόσ τθσ 
διοίκθςθσ μασ είναι θ αξιοποίθςθ καινοτόμων 
τεχνολογικϊν εφαρμογϊν με τοποκζτθςθ 
οπτικϊν ινϊν ςε ςπίτια και επιχειριςεισ, ςε 
ςυνεργαςία με τον μιλο Εταιρειϊν ΡΦΕ 
oλοκλθρϊκθκαν οι εργαςίεσ τοποκζτθςθσ 
οπτικϊν ινϊν ςτο κζντρο τθσ πόλθσ τθσ 
Οάουςασ, ςτο πλαίςιο ςφνδεςθσ τθσ γραμμισ 
«Fiber to the Home» από τον μιλο Εταιρειϊν 
ΡΦΕ, ςε ςυνεργαςία με τον Διμο Οάουςασ. Φο 

εν λόγω ζργο είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για τθν 
πόλθ τθσ Οάουςασ και αποτελεί ζνα από τα 
μεγαλφτερα ζργα αναβάκμιςθσ 
τθλεπικοινωνιακϊν υποδομϊν των τελευταίων 
δεκαετιϊν, που υλοποιεί θ COSMOTE, 
τοποκετϊντασ για πρϊτθ φορά οπτικζσ ίνεσ 
μζχρι τθν πρίηα ςπιτιϊν και επιχειριςεων, που 
κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ δυνατότθτα για 
υψθλζσ ταχφτθτεσ λειτουργίασ του διαδικτφου. 

Ξε το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, οι υποδομζσ 
του Διμου Οάουςασ κα φτάςουν να ζχουν 
ταχφτθτα ςτο διαδίκτυο ζωσ 200 Mbps. Αξίηει 
να αναφερκεί ότι θ Οάουςα είναι μια από τισ 
πρωτοπόρεσ πόλεισ τθσ χϊρασ, που κα 
διακζτουν αυτιν τθν ταχφτθτα, θ οποία 
ουςιαςτικά ανοίγει τον «δρόμο» και για τθν 
εγκατάςταςθ τθσ καινοτόμου ψθφιακισ 
εφαρμογισ 5G! 

 

Άλλωςτε οι ςφγχρονεσ πόλεισ υπάρχουν και 
εξελίςςονται ςε τζςςερα επίπεδα, πζρα από το 
περιβάλλον, φυςικό και αςτικό, τθσ πόλθσ 
υπάρχει προφανϊσ το επίπεδο των κοινωνικϊν 
ςυςχετιςμϊν και ςχζςεων, το επίπεδο των 
οικονομικϊν διαδικαςιϊν και προφανϊσ το 
επίπεδο των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν. Ρι 
ψθφιακζσ τεχνολογίεσ επθρεάηουν ςτθν 
ςθμερινι εποχι ςυνολικά και τα υπόλοιπα τρία 
επίπεδα των πόλεων και του αςτικοφ ιςτοφ. Ρ 
Διμοσ Οάουςασ, με τθν ςυνεργαςία που 
ζχουμε με τον μιλο Εταιρειϊν ΡΦΕ για τθν 
αναβάκμιςθ των τεχνολογικϊν υποδομϊν, με 
γριγορθ ταχφτθτα ςτο Internet ζωσ 200 Mbps, 
δθμιουργεί τισ υποδομζσ μιασ πόλθσ του 21ου 
αιϊνα. Είμαςτε ιδιαίτερα χαροφμενοι ωσ 
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διοίκθςθ για τθν απόδοςθ αυτϊν των 
υπθρεςιϊν ςτουσ ςυμπολίτεσ μασ. Θ Οάουςα 
εξελίςςεται ψθφιακά και προχωρά με ςτακερά 
βιματα ςε αναπτυξιακοφσ δρόμουσ, κακϊσ με 
τθν αξιοποίθςθ ςφγχρονων και καινοτόμων 
εφαρμογϊν, κα επιτευχκεί ζνα από τα 
μεγαλφτερα ζργα αναβάκμιςθσ των 
τθλεπικοινωνιακϊν υποδομϊν ςτθν πόλθ μασ, 
το οποίο και κα ςυμβάλλει ςτθν ουςιαςτικι 
μασ μετάβαςθ ςτθν ψθφιακι εποχι, με 
πολλαπλά οφζλθ ςε δθμότεσ και επιχειριςεισ. 
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Η ανάδειξθ νζων τοποςιμων ςε όλο τον Διμο 

Ζνα ςθμαντικό ηιτθμα του αςτικοφ τοπίου κάκε 

Διμου είναι θ ανάπτυξθ και θ ςυντιρθςθ νζων 

τοποςιμων εντόσ του Δθμοςίου χϊρου.  

Θ ανάπτυξθ κάκε τοποςιμου προχποκζτει 

πάντα όχι μία εκ των άνω βίαιθ διαμόρφωςθ 

αλλά μία πολφπλοκθ διαδικαςία όπου θ 

ιςτορικι αφετθρία, ο πολιτιςμόσ και τα φυςικά 

χαρακτθριςτικά του κάκε ςθμείου κα 

εμπλουτίηονται με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ που 

αναπτφςςονται ςτισ αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ και 

τθν επιλογι των υλικϊν. 

Υθμαντικά ςτοιχεία του δθμοςίου χϊρου και 

από κοινωνιολογικισ πλευράσ είναι και οι 

πλατείεσ. Φα διαφορετικά πρίςματα με τα 

οποία αντιμετωπίηουμε τον δθμόςιο χϊρο 

κακϊσ και οι ποικίλεσ και διαφορετικζσ 

δυναμικζσ που αναπτφςςονται ςε αυτόν 

κεωροφνται και αντιμετωπίηονται ωσ δυναμικζσ 

μεταβλθτζσ οι οποίεσ αςκοφν διαφορετικζσ 

επιρροζσ ςτθν κοινωνία μασ. Επομζνωσ θ 

κινθτιρια δφναμθ που τελικά κακοδθγεί ςτθν 

τελικι διαμόρφωςθ των τοποςιμων του 

δθμοςίου χϊρου είναι εν τζλει θ ςχζςθ μεταξφ 

χϊρου και χρθςτϊν. Ζτςι ο ςχεδιαςμόσ 

λαμβάνει υπόψθ του τθν βιωματικι ςχζςθ που 

αναπτφςςεται κοινωνιολογικά μζςα από τισ 

πολφπλοκεσ αντιδράςεισ των πολιτϊν με 

αυτόν. Ξε αυτι τθν οπτικι αποςαφθνίηεται θ 

ζννοια τθσ πλατείασ ωσ κυρίαρχο ςυςτατικό 

του δθμοςίου χϊρου και τελικά φορζα τθσ 

δθμόςιασ ηωισ. Ζνασ φορζασ που είναι 

διακριτόσ και ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενοσ. 

Σροκφπτει εφλογα θ ςυνεχισ ανάγκθ 

ανακεϊρθςθσ των ςχεδίων διατθρϊντασ όμωσ 

τα κυρίαρχα  ςυςτατικά ςτοιχεία που απαιτεί 

τελικά θ ςχζςθ πολίτθ χϊρου. 

Υτθ Οάουςα, ωσ πόλθ των νερϊν και με 

κυρίαρχο το υγρό ςτοιχείο ςτο αςτικό τθσ τοπίο 

όςο και ςτθν παράδοςι τθσ, εφκολα 

αντιλαμβάνεται κάποιοσ τθν κυρίαρχθ επιλογι 

προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Ακόμα 

περιςςότερο φαινόμενα όπωσ οι ςφγχρονεσ 

πανδθμίεσ απαιτοφν μία διαφορετικι 

προςζγγιςθ προσ τθν διαμόρφωςθ ανάπτυξθσ 

τοποςιμων που ευνοοφν τθν ενδυνάμωςθ 

τοπικϊν μικροκλιμάτων με ζνα βιομιμθτικό 

χαρακτιρα. 

Ακόμα περιςςότερο το νερό αποτελεί ςτοιχείο 

που ρυκμίηει το μικροκλίμα και βελτιϊνει εν 

τζλει τισ ςυνκικεσ κερμικισ άνεςθσ που 

επικρατοφν εν πολλοίσ ςτουσ υπαίκριουσ 

αςτικοφσ χϊρουσ ειδικά κατά τθν περίοδο του 

καλοκαιριοφ. έσ γνωςτόν θ διαδικαςία τθσ 

εξάτμιςθσ θ οποία απορροφά κερμότθτα από 

το γφρω περιβάλλον ςυμβάλει ςτθν μείωςθ τθσ 

κερμοκραςίασ του αζρα. Ειδικά τουσ 

καλοκαιρινοφσ μινεσ και κατά τθν διάρκεια των 

μεςθμεριανϊν ωρϊν οι ςυνκικεσ τθσ Οάουςασ 

επιτρζπουν τθ χριςθ του νεροφ, ωσ ςτοιχείο 

δροςιςμοφ τθσ πλατείασ. Θ αρχιτεκτονικι 

τοπίου ζχει δϊςει δφο κλαςςικοφσ τρόπουσ 

αξιοποίθςθσ των ευεργετικϊν αυτϊν ςτοιχείων. 

Φα ςιντριβάνια και τισ διακοςμθτικζσ λίμνεσ. 

Υθμαντικό ςτοιχείο ςε αυτζσ τισ παρεμβάςεισ 

είναι και το θχθτικό ςτοιχείο. Θ θχθτικι 

παρζμβαςθ των ςιντριβανιϊν υπερκαλφπτει 

τουσ αςτικοφσ κορφβουσ διαμορφϊνοντασ ζνα 

θχοτοπίο φιλικό για τον άνκρωπο και 

εναρμονιςμζνο με τθν φφςθ. 

Ξε αφετθρία το νερό, και τζλοσ τθν εικόνα 

αυτι, ο δθμόςιοσ χϊροσ περνάει ςε μία άλλθ 

διάςταςθ. Δεν είναι απλά το πζραςμα, θ ςτάςθ, 

ι το κενό αδόμθτο ςθμείο.  Αναηθτά τθν 

ςφνδεςθ  με τθν φφςθ, με εκείνο το πολφτιμο 

αγακό, που θ προςταςία του κα ζπρεπε να 

είναι αυτονόθτθ, ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ. 

 

Ξε τον ιχο του νεροφ ωσ πρωταρχικό άκουςμα 

του ανκρϊπου από τθν ϊρα τθσ ςφλλθψθσ του, 

θ αίςκθςθ του θχθτικοφ τοπίου εμφανίηεται ωσ 

μια ιςχυρι «παρουςία» ςτον χϊρο, κάνοντασ 

τθν πόλθ καμβά, τον ιχο του νεροφ νιμα και 

τθν απορρζουςα ςφνκεςθ, χρϊμα του 

δθμοςίου χϊρου.  
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Ανάδειξθ Πλατείασ Διοικθτθρίου 

Θ πλατεία του Διοικθτθρίου ςτθν Οάουςα ιταν 
από τισ πρϊτεσ πλατείεσ που δζχτθκαν μία 
ςθμαντικι αιςκθτικι παρζμβαςθ.  

 

Σρϊτα από όλα πραγματοποιικθκε ζνασ 
ςθμαντικόσ κακαριςμόσ με απομάκρυνςθ 
επικίνδυνων κλαδιϊν και κλάδεμα δζντρων. Υε 
πολλζσ περιπτϊςεισ υπιρξε και αλλαγι των 

ςτοιχείων του φυςικοφ τοπίου τθσ πλατείασ και 
φφτεμα διαφορετικϊν δενδρυλλίων. 

Επίςθσ, ςχεδιάςτθκε ζνα ςιντριβάνι που ζδωςε 
τθν δικι του νότα ςτον χαρακτιρα τθσ 
πλατείασ. Φο ςτοιχείο του νεροφ και ο τρόποσ 
αρχιτεκτονικισ ανάδειξθσ του ςτθν πλατεία 
Διοικθτθρίου αποτζλεςε ζνα καλό παράδειγμα 
ανάπτυξθσ τζτοιων μορφϊν παρζμβαςθσ ςτον 
δθμόςιο χϊρο του Διμου μασ. 

Υθμαντικό ςτοιχείο ςτθν εν λόγω παρζμβαςθ 
ιταν θ ανάγκθ αναμονισ ςτθν πλατεία ςε 
ςχζςθ με τθ λειτουργία του Αςτυνομικοφ 
Φμιματοσ του Διμο,  κακϊσ και θ ςυνεχισ 
περιοδικι λειτουργία τθσ λαϊκισ αγοράσ ςτθν 
περιοχι. 

Ζτςι θ ανάπτυξθ ενόσ αςτικοφ «κυττάρου» με 
κυρίαρχο ςκοπό τθν αλλαγι του μικροκλίματοσ 
τθσ περιοχισ αλλά και θ ςφνκεςθ ενόσ τοπίου 
δίπλα ςτα παγκάκια, με ςκοπό τθν ξεκοφραςθ 
και τθν ςτάςθ των πολιτϊν εκεί ιταν το βαςικό 
ςτοιχείο ζμπνευςθσ τθσ παρζμβαςθσ αυτισ.  
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Ανάδειξθ Πλατείασ Αγίου Γεωργίου 

Θ πλατεία Αγίου Γεωργίου είναι θ πλατεία 
ειςόδου ςτθν πόλθ τθσ Οάουςασ. 

Υτο παρελκόν είχαν πραγματοποιθκεί αρκετζσ 
παρεμβάςεισ ςτθν περιοχι με κυρίαρχθ τθν 
ανάπτυξθ του υδρόμυλου ςτθν περιοχι. 

Βζβαια θ ίδια θ πλατεία δεν ζχει τφχει κάποιασ 
παρζμβαςθσ ςτο πρόςφατο παρελκόν. 

 

Αντιλαμβανόμενοι τθν ανάγκθ αναβάκμιςθσ 
του χϊρου προχωριςαμε ςτθν δθμιουργία μιασ 
τεχνθτισ λιμνοφλασ, θ οποία ουςιαςτικά 
διαμόρφωςε ζνα διαφορετικό τοπίο ςτθν 
περιοχι.  

Άλλωςτε θ ανάγκθ αυτισ τθσ παρζμβαςθσ 
προιλκε και από τθν ουςιαςτικι κοινωνικι 
ανάγκθ των κατοίκων τθσ γφρω περιοχισ για 
τθν διαμόρφωςθ ενόσ ουςιαςτικοφ χϊρου 
ανάπαυλασ και ψυχαγωγίασ. 

Ρι γφρω χριςεισ των ιςογείων με τθν ανάπτυξθ 
καταςτθμάτων εςτίαςθσ και ψυχαγωγίασ 
οδιγθςαν ςτθν υλοποίθςθ του όλου ςχεδίου. 

Ανάδειξθ Ειςόδου Χαρίεςςασ 

Θ είςοδοσ τθσ Ϋαρίεςςασ δζχτθκε επίςθσ μία 
παρζμβαςθ αιςκθτικισ αναβάκμιςθσ.  

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ εν λόγω παρζμβαςθσ είναι 
θ μετατροπι τθσ ειςόδου από κενόσ χϊροσ 
περάςματοσ ςε ςθμείο ςτάςθσ και αναψυχισ. 

Υθμαντικό ςτοιχείο ςτον ςχεδιαςμό τθσ 
ειςόδου ςτάκθκε επίςθσ θ μορφολογικι 

ςφνδεςθ με τον ευρφτερο ςχεδιαςμό του 
Διμου μασ. 

Ζτςι ο χϊροσ του πάρκου ειςόδου 
διαμορφϊκθκε ςε ζναν χϊρο που χαίρονται 
ςτθν κακθμερινότθτά τουσ όλοι οι κάτοικοι τθσ 
Ϋαρίεςςασ. 

 

Ανάδειξθ Πλατείασ Αρχαγγζλου. 

Θ κοινότθτα Αρχαγγζλου είναι ζνα πεδινό 
χωριό τθσ Ειρθνοφπολθσ. Ξαηί με το Σαλιό 
Ηερβοχϊρι και το Άνω Ηερβοχϊρι αποτελοφν 
τθν τοπικι κοινότθτα Ηερβοχωρίου.  

Θ κοινότθτα Αρχαγγζλου ζχει πλθκυςμό 307 
κατοίκουσ κατά τθν απογραφι του 
2011.Σρόκειται δθλαδι για ζνα από τα πλζον 
μικρά χωριά του Διμου που τα τελευταία ζτθ 
δεν είχαν δεχτεί καμία ουςιαςτικι παρζμβαςθ. 
Θ πλατεία του χωριοφ αποτελεί τον τόπο 
ςυνάκροιςθσ των δθμοτϊν και παραλιφκθκε 
από τθν διοίκθςι μασ χωρίσ καμία ουςιαςτικι 
μζριμνα. Ζτςι ο κακαριςμόσ και θ ανάδειξθ του 
χϊρου ιταν επιβεβλθμζνα από τισ πρϊτεσ 
θμζρεσ τθσ διοίκθςισ μασ. 
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Δθμιουργία του Κζντρου Ενθμζρωςθσ 
Επιςκεπτϊν του Διμου 

 

 

Υτον χϊρο του πάρκου δθμιουργικθκε το 
Μζντρο Επιςκεπτϊν του Διμου. 

Ρ βαςικόσ ςκοπόσ τθσ δθμιουργίασ του κζντρου 
ιταν θ εγκαινίαςθ του «οικοδεςπότθ» του 
Διμου. Γνωρίηουμε όλοι ότι ο τουριςμόσ ςτθ 
Οάουςα είναι διαφορετικόσ από το  αςτικό 
τουριςμό και τον τουριςμό που ςυναντάμε ςτισ 
παρακαλάςςιεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. Από τισ 
μεγάλεσ υποδομζσ και τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ 
που ςυναντάμε ςτισ αςτικζσ περιοχζσ ο 
τουριςμόσ ςτον Διμο μασ ςτθρίηεται κυρίωσ 
ςτισ οικογενειακζσ επιχειριςεισ και δομζσ. Ζτςι 
οι λζξεισ ζχουν το νόθμα τουσ. Δεν μιλάμε για 
κζντρο τουριςτϊν αλλά για κζντρο επιςκεπτϊν.  

 

 

 

Φο κζντρο είναι ζνασ ςφγχρονοσ χϊροσ 
υποδοχισ και πλθροφόρθςθσ των επιςκεπτϊν. 
Υτον ςχεδιαςμό μασ ςκοπεφουμε να 
ςχεδιάςουμε ςτο μζλλον τθν οργάνωςθ του  
τουριςτικοφ προϊόντοσ «Οάουςα» μζςω 
παραδοςιακϊν και  ςφγχρονων τρόπων (χριςθ 
νζασ τεχνολογίασ) και ο εν λόγω χϊροσ 
πρόκειται να αποτελζςει τον «πυρινα» 
επικοινωνίασ αυτοφ. 
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Ανάδειξθ Πεηόδρομου ολωμοφ 

Ρ Σεηόδρομοσ τθσ Υολωμοφ υπιρχε για μεγάλο 
διάςτθμα μόνο ςτα χαρτιά. 

Υτθν ουςία είναι ζνα μικρό ςτενό ςτο κζντρο 
τθσ Οάουςασ, που ενϊ είναι κεςμοκετθμζνοσ 
πεηόδρομοσ,  ποτζ όμωσ δεν λειτοφργθςε κάτω 
από αυτό το πρίςμα. 

 

Ρ Σεηόδρομοσ τθσ οδοφ Υολωμοφ είναι θ αρχι 
μιασ ςειράσ παρεμβάςεων που κα 
υλοποιθκοφν το ερχόμενο διάςτθμα για αρχι 
ςτο κζντρο τθσ Οάουςασ και ςτθ ςυνζχεια ςτισ 
γειτονιζσ μασ. Αν περπατιςει κάποιοσ ςτθν 
πόλθ μασ, ςε αντίκεςθ με ό,τι ςυμβαίνει ςε 
πολιτιςμζνεσ χϊρεσ, ςχεδόν ποτζ δεν κα 
ςυναντιςει άνκρωπο ςε αναπθρικό καροτςάκι 
ι τυφλό, ιδιαίτερα μάλιςτα να κυκλοφορεί 
αςυνόδευτοσ. Θ αιτία, φυςικά, δεν είναι ότι δεν 
υπάρχουν ανάπθροι ι τυφλοί, αλλά οι 
ςυνκικεσ για να κυκλοφοριςουν είναι τόςο 
κακζσ που κανείσ δεν το τολμά. Ρι άνκρωποι 
αυτοί ηουν ουςιαςτικά ςε ζνα κακεςτϊσ 
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και (κάτι που δεν ζχει 
ευρφτερα ςυνειδθτοποιθκεί) ςυνεχοφσ βίασ. 
Εκτόσ από τα ανεπαρκι ζωσ ανυπαρξίασ 
πεηοδρόμια θ κατάλθψθ αυτϊν των λίγων που 
υπάρχουν με οχιματα και εμπορεφματα, 
τραπεηοκακίςματα και διαφόρων ειδϊν 
εμπόδια, μειϊνει ακόμα περιςςότερο το 
διακζςιμο χϊρο και επιδεινϊνει ακόμα 
περιςςότερο τισ ςυνκικεσ πεηισ κυκλοφορίασ. 
Σαρόμοια είναι θ κατάςταςθ και με τουσ 

υπεριλικεσ, γονείσ με καροτςάκια και άλλουσ 
ευάλωτουσ χριςτεσ. Ακόμα περιςςότερο και οι 
λιγότερο νζοι ςυμπολίτεσ μασ δυςκολεφονται 
ςε πολλά ςθμεία του δθμοςίου χϊρου, ενϊ τα 
ατυχιματα είναι ζνα ςυνεχζσ πρόβλθμα των 
κακθμερινϊν μετακινιςεων. 

Ρι υπόλοιποι  (αρτιμελείσ και υγιείσ) που 
μποροφν ακόμα να κυκλοφοροφν, αν 
εξαιρζςουμε μερικοφσ κεντρικοφσ δρόμουσ, 
ςυνικωσ αναγκάηονται, εξ αιτίασ τθσ 
κατάςταςθσ των πεηοδρομίων, να περπατοφν 
ςτο οδόςτρωμα, με προφανείσ κινδφνουσ 
«ατυχιματοσ». Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι 
περιςςότεροι παραπλθγικοί και τετραπλθγικοί 
είναι επιηϊντεσ τροχαίων «ατυχθμάτων» και 
γίνονται ζτςι για δεφτερθ φορά κφματα του μθ 
βιϊςιμου μεταφορικοφ ςυςτιματοσ. 

Θ κατάςταςθ λοιπόν των πεηοδρομίων, δεν 
ςυμβάλει μόνο αρνθτικά ςτθν ανάπτυξθ, αλλά 
αποτελεί παραβίαςθ βαςικϊν ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων κινθτικότθτασ και προςταςίασ τθσ 
ανκρϊπινθσ ηωισ. 

Ξε αυτζσ τισ ςκζψεισ και με γνϊμονα τθν 
ιςότιμθ μετακίνθςθ θ αλλαγι νοοτροπίασ και 
αντίλθψθσ του δθμοςίου χϊρου από όλουσ μασ 
είναι παραπάνω από επιβεβλθμζνθ. 
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Λειτουργία Θερινοφ Κινθματογράφου 

Ρ Διμοσ Οάουςασ ξεκίνθςε τον Ιοφλιο τθ 

λειτουργία του Θερινοφ Μινθματογράφου, ςτο 

Θερινό Δθμοτικό Θζατρο «Ξελίνα Ξερκοφρθ», 

με κινθματογραφικζσ  ταινίεσ Α’ προβολισ, 

δίνοντασ επιπλζον επιλογζσ διαςκζδαςθσ ςε 

κατοίκουσ και επιςκζπτεσ.  

 

Αξίηει να αναφερκεί ότι ο κερινόσ 

κινθματόγραφοσ λειτοφργθςε  με χαμθλι τιμι 

ειςιτθρίου ζπειτα από πολλά χρόνια ςτο κερινό 

δθμοτικό κζατρο τθσ πόλθσ τθσ Οάουςασ. 

Επιςθμαίνεται ότι για τθν ορκι του λειτουργία 

θ δθμοτικι αρχι προζβθ ςτθν ζκδοςθ άδειασ 

λειτουργίασ και ςτθν αναβάκμιςθ των 

υφιςτάμενων υποδομϊν  και του εξοπλιςμοφ 

ςτο κερινό δθμοτικό  κζατρο “Ξελίνα 

Ξερκοφρθ” και παράλλθλα προχϊρθςε ςτθν 

προμικεια μθχανισ ψθφιακισ προβολισ  

(FullHD) τελευταίασ τεχνολογίασ.  

Χπενκυμίηουμε ότι ο κερινόσ κινθματογράφοσ 

τθσ Οάουςασ είχε χρόνια να λειτουργιςει, ενϊ 

οι απαραίτθτεσ άδειεσ λειτουργίασ ζπρεπε να 

εκδοκοφν-προετοιμαςτοφν από τθν αρχι. 

Αν και θ περίοδοσ του καλοκαιριοφ του 2020 

που ξεκίνθςε τθν λειτουργία του δεν ιταν και θ 

ιδανικότερθ περίοδοσ λειτουργίασ κερινϊν 

κινθματογράφων, λόγω τθσ πανδθμίασ, ο 

Διμοσ μασ ζχει μεριμνιςει για να κρατιςει 

ηωντανζσ τισ μθχανζσ προβολισ και το επόμενο 

διάςτθμα. 

Ζτςι τόςο ο προχπολογιςμόσ του Διμου όςο 

και οι απαραίτθτεσ οικονομικζσ κινιςεισ ζχουν 

πραγματοποιθκεί με κυρίαρχο ςκοπό να 

ςυνεχιςτοφν οι προβολζσ ταινιϊν και τα 

επόμενα ζτθ. 
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Δράςθ Garden ςτο πάρκο 

Ξε το πρϊτο κφμα τθσ πανδθμίασ βαςικό και 

κυρίαρχο ςτοιχείο τθσ πολιτικισ μασ ιταν από 

τθ μία θ κωράκιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και 

από τθν άλλθ θ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ 

ηωισ του τόπου.  

Ζτςι, θ χριςθ του πάρκου για τθν ανάπτυξθ 

τραπεηοκακιςμάτων εςτίαςθσ και ψυχαγωγίασ 

αποτζλεςε μία από τισ δράςεισ που ζδωςαν μία 

βιϊςιμθ λφςθ ςτθ λειτουργία τθσ πόλθσ κατά 

τουσ κερινοφσ μινεσ.  

 

Ακόμα περιςςότερο αποδείχτθκε ότι κα 

μποροφςε να αποτελζςει και μία πιο μόνιμθ 

λφςθ ακολουκϊντασ πάντα τισ νόμιμεσ 

διαδικαςίεσ και το πλαίςιο που διζπει το πάρκο 

τθσ Οάουςασ. 

 

Ζτςι επιδεικνφοντασ άμεςα αντανακλαςτικά ςε 

ό,τι αφορά  ςτθ νζα νομοκετικι ρφκμιςθ λόγω 

τθσ πανδθμίασ του κορονοϊοφ, που προζβλεπε 

τθν παραχϊρθςθ επιπλζον τετραγωνικϊν 

μζτρων για  χριςθ κοινόχρθςτου χϊρου ςτισ 

επιχειριςεισ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, 

επιςπεφςαμε όλεσ τισ διαδικαςίεσ και ςε 

ςυνεργαςία με τουσ επαγγελματίεσ δόκθκαν 

άμεςα και ζγκαιρα οι ςχετικζσ άδειεσ χριςθσ 

κοινόχρθςτου χϊρου με τραπεηοκακίςματα.  

Υε μία κρίςιμθ ςτιγμι για τθν αγορά, τθν 

οικονομία και τθν καλφτερθ οργάνωςθ του 

δθμόςιου χϊρου, λειτουργιςαμε  πρακτικά, 

γριγορα και αποτελεςματικά. 

 

Ϋαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτισ τθσ 

ςυνεργαςίασ μασ με τουσ επιχειρθματίεσ 

υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ιταν θ 

δυνατότθτα χριςθσ τραπεηοκακιςμάτων μζςα 

ςτο δθμοτικό μασ πάρκο. Ξε γνϊμονα τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ και του 

πανζμορφου τοπίου του πάρκου μασ, 

δθμιουργικθκε με τθν υποςτιριξθ του Διμου 

Οάουςασ από επαγγελματίεσ, που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθ Ξεγάλου 

Αλεξάνδρου, το GARDEN, ζνασ πανζμορφοσ 

χϊροσ αναψυχισ και χαλάρωςθσ μζςα ςτο 

πάρκο μασ που απόλαυςαν μικροί και μεγάλοι, 

οικογζνειεσ, δθμότεσ  και επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ 

τθσ Οάουςασ.   

 

Ζνα εγχείρθμα που δείχνει τθ βοφλθςι μασ να 

αλλάξουμε τθ ςχζςθ του διμου με τουσ πολίτεσ 

και τουσ επαγγελματίεσ και να ςυμπράξουμε, 

μετατρζποντασ τισ δυςκολίεσ, ςε όμορφεσ 

πρωτοβουλίεσ. 
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Μείωςθ τιμολογίου τθσ ΔΕΤΑΝ 

Ξε πρωτοβουλία τθσ δθμοτικισ αρχισ και τθσ 

διοίκθςθσ τθσ Δ.Ε.Χ.Α.Ο. ζγινε αφξθςθ των 

κυβικϊν μζτρων νεροφ, που περιλαμβάνονται 

ςτα πάγια τζλθ φδρευςθσ και  αποχζτευςθσ. Θ 

αφξθςθ αυτι επιφζρει άμεςθ μείωςθ ςτθν 

χρζωςθ τθσ υπερκατανάλωςθσ νεροφ κατά 

63,33%. 

Ειδικότερα: 

Θ αφξθςθ αυτι αφορά επιπλζον 20 κυβικά 

μζτρα (κ.μ.), πζραν των 50 κ.μ. που 

προχπιρχαν. Ζωσ τϊρα ο καταναλωτισ τθσ 

πόλθσ τθσ Οάουςασ πλιρωνε ςτακερό πάγιο 

για τα πρϊτα 50 κ.μ. νεροφ και από τα 50 κ.μ.  

και άνω ξεκινοφςε θ υπερκατανάλωςθ, που 

ζχει κλιμακωτι τιμολόγθςθ και θ οποία δεν 

δφναται να ξεπερνάει τα 15 €. 

Ξε τθν παροχι επιπλζον 20 κ.μ.  παραπάνω 

από τθν διοίκθςθ τθσ Δ.Ε.Χ.Α.Ο., ο 

καταναλωτισ με το ίδιο πάγιο αντί για 50 κ.μ. 

κα ζχει 70 κ.μ.  νεροφ, επομζνωσ θ 

υπερκατανάλωςθ κα αρχίηει από τα 70 κ.μ. και 

άνω. Σιο αναλυτικά, ςτα 20 κ.μ. νεροφ που 

δόκθκαν επιπλζον ο καταναλωτισ γλυτϊνει 

9,50 €. Επομζνωσ,  θ μείωςθ του τιμολογίου 

ςτθν υπερκατανάλωςθ ςε αυτι τθν περίπτωςθ 

ανζρχεται ςε ποςοςτό 63,33%. 

 

Αυτι θ αφξθςθ των κυβικϊν μζτρων νεροφ 

εντόσ των  παγίων τελϊν προιλκε ζπειτα από 

τθν ανάλυςθ των λογαριαςμϊν όλων μασ και 

τθν διαπίςτωςθ ότι ζνα μεγάλο ποςοςτό τθσ 

κοινωνίασ τθσ Οάουςασ πλιρωνε τζλθ 

υπερκατανάλωςθσ, ενϊ ςτθν ουςία κάλυπτε τισ 

βαςικζσ ανάγκεσ κακθμερινισ λειτουργίασ του 

νοικοκυριοφ του. 

Φο νερό είναι κοινωνικό αγακό και οφείλουμε 

ωσ διοίκθςθ να το παρζχουμε ςτο ςφνολο των 

δθμοτϊν. Θ πρόςβαςθ ςτο νερό άλλωςτε είναι 

αναφαίρετο δικαίωμα όλων. Από τθν άλλθ θ 

ανάπτυξθ του δικτφου, θ εξζλιξθ των δομϊν τθσ 

ΔΕΧΑΟ, θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ 

είναι αναγκαίεσ δράςεισ που εμπεριζχουν 

κάποιο δεδομζνων κόςτοσ που όλοι μασ 

οφείλουμε να ςεβόμαςτε.  
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Νζεσ ψθφιακζσ λειτουργίεσ του Διμου. 

φςτθμα Διαχείριςθσ Περιουςίασ Διμου 
Νάουςασ 

Ζνα βαςικό ηιτθμα και υποχρζωςθ κάκε 
ςυμβατικοφ Διμου ςτθ χϊρα είναι θ διαχείριςθ 
τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του. Αν και τμιματα 
ακίνθτθσ περιουςίασ και περιουςιολογίου 
υπάρχουν ςε πολλοφσ Διμουσ είναι αμφίβολο 
το κατά πόςο εκτελοφν και καλφπτουν τουσ 
βαςικοφσ τουσ ςκοποφσ. Ακόμα περιςςότερο αν 
μποροφν να εκτελζςουν περαιτζρω εργαςίεσ 
ςθμαντικζσ για τα κζματα αυτά. Υυγχρόνωσ 
ακόμα και θ βαςικι απαίτθςθ ψθφιοποίθςθσ 
όλων των πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν 
ακίνθτθ περιουςία δεν ζχει επιτευχκεί από 
τουσ περιςςότερουσ Διμουσ τθσ χϊρασ. Αυτό 
το ζλλειμμα πολλζσ φορζσ δρα αποτρεπτικά 
τόςο ςτισ κακθμερινζσ λειτουργίεσ του Διμου 
όςο και απζναντι ςε ηθτιματα ςχετικά με τθν 
όποια αναπτυξιακι πολιτικι και διαχείριςθ τθσ 
ακίνθτθσ περιουςίασ και όπωσ προκφπτει των 
όποιων εν δυνάμει εςόδων, που μποροφν να 
προκφψουν από τθν ορκι διαχείριςθ αυτισ. 

Ξε τισ ςκζψεισ αυτζσ ζνα από τα ςθμαντικά 
ηθτιματα που διαχειριςτικαμε ςτον Διμο 
Οάουςασ ιταν θ ανάπτυξθ ενόσ καινοτόμου 
ςυςτιματοσ αναφορικά με τθν διαχείριςθ τθσ 
ακίνθτθσ περιουςίασ. Ρ ςχεδιαςμόσ δθλαδι 
ενόσ ςφγχρονου περιουςιολογίου που 
ακολουκεί όλεσ τισ νόρμεσ, τουσ κανόνεσ και τισ 
οδθγίεσ των διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν 
προτφπων που υπάρχουν αυτι τθν ςτιγμι. 

Θ εφαρμογι ζχει αναπτυχκεί και 
παραμετροποιθκεί ςτθν Cloud Γεωχωρικι 
υποδομι του Διμου Οάουςασ. Αποτελεί 
ςθμαντικό κομμάτι του μθχανιςμοφ 
παρακολοφκθςθσ των υποδομϊν του διμου 
που είναι διακζςιμθ μζςω του ιςτοχϊρου: 

 

https://performance-management-
naoussa.hub.arcgis.com/edit 

Ρ ςυγκεκριμζνοσ χϊροσ είναι αποκλειςτικά 
προςβάςιμοσ από τα τμιματα και τισ 
υπθρεςίεσ του Διμου Οάουςασ 

Φο ςφςτθμα Διαχείριςθσ Σεριουςίασ Διμου 
Οάουςασ ζχει αναπτυχκεί ωσ μια ενιαία 
διαδικτυακι πλατφόρμα θ οποία εξυπθρετεί τισ 
ακόλουκεσ ομάδεσ λειτουργιϊν: 

1. Τθν ενοποιθμζνθ διαχείριςθ των ακινιτων 
ιδιοκτθςίασ ι και νομισ του Διμου 
Νάουςασ. 

2. Τθν πρόςβαςθ και πλοιγθςθ με εφαρμογζσ 
πεδίου (mobileapplications) για τον 
εντοπιςμό και επιτόπου αναγνϊριςθ του 
ακινιτου. 

3. Τον εμπλουτιςμό τθσ πλθροφορίασ για 
κάκε ακίνθτο με γεωγραφικά, 
κοινωνικοοικονομικά και άλλα 
χαρακτθριςτικά που προςδιορίηουν τον 
χαρακτιρα τθσ περιοχισ ςτθν οποία το 
ακίνθτο βρίςκεται για τθν παροχι όλων των 
απαραίτθτων πλθροφοριϊν και τθ χριςθ 
του ςυςτιματοσ ωσ εργαλείο λιψθσ 
αποφάςεων. 

4. Τθν επιλεγμζνθ προβολι των ακινιτων ςε 
ςυνδυαςμό με τα ςτοιχεία τθσ περιοχισ 

https://performance-management-naoussa.hub.arcgis.com/edit
https://performance-management-naoussa.hub.arcgis.com/edit
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ςτθν οποία βρίςκεται, με ςκοπό τθν 
κατανόθςθ από πικανό επενδυτι του 
χαρακτιρα του και των δυνατοτιτων 
αξιοποίθςισ του (αφορά κυρίωσ 
υποψιφιουσ επενδυτζσ). 

5. Τθν εξαγωγι αναφορϊν με βάςθ κριτιρια 
αναηθτιςεων των περιγραφικϊν 
χαρακτθριςτικϊν των ακινιτων. 

Σιο αναλυτικά: 

Φο ςφςτθμα παρζχει δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ 
και εντοπιςμοφ των ακινιτων χρθςιμοποιϊντασ 
τεχνολογίεσ Γεωγραφικϊν Υυςτθμάτων 
Σλθροφοριϊν (GIS) με ζναν από τουσ 
παρακάτω τρόπουσ: 

 Για αςτικά ακίνθτα με βάςθ οδό και αρικμό 

 Για αγροτικά τεμάχια με βάςθ τον αρικμό 
Διανομισ ι Αναδαςμοφ ι τον αρικμό τεμαχίου 
ι τον ςυνοικιςμό ςτον οποίο ανικουν. 

 Για κάκε είδουσ ακίνθτου με ςυντεταγμζνεσ 

 Με Κτθματολογικό αρικμό. 

Ξε βάςθ τον προςδιοριςμό τθσ κζςθσ του κάκε 
ακινιτου το ςφςτθμα το ςυςχετίηει με πλικοσ 
γεωγραφικϊν, κοινωνικϊν και άλλων 
πλθροφοριϊν που ο Διμοσ Οάουςασ ζχει 
εντάξει ςτο ςφςτθμα, με αποτζλεςμα τθν 
κατανόθςθ του κοινωνικοφ και οικονομικοφ 
περιβάλλοντοσ ςτο οποίο ευρίςκεται και των 
δυνατοτιτων αξιοποίθςισ του. Φζτοια 
δεδομζνα είναι: 

 Ζϊνεσ Αντικειμενικϊν Αξιϊν (Ζϊνεσ, ΑΒΑ, ΕΒΑ 
κτλ.) 

 Στατιςτικά Στοιχεία από ΕΣΥΕ (Κατά κεφαλιν 
ειςοδιματα, πυκνότθτα πλθκυςμοφ ανά ΟΤ,  
πυκνότθτεσ πλθκυςμοφ εκτόσ Σχεδίου, αρικμόσ 
κτιρίων ανά δθμοτικι κοινότθτα, ζτοσ 
καταςκευισ, μζγεκοσ, και αποκλειςτικι ι 
μεικτι χριςθ κ.λπ. 

 Σθμεία ενδιαφζροντοσ (Εκπαίδευςθ, Εμπορικά, 
Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, Θζα  κτλ.) 

 Επιτρεπόμενεσ Χριςεισ Γθσ (ΓΠΣ) όπωσ ζχουν 
κακοριςτεί μζςω ΦΕΚ 

 Κλιςθ και προςανατολιςμό των αγροτεμαχίων 
με βάςθ το ανάγλυφο τθσ περιοχισ 

 Πρόςβαςθ ςε κεντρικζσ και επαρχιακζσ οδοφ 

Θ κζςθ του ακινιτου ςε ςυνδυαςμό με τθν 
πλθροφορία που το αφορά αλλά και τα 

ςτοιχεία τθσ περιοχισ δθμιουργεί τθν πλιρθ 
ταυτότθτα του ακινιτου παρζχοντασ τθν 
απαραίτθτθ γνϊςθ για τθν δυναμικι και 
αξιοποίθςθ του.  

To ςφςτθμα ζχει παραμετροποιθκεί ϊςτε να 
παρζχει μια ςειρά από εργαλεία για τθν 
διαχείριςθ των ακινιτων ςε ζνα φιλικό για τον 
χριςτθ GIS περιβάλλον. Φα εργαλεία τα οποία 
υπάρχουν χωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: 

1. Εργαλεία πλοιγθςθσ ςτον Ϋάρτθ 
a. Αναηιτθςθ κζςθσ οδό αρικμό και 

ςυντεταγμζνεσ 
b. Αναηιτθςθ Ακινιτων με βάςθ τον 

Μωδικό 
c. Εργαλεία μεγζκυνςθσ και μετακίνθςθσ 

κακϊσ και εφρεςθσ κζςθσ 
d. Εκτφπωςθ Ϋάρτθ 
e. Ξζτρθςθ ςτον Ϋάρτθ  
f. Υχεδίαςθ ςκαριφθμάτων  

2. Εργαλεία επεξεργαςίασ και διαχείριςθσ των 
δεδομζνων των ακινιτων 
a. Διαχείριςθ Ϋαρτογραφικϊν επιπζδων 

(LayerManager) 
b. Ειςαγωγι επιπλζον πλθροφοριακϊν 

Ϋαρτογραφικϊν επιπζδων και 
εμπλουτιςμόσ τθσ ταυτότθτασ του 
ακινιτου αποκτϊντασ γνϊςθ για τθν 
ταυτότθτα τθσ περιοχισ του ακινιτου 

c. Διαχείριςθ υποβάκρων 
d. Ξαηικι ενθμζρωςθ ακινιτων για 

ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά 
e. Διαχείριςθ και χριςθ Υελιδοδεικτϊν 
f. Επεξεργαςία χαρακτθριςτικϊν 

Ακινιτων και Ειςαγωγι νζων 
g. Εκτζλεςθ προκακοριςμζνων 

Ερωτθμάτων και διαχείριςθ 
αποτελεςμάτων ανάκτθςθσ 

3. Εργαλεία αυτοματοποιθμζνων αναφορϊν 
ανά ακίνθτο ι ομάδα ακινιτου. 

4. Εργαλεία διαχείριςθ δεδομζνων ςτο πεδίο 

(mobileapplication) 

Ακολουκεί ενδεικτικά θ  παρουςίαςθ 
τωνςθμαντικότερων λειτουργιϊν: 

Πλοιγθςθ ςτο Χάρτθ και αναηιτθςθ Θζςθσ 
Σαρζχονται από το ςφςτθμα εργαλεία 
πλοιγθςθσ ςτον χάρτθ, εκτφπωςθσ αλλά και 
αναηιτθςθσ. Υτο πλαίςιο κειμζνου που 
απεικονίηεται ςτθν ακόλουκθ εικόνα μζςα ςτον 
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κόκκινο πλαίςιο ο χριςτθσ μπορεί να 
πλθκτρολογιςει και να αναηθτιςει: 

 Οδό αρικμό: Η ειςαγωγι τθσ οδοφ και του 
αρικμοφ μπορεί να γίνει με διαφόρουσ τρόπουσ 
και πλθκτρολογϊντασ το ςφςτθμα προτείνει 
διευκφνςεισ ςχετικζσ με το τι ζχει 
πλθκτρολογιςει ο Χριςτθσ. 
Σθμαντικό είναι να παρατθρεί ο χριςτθσ μιπωσ 
θ ίδια διεφκυνςθ εμφανίηεται ςε διαφορετικζσ 
περιοχζσ και επιλζγει αυτι που τον ενδιαφζρει 

 Συντεταγμζνεσ (φ,λ ι και ΕΓΣΑ 87) 
Οι ςυντεταγμζνεσ που μποροφν να ειςαχκοφν 
μπορεί να ζχουν τθ μορφι γεωγραφικϊν 
ςυντεταγμζνων δθλ. του γεωγραφικοφ πλάτουσ 
και μικουσ (φ,λ) με προτίμθςθ τθν δεκαδικι 
τουσ μορφι. 
Επιπλζον ο χριςτθσ μπορεί να αναηθτιςει και 
ςυντεταγμζνεσ ςε ςφςτθμα ΕΓΣΑ87 αρκεί να 
ακολουκιςει τθν παρακάτω μορφι: 
Χ,Υ :2100π.χ. 337922,4504182:2100 

 

 

Εργαλεία Διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ τθσ 
πλθροφορίασ των ακινιτων 
Ξζςω τθν εφαρμογισ παρζχονται και τα 
εργαλεία για τθν ειςαγωγι νζων αλλά και τθν 
επεξεργαςία των υπαρχόντων ακινιτων. 
Ενεργοποιϊντασ τθν επιλογι του επεξεργαςτι 
(editor) ο χριςτθσ μπορεί αν επιλζξει πάνω ςτο 
ακίνθτο που τον ενδιαφζρει και ςτθν φόρμα 
που του παρζχεται να επεξεργαςτεί τα ςτοιχεία 
του.  

Θ διεπαφι τθσ παρακάτω εικόνασ δίνει τθν 
δυνατότθτα ςτον χριςτθ μζςω μιασ εφχρθςτθσ 
φόρμασ να ςυμπλθρϊςει και να ενθμερϊςει τα 
χαρακτθριςτικά του επιλεγμζνου ακινιτου. 

 

Φαυτόχρονα με τθν επεξεργαςία παρζχεται θ 
δυνατότθτα αντιςτοίχιςθσ και μεταφόρτωςθσ 
εγγραφϊν των ακινιτων με ςκοπό τθν 
δθμιουργία πλιρουσ ψθφιακοφ φακζλου για 
κάκε ακίνθτο. Ενδεικτικό παράδειγμα ςτθν 
εικόνα που ακολουκεί: 

 

Ειςαγωγι επιπλζον πλθροφοριακϊν 
Χαρτογραφικϊν επιπζδων – τοιχεία περιοχισ 
Φα ακίνθτα ζχουν τθν γεωγραφικι τουσ 
αναφορά προςδιοριςμζνθ ςτον χάρτθ. Ρ 
ακριβισ χαρτογραφικόσ προςδιοριςμόσ τουσ 
δίνει τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ του 
προςδιοριςμοφ τθσ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ 
ςτθν οποία ανικει το ακίνθτο.  

Επομζνωσ ο χριςτθσ μζςω του εργαλείου 
ειςαγωγισ επιπλζον χαρτογραφικϊν επιπζδων 
από τθν βιβλιοκικθ τθσ γεωχωρικισ υποδομισ 
ζχει τθν δυνατότθτα εμπλουτιςμοφ των 
δεδομζνων των ακινιτων και με άλλεσ τεχνικζσ 
και οικονομικζσ πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν 
κζςθ και κατ’ επζκταςθ τθν περιοχι τουσ. 

Ενδεικτικό παράδειγμα προβολισ των 
χαρακτθριςτικϊν του Γενικοφ πολεοδομικοφ 
Υχεδίου του Διμου Οάουςασ 



07-12-2020_ΕΦΘΥΙΡΥ_ΑΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ_.docx 

29 
 

 

Εκτζλεςθ προκακοριςμζνων Ερωτθμάτων και 
διαχείριςθ αποτελεςμάτων ανάκτθςθσ 

Ρ χριςτθσ παράλλθλα με τα προαναφερκζντα 
και περιγραφόμενα εργαλεία ζχει ςτθν διάκεςθ 
του και τθν διεπαφι προκακοριςμζνων 
ερωτθμάτων ϊςτε να μπορεί να αναηθτιςει και 
να ομαδοποιιςει τα ακίνθτα που ζχει ςτθν 
διαχείριςθ του. Υτθν εικόνα που ακολουκεί 
εμφανίηεται ενδεικτικά το panel «Αναηιτθςθσ» 
το ςχετικό με τα Γεωτεμάχια. Υτο panel αυτό ο 
χριςτθσ μπορεί να επιλζξει τισ παραμζτρουσ 
που κα ορίςει και να ςυντάξει ςφνκετα 
ερωτιματα με βάςθ τα χαρακτθριςτικά τουσ. 

 

Ξε τθν εκτζλεςθ του ερωτιματοσ τα 
αποτελζςματα του φαίνονται ςτθν διπλανό 
panel. Υτο panel των αποτελεςμάτων παρζχεται 
θ δυνατότθτα εξαγωγισ των αποτελεςμάτων ςε 
διάφορεσ μορφζσ αρχείων όπωσ csv, geojson 
κτλ. Επιπλζον παρζχεται θ δυνατότθτα 
αποκικευςθσ των αποτελεςμάτων ςτο 
περιεχόμενο του χριςτθ κακϊσ και θ προβολι 
ςτατιςτικϊν ςχετικϊν με τα χαρακτθριςτικά 
των αποτελεςμάτων. (βλζπε  τθν παρακάτω 
εικόνα) 

 

Εξαγωγι αναφορϊν 

Φαυτόχρονα με τισ αναηθτιςεισ παρζχονται από 
τθν εφαρμογι εργαλεία εξαγωγισ αναφορϊν 
είτε μαηικά είτε για μεμονωμζνα ακίνθτα. 
Ενδεικτικι εικόνα του εργαλείου εξαγωγισ 
αναφοράσ αλλά και των αποτελεςμάτων ςτισ 
ακόλουκεσ εικόνεσ: 

8
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Εργαλεία GIS ςτο πεδίο Mobile Εφαρμογζσ 

Σαράλλθλα με τα διαδικτυακά εργαλεία (Web 
GIS) διαχείριςθσ των ακινιτων του Διμου 
Οάουςασ μζςω του ςυςτιματοσ παρζχεται και 
εφαρμογι διαχείριςθσ ακινιτων πεδίου για να 
μπορεί κάποιοσ να εντοπίςει τα ακίνθτα ςτο 
χϊρο και να κάνει τθν επιτόπια αναγνϊριςθ 
του. Ξζςω τθσ  mobile εφαρμογισ δίνεται θ 
δυνατότθτα ςυλλογισ δεδομζνων και εικόνων 
από το ακίνθτο τα οποία ςυγχρονίηουν 
δυναμικά με το κεντρικό ςφςτθμα. Ενδεικτικζσ 
οκόνεσ από τθν εφαρμογι. 
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φςτθμα διαχείριςθσ αιτθμάτων πολιτϊν 
«ΦΙΛΩΣΑ» 

Ξία από τισ πρϊτεσ πολιτικζσ που εφαρμόςαμε 

είχε να κάνει με τθν ςχζςθ των δθμοτϊν με τον 

Διμο. 

Ξζχρι ςιμερα ο Διμοσ μασ κινοφνταν 

αποκλειςτικά ςτθν προςωπικι επαφι δθμοτϊν 

και αιρετϊν. Είναι ςφνθκεσ ςε τζτοια μοντζλα 

διοίκθςθσ να αναπτφςςονται φαινόμενα 

μικροπολιτικισ και «εξυπθρετιςεων». 

Από τθν αρχι ξεκινιςαμε τον ςχεδιαςμό ενόσ 

ςυςτιματοσ που κα λειτουργοφςε ωσ ψθφιακό 

ανάχωμα τζτοιων ςυμπεριφορϊν και 

φαινομζνων. Ξάλιςτα λόγω τθσ πανδθμίασ το 

ςφςτθμα τζκθκε ςε λειτουργία από τον Ξάιο. 

Φο ςφςτθμα «ΪΙΝέΦΑ», που αναπτφχκθκε ςτο 

πλαίςιο αυτισ τθσ πολιτικισ, αναπτφςςεται ςε 

τρία επίπεδα. Σζρα από τθν κλαςικι 

επικοινωνία με τθν χριςθ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου (email) αναπτφχκθκε μία 

θλεκτρονικι φόρμα αιτθμάτων εφκολα 

προςβάςιμθ για κάκε πολίτθ. Μαι επίςθσ το 

τρίτο κομμάτι του ςυςτιματοσ υλοποιικθκε ωσ 

ζνα τθλεφωνικό κζντρο που ανταποκρίνεται 

ςτουσ πολίτεσ κατά το ωράριο λειτουργίασ. 

Ξζχρι ςιμερα πάρα πολλοί πολίτεσ ζχουν 

χρθςιμοποιιςει το ςφςτθμα «ΪΙΝέΦΑ» και θ 

επιμονι ςτθν χριςθ του ςυςτιματοσ ζχει ιδθ 

αποδϊςει τα πρϊτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ 

του.  

Φελικόσ ςκοπόσ του ςυςτιματοσ πζρα από τθν 

προφανι ψθφιοποίθςθ και επιτάχυνςθ των 

διαδικαςιϊν του Διμου είναι θ αλλαγι 

νοοτροπίασ όλων των δθμοτϊν και το πζραςμα 

ςε ζναν μοντζρνο τρόπο λειτουργίασ των 

υπθρεςιϊν του Διμου μασ. 

 

 

 

Φο ςφςτθμα «ΪΙΝέΦΑ» ζχει αναπτυχκεί ςτα 

ακόλουκα υποςυςτιματα: 

 Δθμιουργία εργαλείων υποςτιριξθσ 

δθμοτϊν. 

 Θλεκτρονικι φόρμα καταχϊρθςθσ 

αιτθμάτων δθμοτϊν. 
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 Υφςτθμα διαχείριςθσ αιτθμάτων  

 Αυτοματοποιθμζνθ προϊκθςθ 

αιτθμάτων ςτο αρμόδιο τμιμα ι 

διεφκυνςθ 

 Ενθμζρωςθ για τθν ολοκλιρωςθ 

διαχείριςθσ του αιτιματοσ 

 Δθμιουργία εργαλείων υποςτιριξθσ 

δθμοτϊν 

 Θλεκτρονικι φόρμα καταχϊρθςθσ 

αιτθμάτων δθμοτϊν με γεωγραφικι 

αναφορά 

 

 

 

 

 

 

Ξζχρι ςιμερα το αποτφπωμα του ςυςτιματοσ 

ςτθν επικοινωνία των δθμοτϊν με τον Διμο 

αλλά και τον ορκό ςχεδιαςμό των τμθμάτων 

του Διμου και ιδιαίτερα των τμιματοσ 

ςυντιρθςθσ και του τμιματοσ πραςίνου είναι 

παραπάνω από ευκρινζσ. 

Υυγκεκριμζνα το ςφςτθμα ζχει δεχτεί και 

αποτυπϊςει γεωγραφικά 463 αιτιματα. Από 

αυτά ζχουν διεκπεραιωκεί τα 338 ενϊ ςε 

εξζλιξθ βρίςκονται 112. Ξερικά βζβαια 

απορρίφκθκαν ωσ απαράδεκτα (2) ι 

άκυρα(11). Είναι λογικό αιτιματα του ςτυλ 

«αλλάξτε όλεσ τισ λάμπεσ ι κλείςτε όλεσ τισ 

λακκοφβεσ του Διμου», να μθν λαμβάνονται 

υπόψθ αφοφ αποτελοφν τοποκετιςεισ πζρα 

από το πλαίςιο λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

Επίςθσ ενδιαφζρον αποτζλεςε για τθν διοίκθςθ 

μασ το φαινόμενο πολιτϊν που βομβάρδιηαν με 

αιτιματα τον Διμο. πωσ και να ζχει τζτοια 

φαινόμενα είναι ςυνικθ ςτισ πρϊτεσ θμζρεσ 

λειτουργίασ ανάλογων ςυςτθμάτων. 

Υθμαντικό είναι επίςθσ ότι λόγω του πρϊτου 

«κφματοσ» τθσ πανδθμίασ δεν δόκθκε όπωσ 

προβλεπόταν από τον ςχεδιαςμό του ο 

απαραίτθτοσ χρόνοσ πιλοτικισ λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ αλλά αποτζλεςε από τθν πρϊτθ 

θμζρα τθν πρϊτθ γραμμι λειτουργιϊν. 
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Υθμαντικό είναι επίςθσ ότι με τθν λειτουργία 

του εν λόγω ςυςτιματοσ ο Διμοσ μασ αποκτά 

κάτι το οποίο αποτελεί ηθτοφμενο για κάκε 

Διμο τθσ χϊρασ. Ζχουμε ςτθν ουςία τθν 

«πολυτζλεια» τθσ μνιμθσ των παρεμβάςεων ςε 

όλο τον Διμο μασ και με εργαλείο αυτό, 

καλφτερο ςχεδιαςμό εντοπιςμοφ των ςυνεχϊν 

προβλθμάτων αλλά και του τρόπου 

αντιμετϊπιςθσ των αιτθμάτων από τισ 

υπθρεςίεσ του Διμου. 

Υτα δεδομζνα του ςυςτιματοσ αξίηει να 

αναφερκεί ότι τα περιςςότερα αιτιματα 

ςχετίηονται με τον θλεκτροφωτιςμό (22,68% 

των αιτθμάτων), τισ λακκοφβεσ ςτο οδόςτρωμα 

(12,31%),το πράςινο (11,88%), ενϊ τα 

υπόλοιπα αιτιματα κινικθκαν κάτω από το 

ποςοςτό του 10%. 

 

  



07-12-2020_ΕΦΘΥΙΡΥ_ΑΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ_.docx 

35 
 

φςτθμα διαχείριςθσ εγκαταλελειμμζνων 
ηϊων «ΑΣΛΑ» 

Θλεκτρονικό καινοτόμο «εργαλείο» για τθν 
υιοκεςία αδζςποτων ηϊων δθμιοφργθςε ςτον 
ιςτότοπό του  ο Διμοσ Οάουςασ, με ςκοπό να 
ευαιςκθτοποιιςει τουσ πολίτεσ κάκε θλικίασ 
για το ςθμαντικό αυτό κζμα, ςε μια από κοινοφ 
προςπάκεια που ζχει ξεκινιςει με τουσ 
«Ϊίλουσ των Ηϊων Οάουςασ». 

 

Χπενκυμίηεται ότι ο Διμοσ Οάουςασ ζκεςε τον 
Απρίλιο πιλοτικά ςε λειτουργία τθν πρότυπθ 
θλεκτρονικι εφαρμογι «ΑΦΝΑΥ»  

 

https://strays-care-naoussa.hub.arcgis.com/ 

για τθν ςίτιςθ και τθν φροντίδα αδζςποτων 
ηϊων και τοποκζτθςε ςε διάφορα ςθμεία του 
Διμου, περιςςότερεσ από 20 ταΐςτρεσ. 
Ξάλιςτα,  για τθν καλφτερθ λειτουργία τουσ 
ζχει δθμιουργθκεί ςτθν πρότυπθ θλεκτρονικι 
εφαρμογι, ο «Ϋάρτθσ φροντίδασ των 
αδζςποτων» με τα ςθμεία όπου ζχουν 
τοποκετθκεί οι ταΐςτρεσ, οι οποίεσ 
παρακολουκοφνται από ομάδα φιλόηωων και 
εκελοντϊν και με τθν εποπτεία τθσ δθμοτικισ 
αρχισ, για τθν επάρκεια των ηωοτροφϊν. 

Υε ςυνζργεια με τουσ «Ϊίλουσ των Ηϊων 
Οάουςασ» και με εκελοντζσ  προχωράμε ςε ζνα 
ακόμα ςθμαντικό βιμα για να 

ευαιςκθτοποιιςουμε τουσ δθμότεσ μασ. Υτθν 
πιλοτικι θλεκτρονικι εφαρμογι «ΑΦΝΑΥ» που 
δθμιουργιςαμε πρόςφατα,  προςκζςαμε και 
το θλεκτρονικό εργαλείο για τθν υιοκεςία των 
αδζςποτων ηϊων. Μαλοφμε μικροφσ και 
μεγάλουσ να αποφαςίςουν με υπευκυνότθτα 
και ςφνεςθ, να δείξουν τθν αγάπθ τουσ ςτουσ 
αδζςποτουσ φίλουσ μασ. Οα είναι ςίγουροι πωσ 
θ χαρά και θ αγάπθ που κα ειςπράξουν 
υιοκετϊντασ ζνα αδζςποτο είναι ανείπωτθ. Υε 
μια πολιτιςμζνθ κοινωνία θ φροντίδα και θ 
μζριμνα για τθν προςταςία των αδζςποτων 
ηϊων πρζπει να αποτελεί βαςικό άξονα 
πολιτικισ. Ρ Διμοσ Οάουςασ κα ςυνεχίςει με 
αμείωτο ενδιαφζρον τισ δράςεισ που αφοροφν 
ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν και κα 
αναλάβει περεταίρω πρωτοβουλίεσ, ςτο 
πλαίςιο των δυνατοτιτων του, για να 
επιλυκοφν ςοβαρά ηθτιματα που αφοροφν ςτα 
αδζςποτα ηϊα και τθ φροντίδα τουσ. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Ξπαλοφ, θ Αφροδίτθ, 
θ Σζρςα, θ Ηάρα, ο Τόλι, θ Κρισ, ο ςκαρ, θ 
Ϊοφςκα, θ Γουίλοου, ο Ιβάν, ο Ξάγκασ και θ 
Τζα, είναι τα πρϊτα αδζςποτα ςκυλάκια  που 
περιμζνουν καρτερικά - μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
εφαρμογισ του Διμου Οάουςασ - μια αγκαλιά 
από μικροφσ ι  μεγάλουσ, που κα 
αποφαςίςουν με υπευκυνότθτα και αγάπθ να 
τα υιοκετιςουν.  

Σεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για το νζο 
θλεκτρονικό «εργαλείο» υιοκεςίασ αδζςποτων 
ηϊων του Διμου Οάουςασ, αλλά και για τισ 
πρωτοβουλίεσ για τθν φροντίδα τουσ, 
δθμοςιεφονται ςτο link που ακολουκεί: 

https://strays-care-naoussa.hub.arcgis.com/
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Χρθματοδότθςθ Χιονοδρομικοφ Κζντρου 

3-5 Πθγάδια 

Φο μεγαλφτερο επιτυχζσ εγχείρθμα των 
τελευταίων χρόνων για τον Διμο μασ  είναι θ 
Ϋρθματοδότθςθ του Ϋιονοδρομικοφ κζντρου 3-
5 Σθγάδια με 10,7 εκατομμφρια Ευρϊ, που 
πζτυχε θ ςθμερινι δθμοτικι αρχι.  

 

 

 

Από τθν πρϊτθ μζρα τθσ διοίκθςισ μασ 
αντιλθφκικαμε ότι ο μόνοσ βιϊςιμοσ δρόμοσ 
ανάπτυξθσ του χιονοδρομικοφ κζντρου είναι 
αυτόσ τθσ ςυνεργαςίασ του ιδιωτικοφ τομζα με 
τον Διμο.  

Θ εξεφρεςθ ενόσ επενδυτικοφ φορζα που κα 
δϊςει τθν απαραίτθτθ ϊκθςθ ανάπτυξθσ τον 
ορεινό όγκο του Διμου μασ. Υυγχρόνωσ θ 
ανάγκθ ςυντιρθςθσ και αντικατάςταςθσ του 
εξοπλιςμοφ του χιονοδρομικοφ κζντρου ιταν 
αναςταλτικόσ παράγοντασ ςε οποιαδιποτε 
διάκεςθ για επζνδυςθ.  

 

 

Από τθν διερεφνθςθ τθσ αγοράσ 
αντιλθφκικαμε ότι ενϊ πολλοί επενδυτζσ 
ζβλεπαν με κετικό μάτι τθν εμπλοκι τουσ ςε 
μια πολυετι διαχείριςθ του χιονοδρομικοφ 
κζντρου, θ αντικατάςταςθ του λιφτ αλλά και θ 
απαξίωςθ του ξενοδοχείου και των ςαλζ ιταν 
παράγοντεσ που απομάκρυναν αυτι τθν 
επιλογι. Ζτςι κρίκθκε απαραίτθτθ θ 
προςπάκεια εφρεςθσ χρθματοδότθςθσ από τθν 
Σολιτεία, αφοφ ο Διμοσ δεν είχε τθν 
δυνατότθτα να ανταπεξζλκει ςε τόςο υψθλά 
κόςτθ. 

 

 

Ξε όλεσ μασ τισ δυνάμεισ κα προςπακιςουμε 
να προχωριςουμε ςτθν υλοποίθςθ αυτοφ του 
τεράςτιου ζργου, τα κετικά αποτελζςματα του 
οποίου κα τα βιϊςει όλθ θ κοινωνία του Διμου 
μασ. 

 

 

  



07-12-2020_ΕΦΘΥΙΡΥ_ΑΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ_.docx 

38 
 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Φο Δθμοτικό Υυμβοφλιο του Διμου Θρωικισ 
Σόλθσ Οάουςασ είναι το κυρίαρχο όργανο 
λιψεωσ αποφάςεων του Διμου μασ. Υτόχοσ και 
ςκοπόσ του Δθμοτικοφ Υυμβουλίου είναι να 
ςυμβάλει αποφαςιςτικά ςτθν λιψθ 
αποφάςεων με κφριο ςκοπό τθν ανάπτυξθ του 
βιοτικοφ επιπζδου των Δθμοτϊν και τθν 
αξιοποίθςθ όλων των αναπτυξιακϊν 
δυνατοτιτων του Διμου. Υυγχρόνωσ θ 
διοίκθςθ του Διμου, θ οικονομικι του 
λειτουργία, οι δράςεισ αναφορικά με τον 
τουριςμό, τον πολιτιςμό, και τα κοινωνικά 
ηθτιματα είναι τα κατεξοχιν κζματα που 
ςυηθτιοφνται και αποφαςίηονται ςτο Δθμοτικό 
Υυμβοφλιο του Διμου μασ. 

Ρι ςυνεδριάςεισ του Δθμοτικοφ Υυμβουλίου 
διζπονται από διαφάνεια και δθμοκρατικζσ 
διαδικαςίεσ, ςφμφωνα με τον κϊδικα των 
Διμων ακολουκϊντασ ςυγκεκριμζνεσ 
διαδικαςίεσ και νομικό πλαίςιο. Ζτςι ο Ο. 
3852/2010 (Σρόγραμμα Μαλλικράτθσ), ο Ο. 
4555/2018 (Σρόγραμμα Μλειςκζνθσ), ο 
Μανονιςμόσ λειτουργίασ του Δθμοτικοφ 
Υυμβουλίου είναι τα «εργαλεία» που διζπουν 
τθν λειτουργία του. 

Ματά το πρϊτο ζτοσ τθσ κθτείασ μασ και 
ςυγκεκριμζνα από 1 Υεπτεμβρίου 2019 
(01/09/2019) ζωσ το τζλοσ του Αυγοφςτου του 
2020 (31/08/2020) πραγματοποιικθκαν 
ςυνολικά 29ςυνεδριάςεισ. Υυνολικά το πρϊτο 
ζτοσ απαςχόλθςαν το Δθμοτικό Υυμβοφλιο και 
ςυηθτικθκαν και λιφκθκαν αποφάςεισ ςε 326 
Θζματα. 

Επίςθσ κατά το πρϊτο ζτοσ τθσ κθτείασ του 
Δθμοτικοφ Υυμβουλίου και ςυγκεκριμζνα ςτισ 
17/10/2019 πραγματοποιικθκε θ ςφμπραξθ 
των παρατάξεων «ΕΟΑ ΞΑΗΙ» και «ΟΕΑ 
ΣΟΡΘ». 
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ΔΘΞΡΦΙΜΡ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡ ΔΘΞΡΧ ΘΤέΙΜΘΥ 
ΣΡΝΘΥ ΟΑΡΧΥΑΥ 
Α/Α ΡΟΡΞΑ ΪέΦΡΓΤΑΪΙΑ 

 ΔΘΞΑΤΫΡΥ 

--- 
ΜΑΤΑΟΙΜΡΝΑΥ 
ΟΙΜΡΝΑΥ 

 
 ΣΤΡΕΔΤΡΥ ΔΘΞΡΦΙΜΡΧ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡΧ 

1 
ΓΙΑΟΟΡΧΝΘΥ 
ΙέΑΟΟΘΥ 

 

 
ΑΟΦΙΣΤΡΕΔΤΡΥ ΔΘΞΡΦΙΜΡΧ 
ΥΧΞΒΡΧΝΙΡΧ 

2 ΗΑΫΡΥ ΥΦΑΧΤΡΥ 

 

 
ΓΤΑΞΞΑΦΕΑΥ ΔΘΞΡΦΙΜΡΧ 
ΥΧΞΒΡΧΝΙΡΧ 

3 
ΔΡΧΞΡΧ 
ΣΑΥΫΑΝΙΟΑ 

 
 ΞΕΝΘ ΔΘΞΡΦΙΜΡΧ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡΧ 

4 
ΑΔΑΞΙΔΘΥ 
ΣΑΧΝΡΥ 

 

5 
ΑΤΑΞΣΑΦΗΘ 
ΥΦΕΤΓΙΑΟΟΘ 

 

6 
ΒΑΝΥΑΞΙΔΘΥ 
ΥΦΑΧΤΡΥ 

 

7 
ΒΑΥΙΝΕΙΑΔΘΥ 
ΫΤΘΥΦΡΥ 

 

8 
ΒΑΥΙΝΕΙΑΔΡΧ 
ΑΟΟΑ 

 

9 
ΒΑΥΙΝΕΙΡΧ 
ΓΕέΤΓΙΡΥ 

 

10 ΔΑΓΓΑΥ ΥΦΕΝΙΡΥ 

 

11 
ΔΡΝΔΡΧΤΘΥ 
ΘΕΡΔέΤΡΥ 

 

12 
ΘΑΟΑΥΡΧΝΘΥ 
ΔΘΞΘΦΤΙΡΥ 

 

13 
ΙέΥΘΪΙΔΡΧ 
ΣΑΟΑΛΝΑ (ΙΝΙΑ) 
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14 
ΜΑΤΑΓΙΑΟΟΙΔΘΥ 
ΑΟΦέΟΙΡΥ 

 

15 
ΜΡΧΦΥΡΓΙΑΟΟΘΥ 
ΑΟΦ. ΟΙΜΡΝΑΡΥ 

 

16 
ΜΡΧΦΥΡΓΙΑΟΟΘΥ 
ΔΘΞ. ΟΙΜΡΝΑΡΥ 

 

17 
ΝΑΗΑΤΙΔΡΧ 
ΔΕΥΣΡΙΟΑ 

 

18 
ΝΑΜΘΟΑΟΡΥ 
ΑΓΓΕΝΑΜΘΥ 

 

19 
ΝΡΓΔΑΟΙΔΘΥ 
ΕΧΥΦΑΘΙΡΥ 

 

20 
ΞΑΝΑΜΘ 
ΔΕΝΘΦΗΑΜΘ 
ΑΘΘΟΑ 

 

21 
ΞΣΑΝΦΑΦΗΙΔΡΧ 
ΘΕΡΔέΤΑ 

 

22 
ΞΧΝέΟΑΥ ΑΣ. 
ΙέΑΟΟΘΥ 

 

23 
ΣΑΤΘΕΟΡΣΡΧΝΡ
Υ ΙέΑΟΟΘΥ 

 

472
4 

ΣΑΧΝΙΔΘΥ 
ΙΡΤΔΑΟΘΥ 

 

25 

ΥΑΞΑΤΑΥ 
ΓΤΘΓΡΤΙΡΥ 
(Θμ/νίαΡρκομωςί
ασ και διλωςθσ 
ανεξαρτθτοποίθ-
ςθσ: 31-12-2019)  

26 
ΦΑΥΙέΟΑΥ 
ΓΕέΤΓΙΡΥ 

 

27 
ΦΗΡΧΒΑΤΑΥ 
ΒΑΥΙΝΕΙΡΥ 

 

28 
ΦΡΥΙΡΥ 
ΑΤΙΥΦΕΙΔΘΥ 
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29 
ΦΤΙΑΟΦΑΪΧΝΝΡΧ 
ΓΕέΤΓΙΡΥ 

 

30 ΦΥΕΝΙΡΥ ΥΦΑΧΤΡΥ 

 

31 
ΦΥΡΧΜΑΝΑΥ 
ΘέΞΑΥ 

 

32 
ΪΡΧΟΦΡΧΝΘΥ 
ΥΦΑΧΤΡΥ 

 

33 
ΫΑΦΗΘΛέΑΟΟΙΔΘΥ 
ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΥ 

 
 
 

ΣΑΤΑΙΦΘΘΕΟΦΑ ΞΕΝΘ ΔΘΞΡΦΙΜΡΧ 
ΥΧΞΒΡΧΝΙΡΧ 

 

ΞΧΝέΟΑΥ ΔΘΞ. 
ΙέΑΟΟΘΥ 
(Σαραιτικθκε 
ςτισ 27-12-2019) 

 
 

 

 

 

 

Μνθμόνια και φμφωνα υνεργαςία – 
Προγραμματικζσ ςυμβάςεισ 

Ματά το πρϊτο ζτοσ τθσ λειτουργίασ του 
Δθμοτικοφ Υυμβουλίου οι ακόλουκεσ 
ςυμβάςεισ ςυηθτικθκαν. 

1) Ζγκριςθ διαδικαςίασ για τθ ςφναψθ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν  

με ςυνοπτικό  διαγωνιςμό για τθ μεταφορά 

των ανακυκλϊςιμων υλικϊν του Διμου 

Οάουςασ ςτο ΜΔΑΧ Οεοχωροφδασ - Οζασ 

Ιωνίασ, 

2) Φθν καταρχιν ζνταξθ του Διμου Θ.Σ. 

Οάουςασ ωσ μζλοσ ςτο δίκτυο πόλεων «Ρι 

πόλεισ του Ξεγάλου Αλεξάνδρου», 

3) Ζγκριςθ ςυγκοινωνιακισ μελζτθσ 

εργοταξιακισ ςιμανςθσ του ζργου 

«Ενίςχυςθ υδροδότθςθσ οικιςμοφ Ξαρίνασ 

από υδατοδεξαμενιΓιαννακοχωρίου» που 

εκτελεί θ ΔΕΧΑΟ με χρθματοδότθςθ από το 

ΕΥΣΑ 2014-2020, 

4) Αποδοχι ζνταξθσ του ζργου «ΑΟΑΣΝΑΥΘ 

ΣΝΑΦΕΙΑΥ ΥΦΘΟ ΦΜ ΜΡΣΑΟΡΧ ΟΑΡΧΥΑΥ» 

(κωδικόσ ΡΣΥΑΑ 0010969847) ςτο 

ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΑΓΤΡΦΙΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ 

(ΣΑΑ) 2014-2020, τθσ Χποδράςθσ  19.2.4.3. 

«Υτιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ 

ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, 

ανάπλαςθσ χϊρων εντόσ οικιςμϊν, 

τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ 

υποδομζσ μικρισ κλίμακασ», τθσ Δράςθσ 

19.2.4. «Βαςικζσ υπθρεςίεσ και ανάπλαςθ 

χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ», του 

υπομζτρου 19.2. «Υτιριξθ για τθν 

υλοποίθςθ δράςεων υπό τθν τοπικι 

ςτρατθγικι ανάπτυξθσ για παρεμβάςεισ 

δθμοςίου χαρακτιρα», του Ξζτρου 19 

«Φοπικι ανάπτυξθ με πρωτοβουλία 

Φοπικϊν Μοινοτιτων (ΦΑΣΦοΜ)», ποςοφ 

280.000€, 

5) Αποδοχι ζνταξθσ του ζργου «ΑΟΡΙΜΦΡ 

ΜΕΟΦΤΡ ΕΞΣΡΤΙΡΧ ΔΘΞΡΧ ΟΑΡΧΥΑΥ» 
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(κωδικόσ ΡΣΥ  5037918) ςτο Επιχειρθςιακό 

Σρόγραμμα ‘Ανταγωνιςτικότθτα 

Επιχειρθματικότθτα & Μαινοτομία 2014-

2020’, ςτον άξονα προτεραιότθτασ 

«Ανάπτυξθ Επιχειρθματικότθτασ με 

τομεακζσ προτεραιότθτεσ», ςυνολικοφ 

ποςοφ 1.766.580,25€ (1.492.580,25 ευρϊ 

αντιςτοιχοφν ςτον Διμο ΘΣ Οάουςασ και 

274.000 ευρϊ αντιςτοιχοφν ςτον Εμπορικό 

Υφλλογο Οάουςασ), 

6) Ζγκριςθ υπογραφισ του μνθμονίου 

ςυνεργαςίασ του Διμου ΘΣ Οάουςασ και 

του Εργαςτθρίου Υυςτθμάτων Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ του Φμιματοσ Θλεκτρολόγων 

Ξθχανικϊν και Ξθχανικϊν Χπολογιςτϊν 

του Αριςτοτελείου Σανεπιςτθμίου 

Θεςςαλονίκθσ, 

7) Σρωτόκολλο ςυνεργαςίασ μεταξφ του 

Ινςτιτοφτου Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν και του 

Διμου Θρωικισ Σόλθσ Οάουςασ 

(Αδελφοποίθςθ του Διμου ΘΣ Οάουςασ με 

το Μτιμα Υυγγροφ κλθροδοτιματοσ 

Ιφιγζνειασ Υυγγροφ ΟΣΔΔ του Χπουργείου 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Φροφίμων), 

8) Ζγκριςθ ςυγχρθματοδότθςθσ ωσ 

ςυμμετζχων φορζασ με τθ ΔΕΔΔΘΕ Α.Ε. για 

τθν εκτζλεςθ (από τθ ΔΕΔΔΘΕ Α.Ε. ςτο 

δίκτυο τθσ) του «ζργου αιςκθτικισ 

αναβάκμιςθσ δικτφων διανομισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ςε τμιματα των οδϊν Ξ. 

Αλεξάνδρου, Βασ. Ϊιλίππου, Ξπιγκάνου, 

Ματςαοφνθ και Σετρίδθ τθσ ΔΕ Οάουςασ 

του Διμου ΘΣ Οάουςασ», ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 114.169,91€ με το ΪΣΑ,  

9) Αποδοχι του άρκρου 10.2 του ςχεδίου 

ςφμβαςθσ μεταξφ του Φ.Σ.&Δ και του 

Διμου Οάουςασ για ΔΑΟΕΙΡ 862.050,00 

ευρϊ για τθν εκτζλεςθ του επενδυτικοφ 

ζργου με τίτλο: «ΒΕΝΦΙέΥΘ ΦΘΥ 

ΣΤΡΥΒΑΥΘΥ ΥΕ ΓΕέΤΓΙΜΘ ΓΘ ΜΑΙ 

ΜΦΘΟΡΦΤΡΪΙΜΕΥ ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΕΙΥ ΦΡΧ 

ΔΘΞΡΧ ΘΤέΙΜΘΥ ΣΡΝΘΥ ΟΑΡΧΥΑΥ» και 

εξουςιοδότθςθ του Δθμάρχου για τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

10) Υυμμετοχι του Διμου Θρωικισ Σόλθσ 

Οάουςασ ωσ Φακτικό Ξζλοσ ςτο 

«Διαδθμοτικό Δίκτυο Σόλεων» και τθν 

ζγκριςθ πίςτωςθσ 6.000,00 ευρϊ ετθςίωσ 

ςε ΜΑ εξόδων του Σ/Χ ζτουσ 2020 και 

εντεφκεν για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ 

ςυμμετοχισ με τίτλο «Υυμμετοχι Διμου 

ςτο Δίκτυο Ελλθνικϊν Σόλεων για τθν 

Ανάπτυξθ».  

11) Υφμβαςθ ςυνεργαςίασ για τθν υλοποίθςθ 
προγράμματοσ περιςυλλογισ 
εγκαταλελειμμζνων Ρχθμάτων Φζλουσ 
Μφκλου Ηωισ (Ρ.Φ.Μ.Η.)  του Διμου 
Οάουςασ με αδειοδοτθμζνθ μονάδα 
διαχείριςθσ οχθμάτων και εγκεκριμζνο 
ςυνεργάτθ τθσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 
Ρχθμάτων Ελλάδοσ (ΕΔΡΕ). 

12) Σαράταςθ Σρογραμματικισ Υφμβαςθσ 
μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ΧΣΣΡΑ - 
ΓΓΑ) και του Διμου Θρωικισ Σόλθσ 
Οάουςασ  για το ζργο «Υυντιρθςθ 
αποδυτθρίων γθπζδων Φ.Μ. Μοπανοφ, 
Τοδοχωρίου». 

13) Ζγκριςθ ι μθ τθσ προγραμματικισ 
ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ του Διμου 
Οάουςασ με τθν ΕΕΑΑ για τθν υπθρεςία 
μεταφοράσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν για το 
ζτοσ 2020 (από 1-1-2020 ζωσ 31-12-2020). 

14) Ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ υπ’ αρικ. 
462/2017 απόφαςθσ Δθμοτικοφ 
Υυμβουλίου  που αφορά ςτθν εκ νζου 
παράταςθ του ςυμβατικοφ χρόνου τθσ 
ςφμβαςθσ του ειδικοφ δεςμευμζνου 
λογαριαςμοφ (escrowaccount) που 
ςυνιφκθ με το Σράςινο Φαμείο, ωσ 
κατακζτθ, το Φαμείο Σαρακατακθκϊν και 
Δανείων, ωσ μεςεγγυοφχο και δικαιοφχο το 
Διμο Οάουςασ  ςτο πλαίςιο του 
Ϋρθματοδοτικοφ Σρογράμματοσ "Υχζδιο 
Βιϊςιμθσ Αςτικισ Μινθτικότθτασ (ΥΒΑΜ)" 
για το ζργο  « ΥΒΑΜ Διμου Θρωικισ Σόλεωσ 
Οάουςασ » μζχρι τθν 26/02/2021 με 
αντίςτοιχθ τροποποίθςθ τθσ παραγράφου 
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1 του άρκρου 4 τθσ από 30.12.2016 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

15) Ζγκριςθ ςφναψθσ δανείου ποςοφ 
1.000.000,00 ευρϊ με τθν Φράπεηα 
Σειραιϊσ με ςκοπό τθν  Μάλυψθ 
υφιςτάμενων υποχρεϊςεων για 
ιςοςκελιςμό προχπολογιςμοφ  ςφμφωνα 
με το άρκρο 43 του  Ο. 4325/15 (ΪΕΜ 
47/11.05.2015 ΦΕΧΫΡΥ Α). 

16) Ζγκριςθ τροποποίθςθσ χρονικισ 
παράταςθσ ιςχφοσ τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ.: 
4584/19-03-2019  ςφμβαςθσ  του Διμου 
Θ.Σ. Οάουςασ με τθν ανάδοχο εταιρεία 
ΦΕΫΟΡΞΣΕΦΡΟ Ρ.Ε. – ΕΦΡΙΞΡ 
ΥΜΧΤΡΔΕΞΑ – ΦΥΙΞΕΟΦΡΣΤΡΛΡΟΦΑ-
ΕΞΣΡΤΙΑ ΦΥΙΞΕΟΦΡΧ για τθν “Σρομικεια 
προϊόντων τςιμζντου για τθν Δ.Ε. Ανκεμίων 
2019” για ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία 
λιξθσ αυτισ (θμ/νία λιξθσ: 18-03-2020), 
λόγω μθ εξαντλιςεωσ του ποςοφ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

17) Ζγκριςθ τροποποίθςθσ χρονικισ 
παράταςθσ ιςχφοσ τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ.: 
12931/29-07-2019 ςφμβαςθσ του Διμου 
Θ.Σ. Οάουςασ με τθν ανάδοχο εταιρεία 
ΤΡΟΦΡΓΙΑΟΟΘΥ – ΜΧΟΘΓΑΝΑΜΘΥ Ρ.Ε. – 
Niron ΜΑΦΑΥΜΕΧΑΥΦΙΜΘ για τθν 
“«Σρομικεια και τοποκζτθςθ εκκεςιακοφ 
εξοπλιςμοφ ςτο χϊρο του Μζντρου 
τεκμθρίωςθσ Ζρια» - ΦΞΘΞΑ 1 
ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ ΕΜΘΕΥΕέΟ” για τζςςερισ (4) 
επιπλζον μινεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ 
αυτισ (θμ/νία λιξθσ: 28-03-2020, ςφμφωνα 
με τθν 347/2019 Α.Δ.Υ ), ιτοι μζχρι τθν 28-
7-2020. 

18) Ζγκριςθ ςφναψθσ Σρογραμματικισ 
Υφμβαςθσ μεταξφ Σ.Μ.Ξ.-Σ.Ε. ΘΞΑΘΙΑΥ και 
ΔΘΞΡΧ Θ.Σ. ΟΑΡΧΥΑΥ για τθν εκτζλεςθ 
του ζργου «Ανάπλαςθ παιδικϊν χαρϊν 
Φοπικϊν Μοινοτιτων Διμου Οάουςασ».  

19) Υυμμετοχι του Διμου Θρωικισ Σόλθσ 
Οάουςασ ςτο Ϋρθματοδοτικό Σρόγραμμα 
του Σράςινου Φαμείου «ΔΤΑΥΕΙΥ 
ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΡΧ ΙΥΡΗΧΓΙΡΧ» 2019-2020 
ςτον άξονα προτεραιότθτασ 1 (Α.Σ.1) 
«ΑΥΦΙΜΘ ΑΟΑΗέΡΓΡΟΘΥΘ 2019». 

20) Ζγκριςθ ι μθ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ για τθ ςφναψθ τριϊν (3) 
ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου για τθν 
επιςτθμονικι, γραμματειακι, διοικθτικι, 
λογιςτικι και τεχνικι υποςτιριξθ 
υλοποίθςθσ του ζργου Cult-CreaTE το 
οποίο χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ 
«INTERREG EUROPE 2014-2020». 

21) Ζγκριςθ αδελφοποίθςθσ μεταξφ των Διμων 

Θρωικισ Σόλεωσ Οάουςασ και  Υιντικισ. 

22) Σρογραμματικι ςφμβαςθ με το 

Σανεπιςτθμιακό Ερευνθτικό Μζντρο 

Σανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ (τομζασ ευφυϊν 

ςυςτθμάτων παραγωγισ και ευφυϊν 

πόλεων) 

 
Ανακοινϊςεισ παρεμβάςεισ και επιςτολζσ 
 
Ματά τθν ίδια χρονικι περίοδο το Δθμοτικό 
Υυμβοφλιο προχϊρθςε ςτισ ακόλουκεσ 
ανακοινϊςεισ και επιςτολζσ, ενϊ 
πραγματοποιικθκαν και οι ακόλουκεσ 
παρεμβάςεισ. 
ΑΟΑΜΡΙΟέΥΕΙΥ 
1) ΦΕΤΟΑ(εταιρεία θ όποια ενδιαφζρεται για 
τθν υλοποίθςθ ενόσ αιολικοφ πάρκου ςτο  
Βζρμιο, ςτθ κζςθ Φροφλοσ). 
2) Δθμαρχείο ςτο κτίριο Βζτλανσ (+2.000.000,00 
€) 
3) Για πρόςφυγεσ (Επιςτολι, κζςθ «ΕΟΑ ΞΑΗΙ») 

4) Σρόγραμμα Ϋριςτουγζννων 

5) Φρία-Σζντε Σθγάδια (1+1) 

6) Αλλαγι Αντιδθμάρχου Ρικονομικϊν 

7) Σαραίτθςθ του κυρίου Μαραγιαννίδθ από τθ 
κζςθ του εκλεγμζνου Δθμοτικοφ ςυμβοφλου 
ςτθν Ρικονομικι Επιτροπι. 
8) Σροχπολογιςμόσ (δάνειο ιςοςκελιςμοφ 
1.000.000 ευρϊ). 
9) Οζοσ ιςτότοποσ του διμου. 

10) Οομοςχζδιο που αφορά ςτθν ςτρατθγικι 

αναπτυξιακι προοπτικι των οργανιςμϊν τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ, ρφκμιςθ κεμάτων  αρμοδιότθτασ του 

Χπουργείου Εςωτερικϊν. 

11) Υυνζδριο τθσ ΜΕΔΕ για όλα τα προβλιματα των 

διμων. 
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12) Για πρόγραμμα « ΪΙΝΡΦΡΜΡΧ». 

13)Αυτοκίνθτο από ΜΕΔΕ. 

14) Μρατικι Ϋρθματοδότθςθ 10.000,00 € για Τομά και 

30.000,00€, για τθν πανδθμία. 

15) Επιχοριγθςθ, 100.000,00 ευρϊ από τον Ρργανιςμό 

Υχολικϊν Μτιρίων για αποκατάςταςθ ηθμιϊν. 

16) Ϋρθματοδότθςθ από Χπουργείο Ανάπτυξθσ (άνω 

των 10.000.000,00€ για χιονοδρομικό). 

17) Μάλεςμα ςυςτράτευςθσ παρατάξεων Δ.Υ. 

18) Αςτικά- πρόβλθμα λειτουργίασ και βιωςιμότθτασ. 

19) Σρόγραμμα Αντϊνθσ Φρίτςθσ περίπου 2,5 εκατ.  

20) Γενίτςαροι και Ξποφλεσ ( εκνικό ευρετιριο 

Χπουργείου Σολιτιςμοφ). 

21) Ρικογζνειασ Ξαριάννασ (κατάκεςθ χρθμάτων ςτο 

ταμείο του Διμου).  

 
 
ΕΣΙΥΦΡΝΕΥ 
1) Αγροτικόσ ςφλλογοσ «ΞΑΤΙΟΡΧ-ΑΟΦΧΣΑ» 

2) Υφριηα Θμακίασ για τουσ πρόςφυγεσ 

3) Υφριηα Θμακίασ για Αιολικό πάρκο 

4) Υαμαράσ ( διλωςθ  ανεξαρτθτοποίθςθσ). 

5) Ανάγνωςθ επιςτολισ από κ. Νακθνάνο 

(επιτροπι εργαηομζνων, αφορά  κοινωφελι 

εργαςία). 

6) Μοινοφ Φόπου προσ Σροεδρείο (για μθ 
ςυμμετοχι ςτθ ςυνεδρίαςθ του Δ.Υ ). 
ΣΑΤΕΞΒΑΥΕΙΥ 
1) Ξπόςκου (Αίτθμα από το Υωματείο 

Εργαηομζνων Δ.Ο, ενθμζρωςθ για απεργία). 

2) Ξαρία Σάπα. Εκπρόςωποσ, (μάρκετινγκ του 

Δικτφου των Σόλεων του Ξεγαλζξανδρου). 

3) Γκαρνζτασ Ϋριςτοσ, Υταμπολίδθσ Οίκοσ και 

Υταματίου Θωμαι (καταςκευι μνθμείου υπζρ 

των πεςόντων ςτον πόλεμο του 1940). 

4) Μαραςαρλίδου, βουλευτισ για πρόςφυγεσ. 

5) Διαμαντόπουλοσ (πρόςφυγεσ) 

6)Ηερβάκθ (διευκφντρια 1ουΓυμναςίου 

Οάουςασ για πρόςφυγεσ). 

7) Ξπόϊτςθσ Αντϊνιοσ (πρόςφυγεσ-Σρόεδροσ 

του Υυμβουλίου των γονζων και κθδεμόνων 

του Αγγελοχωρίου ). 

8) Ϋατηθςτυλλισ (πρόςφυγεσ) 

9) Μαλδάρασ (πρόςφυγεσ). 

10) Σαπακωνςταντίνου(πρόςφυγεσ ΜΙΟΑΝ). 

11) Φςεχελίδθσ (πρόςφυγεσ-ΜΜΕ). 

12) Φςίτςθσ (πρόςφυγεσ). 

13) Μάλλθσ (πρόςφυγεσ). 

14) Εκπρόςωποσ Αγροτικοφ ςυλλόγου  

(πρόςφυγεσ). 

15) Εκπρόςωποσ Ερυκροφ Υταυροφ 

(πρόςφυγεσ). 

16) Εκπρόςωποσ Γονζων & Μθδεμόνων 

Οάουςασ (πρόςφυγεσ) 

17) Ϊραγκότςθσ Ϋριςτοσ εκπρόςωποσ - 

Ρμοςπονδίασ Επαγγελματοβιοτεχνϊν 

(πρόςφυγεσ). 

18) Ανκρακζα Αικατερίνθ εργαηόμενθ 

νοςοκομείου (πρόςφυγεσ). 

19) Ξπαμπάτςθσ Φάςοσ. 

20) Φςαρνοφχασ Σαναγιϊτθσ δθμότθσ 

(πρόςφυγεσ). 

21) Μαραςαρλίδου (Αιολικό πάρκο). 

22) Θωμά Διμθτρα Σεριφερειακι ςφμβουλοσ 

«Μοιτάμε Ξπροςτά»  (Αιολικό πάρκο). 

23) Φςίτςθσ (Αιολικό πάρκο). 

24) Φςολάκοσ - Σρόεδροσ του Αγροτικοφ 

Υυλλόγου Ξαρίνοσ Αντφπασ (Αιολικό πάρκο). 

25) Φαμπακιάρθσ (Αιολικό πάρκο). 

26) Σλικασ  Σρόεδροσ Μτθνοτροφικοφ 

Υυλλόγου Οάουςασ, (Αιολικό πάρκο). 

27) Βάντςθσ Δθμοςκζνθσ (Αιολικό πάρκο) 

28) Ξπαμπάτςθσ (Αιολικό πάρκο). 

29) Φοφρασ - SOS Βζρμιον (Αιολικό πάρκο). 

30) Μαλδάρασ (Αιολικό πάρκο) 

31) Γεϊργιοσ Γεωργίου, Δικθγόροσ (Αιολικό 

πάρκο) 

32) Ρρδουλίδθσ (Αιολικό πάρκο). 

33) Φςιαμοφλοσ (ορκωτόσ λογιςτισ ιςολογιςμόσ 

– απολογιςμόσ 2018). 

34) Φαρνοφχασ (Μαρατςιϊλθ Αργυρίου για 

μεταφορά κζςθσ φορτοεκφόρτωςθσ 

ζμπροςκεν του καταςτιματόσ του). 

35) Σαπαδάκθσ Δθμιτριοσ (πρόεδροσ 

Ξονοςπίτων - καταφφγιο αδζςποτων). 

36) Φιμόκεοσ Βλαχόπουλοσ και  Θανάςθσ 

Φςάκλθσ, (εκκακαριςτζσ ΜΕΣΑΣ ΜΑΙ ΦΑΒ). 

37) Βαςίλθσ Φηϊρτηθσ, πρϊθν Σρόεδροσ τθσ 

ΜΕΣΑΣ. 
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38) Μαραμπατηόσ πρϊθν Διμαρχοσ (για 

ΜΕΣΑΣ.) 

39) Σαππάσ, πρϊθν πρόεδροσ ΦΑΒ). 

40) Υιδθρόπουλοσ (πρόεδροσ Ϋαρίεςςασ προσ 

Δάγγα ερϊτθςθ  για 2 ζργα  γιπεδο Ϋαρίεςςασ 

και ποτιςτικό). 

41) Ξπόϊτςθσ Αντϊνιοσ-Σρόεδροσ του 

Υυμβουλίου των γονζων και κθδεμόνων του 

Αγγελοχωρίου – (γρίπθ – προβλιματα ςτο 

νθπιαγωγείο Αγγελοχωρίου). 

42) Μαρατςιϊλθσ Θωμάσ (εργαηόμενοσ ςτθν 

κοινωφελι). 

43)Μουτςουπιάσ εκ μζρουσ του Εργατικοφ 

Μζντρου ( για κοινωφελι). 

44) Από ΝΑΥ (Ανάγνωςθ αιτιματοσ για το 
πρόωρο χαμό τθσ Ξαρίασ Σιττάκθ - κράτθςθ 
ενόσ λεπτοφ ςιγι). 
 
Ψθφίςματα 
 
11 ςυνολικά ψθφίςματα απαςχόλθςαν το 
Δθμοτικό Υυμβοφλιο του Διμου μασ κατά τον 
πρϊτο χρόνο τθσ κθτείασ του. Υυγκεκριμζνα τα 
ακόλουκα ψθφίςματα ςυηθτικθκαν. 
1)Ζκδοςθ ψθφίςματοσ υπζρ του αιτιματοσ του 
Αγροτικοφ Υυλλόγου Οάουςασ «Ξαρίνοσ 
Αντφπασ», του Υυνδικάτου Γάλακτοσ Φροφίμων 
και Σοτϊν Θμακίασ – Σζλλασ και του Εργατικοφ 
Μζντρου Οάουςασ, 
2)άιφιςμα για τθν παράταςθ προγράμματοσ 
«κοινωφελοφσ εργαςίασ»  μζςω ΡΑΕΔ, 
3)άιφιςμα κατά τθσ Υτρατθγικισ Υυνεργαςίασ 
Ελλάδασ – Θ.Σ.Α., 
4)Ζγκριςθ ι μθ ψθφίςματοσ.(κ. Φςζλιοσ  για 
κοροναϊό   «ΞΕΟΡΧΞΕ ΥΣΙΦΙ» (ΔΕΟ ΣΕΤΑΥΕ), 
5)Ζγκριςθ ι μθ ψθφίςματοσ ΝΑΥ - ΔΕΟ ΣΕΤΑΥΕ 
(Σρόταςθ ψθφίςματοσ από  κ. Φςουκαλά ωσ 
απάντθςθ με αφορμι τθν 75θ επζτειο τθσ 
λιξθσ του 2ου Σαγκοςμίου Σολζμου –
Υυςχζτιςθ με  κορονοϊό), 
6)άιφιςμα για τθ μονιμοποίθςθ των 
ςυμβαςιοφχων του ΡΑΕΔ ςτο χϊρο τθσ υγείασ, 
7)άιφιςμα για τθν κλιτευςθ κατάκεςθσ των 
Διευκυντϊν Δθμοτικϊν, Γυμναςίων και 
Νυκείων του Διμου Οάουςασ, για το μάκθμα 
των κρθςκευτικϊν, μετά τθν προςφυγι ςτθν 
ειςαγγελία τθσ Ζνωςθσ Γονζων Οάουςασ, 

8)άιφιςμα για το τροχαίο δυςτφχθμα πλθςίον 
του Οοςοκομείου, 
9)άιφιςμα κατά του Οομοςχεδίου για πορείεσ 
και διαδθλϊςεισ. (ΔΕΟ ΣΕΤΑΥΕ), 
10)άιφιςμα κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Φουρκίασ 
για μετατροπισ τθσ ΑΓΙΑΥ ΥΡΪΙΑΥ ςε τηαμί, 
11)άιφιςμα για τθν επαναλειτουργία των 
Ϊιλαρμονικϊν Ρρχθςτρϊν. 
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ΚΟΙΝΟΣΙΚΑ ΤΜΒΟΤΛΙΑ 
 

Φα κοινοτικά ςυμβοφλια του Διμου 
απαρτίηονται από τουσ ακόλουκουσ προζδρουσ 
και τοπικοφσ ςυμβοφλουσ 

 

Σρόεδροι των Μοινοτιτων 
 
Μοινότθτα,  Ρνοματεπϊνυμο  
Αγγελοχωρίου,  Οθςιϊτθ Σετροφλα 
Αρκοχωρίου,  Σαςχοφλασ Βαςίλειοσ 
Γιαννακοχωρίου, Θεοδοςιάδθσ Θεόδωροσ 
Επιςκοπισ,  Ρρδουλίδθσ Γρθγόριοσ 
Ηερβοχωρίου,  Υταμπολίδθσ Οικόλαοσ 
Μοπανοφ,  Ϋαβιαριόπουλοσ Βαςίλειοσ 
Νευκαδίων,  Δθμθτροφςθσ Οικόλαοσ 
Ξαρίνασ,  Βίλτςα Υωτθρία 
Ξονοςπίτων,  Σαπαδάκθσ Δθμιτριοσ 
Οάουςασ,  Ϋατηθςτυλλισ Μωνςταντίνοσ 
Σολυπλατάνου, Σρόϊοσ Ϋριςτοσ 
Τοδοχωρίου,  Σουλτίδθσ Ταφαιλ 
Υτενιμαχου,  Υαρακατςιάνοσ Γεϊργιοσ 
Ϋαρίεςςασ,  Υιδθρόπουλοσ Δθμιτριοσ 
 
 
Υφμβουλοι  Μοινότθτασ Αγγελοχωρίου 
  
1 Υπακόπουλοσ Ευκφμιοσ  
2 Ξπρίτςκοσ Δθμιτριοσ  
3 Μελεςίδθσ Ανζςτθσ  
4 Ξοφτςοσ Υταφροσ 
  
 
Υφμβουλοι Μοινότθτασ Γιαννακοχωρίου 
  
1 Θεοδοςιάδθσ Οικόλαοσ  
2 Μουροφπθ Διμθτρα  
3 Μίτςου Υταυροφλα 
4 Ϊανιάδθσ Θεόδωροσ  
   
 
Υφμβουλοι Μοινότθτασ Επιςκοπισ 
  
1 Διγκασ Γεϊργιοσ  
2 Νικοξόπουλοσ Σαςχάλθσ 
3 Υεμερτηίδθσ Σαναγιϊτθσ 

4 Θεοδωρίδου Οίνα Αικατερίνθ  
 
 
Υφμβουλοι Μοινότθτασ Ηερβοχωρίου           
  
1 Σαπαδόπουλοσ Ιωάννθσ  
2 Υυμεωνίδθσ Αντϊνιοσ  
3 Φςαλίλθ Ϋριςτίνα, παραιτικθκε ςτισ02-

09-2020) και αντικαταςτάκθκε από τον 
Ϋριςτοφορίδθ Υυμεϊν ςτισ 07-09-2020. 

4 Βζργοσ Δθμιτριοσ 
 
  
Υφμβουλοι Μοινότθτασ Μοπανοφ             
  
1 Υτογιάννθσ Ϋριςτοσ  
2 Ϊωτιάδθσ Υωτιριοσ  
3 Γατουρτηίδθσ Αβραάμ  
4 Δοφμοσ Ακανάςιοσ 
  
 
Υφμβουλοι Μοινότθτασ Νευκαδίων 
  
1 Φομπουλίδθσ Ιωακείμ  
2 Μαλαϊτηίδθσ Μωνςταντίνοσ, 

παραιτικθκε ςτισ 17-12-2019 και 
αντικαταςτάκθκε από τθ Υεμερτηίδου 
Αναςταςία ςτισ 23-12-2019.  

3 Γκόγκου Υτεργιανι  
4 Φςιμενίδθσ Νάηαροσ 
 
 
Υφμβουλοι Μοινότθτασ Ξαρίνασ   
  
1 Αργυρίου Ιωάννθσ  
2 Ξουρατίδθσ Αναςτάςιοσ  
3 Υαββίδου – Μαραντϊνθ Ελπίδα  
4 Διμου Γρθγόριοσ –Ταφαιλ 
  
 
 
Υφμβουλοι Μοινότθτασ Ξονοςπίτων 
  
1 Ϋατηάκθσ Ευςτάκιοσ  
2 Νουμπουρδισ Οικόλαοσ  
3 Ξιτςιου Ιωάννθσ  
4 Βαβιάκοσ Ιωάννθσ 
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Υφμβουλοι Μοινότθτασ Οάουςασ   
  
1 Βαδόλα Ξαγδαλθνι  
2 Μαρανικόλασ Οικόλαοσ του Σαναγιϊτθ  
3 Δθμθτρίου Ϋριςτίδθ Ευμορφία  
4 Ξπιτζρνασ Οικόλαοσ  
5 Ϊανιάδθσ Ϋαράλαμποσ  
6 Βαρβζρθ Ξαρία  
7 Μαλαϊτηι Ανκοφςα (Υοφηθ) 
8 Ηάχοσ Υταφροσ 
9 Σίτοσ Ϋριςτοσ 
10 Βαλαισ Δθμιτριοσ  
  
 
Υφμβουλοι Μοινότθτασ  Σολυπλατάνου 
  
1 Υαραντίδθσ Ϋριςτοσ  
2 Φςιλικιϊτθσ Ϋριςτοσ  
3 Γκάτςοσ Σζτροσ  
4 Ευκυμιάδθσ Σαναγιϊτθσ 
 
 
Υφμβουλοι Μοινότθτασ Τοδοχωρίου        
  
1 Ξιχαθλίδθσ Μωνςταντίνοσ  
2 Ϊουντουκίδου Ελζνθ 
3 Υκεντερίδθσ Γεϊργιοσ 
4 Αμοιρόπουλοσ Μωνςταντίνοσ 
 
  
Υφμβουλοι Μοινότθτασ Υτενθμάχου 
  
1 Γίδαρθσ Μωνςταντίνοσ  
2 Γκίνογλου Ξαρία  
3 Νιάγγοσ Ξιχαιλ  
4 Φςιρπανλισ Θωμάσ 
 
 
Υφμβουλοι Μοινότθτασ Ϋαρίεςςασ         
  
1 Ϋρυςαφίδου Ελιςάβετ  
2 Ϋουδαβερδόγλου Ϋαράλαμποσ  
3 Ηιϊγαλασ Υτζφανοσ  
4 Αργυρίου Αικατερίνθ  
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 

Υθμαντικι είναι ςε κάκε Διμο θ κζςθ του 
Γενικοφ Γραμματζα. Θ κα Εξαδακτφλου Βίκυ, 
Γενικι Γραμματζασ του Διμου απαςχολικθκε 
με τα ακόλουκα κζματα κατά τον πρϊτο χρόνο 
τθσ κθτείασ μασ. 

Οομικι και διοικθτικι υποςτιριξθ ςε 
Αντιδθμάρχουσ και υπαλλιλουσ. 

Υυγχρονιςμόσ και οργάνωςθ διαδικαςιϊν ςε 
ευκυγράμμιςθ με το Ελεγκτικό Υυνζδριο, τα 
αρμόδια Χπουργεία, τθν ΣΜΞ και τθν 
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ Θράκθσ. 

Διερεφνθςθ κατανάλωςθσ ρεφματοσ για αίτθςθ 
αλλαγισ παρόχου με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ 
των δαπανϊν. 

Σροετοιμαςία επιχειρθςιακοφ 5ετοφσ 
προγράμματοσ δράςθσ. 

Σροετοιμαςία κανονιςμοφ πολιτικισ 
προςταςίασ. 

Σροετοιμαςία δομϊν για εςωτερικό ζλεγχο και 
διεξαγωγι δωρεάν ςεμιναρίου ςτουσ 
υπαλλιλουσ του Διμου. 

Ζλεγχοσ ειςθγιςεων και αποφάςεων 
ςυλλογικϊν οργάνων του Διμου. 

Μακθμερινι υποςτιριξθ και ςυντονιςμό 
ενεργειϊν και δράςεων. 

Μακθμερινι διαχείριςθ κρίςεων όπου ζχει 
ηθτθκεί ι απαιτθκεί. 

Σαρζμβαςθ ςτθν ΑΔΞΘ και ζναρξθ 
υλοποίθςθσ ςτον Διμο τθσ πλατφόρμασ  ςτθν 
οποία διαβιβάηεται και διακινείται όλθ θ 
αλλθλογραφία μεταξφ Διμου και 
Αποκεντρωμζνθσ θλεκτρονικά (εξοικονόμθςθ 
χρθμάτων και ψθφιακι αναβάκμιςθ). 

Σαρζμβαςθ ςτο Χπουργείο άθφιακισ 
Σολιτικισ και ζναρξθ υλοποίθςθσ του 
προγράμματοσ ΙΤΙΔΑ και SYZEFXIS με ςτόχο τθν 
ψθφιακι διακίνθςθ εγγράφων από και προσ το 
Διμο με τα αρμόδια Χπουργεία δωρεάν. 

Σαρζμβαςθ ςτο Χπουργείο άθφιακισ 
Σολιτικισ και ζνταξθ του Διμου ςτο 
πρόγραμμα ΥΧΗΕΧΠΘΥ (ζναρξθ υλοποίθςθσ 
αργότερα λόγω προτεραιοτιτων του 
Χπουργείου). 

Υυνεχι επικοινωνία με τθν ΣΜΞ για τρζχοντα 
ηθτιματα και ηθτιματα διεκδικιςεων. 

Ζνταξθ του Διμου ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ ΓΓ Σολιτικισ Σροςταςίασ. 

Διαδικαςίεσ ολοκλιρωςθσ φακζλου για τθν 
δθμιουργία Σράςινου Υθμείου. 

 

Διαδικαςίεσ ολοκλιρωςθσ φακζλου για το 
χιονοδρομικό κζντρο. 

Εφρεςθ εταίρων και υποβολι πρόταςθσ ςτο 
πρόγραμμα «The 100 IntelligentCitiesChallenge 
–ICC» ςε ςυνεργαςία με τον Διμο Βελβεντοφ 
και τον Διμο έραιοκάςτρου. 

Εφρεςθ εταίρων και υποβολι πρόταςθσ ςτο 
πρόγραμμα HORIZON 2020 και ςυγκεκριμζνα 
ςτο H2020 call Swafs-14-2020: “Supporting the 
development of territorialResponsible Research 
and Innovation” ςε ςυνεργαςία με το Διμο 
έραιοκάςτρου. 

Χπογραφι προγραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ 
του Διμου Θρωικισ Σόλεωσ Οάουςασ και του 
Ερευνθτικοφ Ινςτιτοφτου Ευφυϊν Υυςτθμάτων 
Σαραγωγισ και Ευφυϊν Σόλεων του 
Σανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ. 



07-12-2020_ΕΦΘΥΙΡΥ_ΑΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ_.docx 

49 
 

Υυντονιςμόσ ενεργειϊν με ςκοπό τθν 
υπογραφι νζασ προγραμματικισ ςφμβαςθσ για 
τισ παιδικζσ χαρζσ ςε ςυνεργαςία με τθν ΣΜΞ. 

Αδελφοποίθςθ με τον Διμο Υιντικισ. 

Δθμιουργία ενιςχυμζνου Υυντονιςτικοφ 
Φοπικοφ Ρργάνου Σολιτικισ Σροςταςίασ ςτο 
Διμο. 

Ανάλθψθ όλων των ςχετικϊν υπογραφϊν και 
γνιςιων υπογραφϊν με εντολι Δθμάρχου με 
ςτόχο τθν αποκζντρωςθ περιττισ 
γραφειοκρατίασ από το Γραφείο Δθμάρχου. 

Χποβολι πρόταςθσ ςτο Σράςινο Φαμείο για 
δθμιουργία ζξυπνου ςυςτιματοσ άρδευςθσ. 

Χποβολι πρόταςθσ ςτο πρόγραμμα LIFE με 
τίτλο VERMION και ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ 
βιοποικιλότθτασ. 

Χποβολι πρόταςθσ ςτο ΪΙΝΡΔΘΞΡΥ για τθ 
δθμιουργία καταφυγίου αδζςποτων ηϊων 
ςυντροφιάσ. 

Χποβολι πρόταςθσ ςτο ΪΙΝΡΔΘΞΡΥ για τθν 
δθμιουργία ραμπϊν ΑμΕΑ ςε ςχολεία. 

Χποβολι πρόταςθσ ςτο ΪΙΝΡΔΘΞΡΥ για τθν 
τροποποίθςθ τεχνικοφ δελτίου με ςκοπό τθν 
ςυντιρθςθ αφλειων χϊρων ςτα ςχολεία. 

Χποβολι πρόταςθσ ςτο ΪΙΝΡΔΘΞΡΥ για τθν 
επιπλζον χρθματοδότθςθ του νζου 
Δθμαρχείου. 

Χποβολι πρόταςθσ ςτο ΪΙΝΡΔΘΞΡΥ για τθ 
δθμιουργία ςτάςεων λεωφορείων. 

Χποβολι πρόταςθσ ςτο ΪΙΝΡΔΘΞΡΥ για τθν 
ςυντιρθςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων. 

Υυνεργαςία με ΔΕΧΑΟ και ςχετικι ετοιμότθτα 
για υποβολι προτάςεων ςτο πρόγραμμα 
ΦΤΙΦΥΘΥ και ΪΙΝΡΔΘΞΡΥ. 

Χποβολι πρόταςθσ ςτο ΪΙΝΡΔΘΞΡΥ για τθν 
Εκπόνθςθ μελετϊν και υλοποίθςθ μζτρων και 
μζςων πυροπροςταςίασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. 

Σροετοιμαςία για τθν εγκατάςταςθ εφαρμογισ 
με ςκοπό τθν ενίςχυςθ του προγραμματιςμοφ 

και τθσ βελτίωςθσ τθσ ςυνεργαςίασ και 
επικοινωνίασ μεταξφ των διευκφνςεων 
(ενίςχυςθ διαφάνειασ, ςτατιςτικά, καταγραφι 
διαδικαςιϊν και νομικοφ πλαιςίου, 
ενθμζρωςθσ ανϊτερων ςτελεχϊν, καλφτερθ 
αποτφπωςθ οικονομικϊν και τεχνικϊν 
ηθτθμάτων ςτο Διμο, ομοιογζνεια προμθκειϊν 
και ανακζςεων ςε νόμιμα πλαίςια). 

Υυνεργαςία με τα τμιματα για τθν υλοποίθςθ 
ΥΒΑΜ, ΒΑΑ και OPEN MALL (δεν είχε βρεκεί 
φυςικό αρχείο ςτο Διμο). 

Υταδιακι αποκατάςταςθ αδικιϊν μεταξφ των 
υπαλλιλων ςτο πλαίςιο παλαιότερων 
αποφάςεων Δθμάρχου. 

Επιτυχισ οργάνωςθ ςυνκθκϊν εν μζςω COVID 
19 με ελάχιςτο ανκρϊπινο δυναμικό ςτο Διμο. 

Σροετοιμαςία φακζλου για τθν υποβολι 
πρόταςθσ χρθματοδότθςθσ ενόσ 
απορριμματοφόρου ςτον Διμο. 

Εκποίθςθ μεταλλικϊν αντικειμζνων ςτο Διμο 
με ςκοπό τθν απομάκρυνςθ αυτϊν από το 
Διμο και τθν δθμιουργία εςόδων. 

Διεκδίκθςθ εγκρίςεων αιτθμάτων μόνιμου 
προςωπικοφ ςτο Διμο. 

Ρλοκλιρωςθ ψθφιακϊν περιγραμμάτων που 
χρόνιηε με ςκοπό τθν ζνταξθ του Διμο ςτο 
ςφςτθμα ενδοκινθτικότθτασ. 

Εκτελεςτικό όργανο αποφάςεων Γραφείο 
Δθμάρχου και υποβοικθςθ ςε κακετί που 
αφορά αποφάςεισ αυτοφ. 

Υυνεργαςία μετά από εντολι του Γραφείο 
Δθμάρχου για τθν υπογραφι προγραμματικϊν 
ςυμβάςεων με το ΑΣΘ ςτο πλαίςιο του 
προγράμματοσ STORES και του Δικτφου Χγιϊν 
Σόλεων με ςτόχο τθν ανάπτυξθ (ΔΕΣΑΟ). 

Ϋαρακτθριςμόσ και ζλεγχοσ αλλθλογραφίασ. 

Υυνεργαςία με τον αγωγό TAΤ για τθν βζλτιςτθ 
διαχείριςθ των ανταποδοτικϊν χρθμάτων από 
τον Διμο. 
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Σροετοιμαςία του Διμου για τθν υποβολι 
προτάςεων ςτο πρόγραμμα ΘΝΕΜΦΤΑ και 
ΦΤΙΦΥΘΥ. 

Σροςπάκεια για εφρεςθ και διεκδίκθςθ κάκε 
χρθματοδοτικοφ εργαλείου. 

Ζγκριςθ 100.000 ευρϊ για τθν αποκατάςταςθ 
βλαβϊν ςτον παιδικό ςτακμό Αγγελοχωρίου. 

Σροςπάκεια για διεκδίκθςθ ςχολικϊν 
τροφίμων. 

Υυηθτιςεισ με τθν εταιρεία φυςικοφ αερίου και 
τελικϊσ τθν ζγκριςθ εγκατάςταςθσ ςτακμοφ 
αποςυμπίεςθσ ςτθ Οάουςα ζναντι τθσ Ζδεςςασ 

Υυνεργαςία με τουσ εκκακαριςτζσ των 
επιχειριςεων. 

Σροςπάκεια για πάςθσ φφςεωσ εξορκολογιςμό 
δαπανϊν. 

Ματακζςεισ απόψεων επί προςφυγϊν. 

Αίτθςθ χοριγθςθσ δωρεάσ για επείγουςεσ και 
απαραίτθτεσ ανάγκεσ των ςχολείων του Διμου 
ςε εξοπλιςμό από τθν Αντιπροςωπεία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθν Ελλάδα. 

Ειςιγθςθ για χρθματοδότθςθ μελετϊν 
ωρίμανςθσ ζργων του Διμου ςτο ΧΣΕΥ Σ/Χ 
99.200 ευρϊ. 

Υυνεργαςία με το ΟΣΔΔ του Διμου για πάςθσ 
φφςεωσ ηθτιματα και για τθν προετοιμαςία 
φακζλων για τθν δθμιουργία ΜΘΪΘ, ΜΔΘΪ 
ΞΕΑ, κοινωνικοφ λαχανόκθπου, ενίςχυςθ 
παντοπωλείου κτλ. 

Διεκδίκθςθ για επιπλζον χρθματοδότθςθ ςε 
πολιτικι προςταςία με αφξθςθ τθσ ετιςιασ 
χρθματοδότθςθσ ςτον Διμο και επιπλζον 
εκτάκτων χρθματοδοτιςεων με ςκοπό τθν 
αντιπλθμμυρικι κωράκιςθ. 

Ματαγραφι και αποςτολι οικονομικϊν 
αποκλίςεων λόγω COVID και διεκδίκθςθ αυτϊν 
(περίπου 500.000). 

Υυνεργαςία με προζδρουσ τοπικϊν, όπου ζχει 
ηθτθκεί. 

Απόφαςθ ΔΥ με ςκοπό τθν ζγκριςθ 
διεκδικιςεων ακινιτων εντόσ του Διμου από 
το ΧΣΑΑΦ. 

Υυνεργαςία με τα υποκθκοφυλακεία τθσ 
περιοχισ για τθν ενθμζρωςθ ςχετικά με τουσ 
τίτλουσ ακινιτων του Διμου. 

Επικοινωνία με όλα ςχεδόν τα Χπουργεία 
(κυρίωσ τισ υπθρεςίεσ τουσ) για ενθμζρωςθ και 
διεκδίκθςθ ςε ό,τι αφορά το Διμο. 

Σροςπάκεια για βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ ςτο 
εςωτερικό του Διμου με ςκοπό τθν επίςπευςθ 
διαδικαςιϊν και τθν δθμιουργία μελλοντικά 
κάρτασ υπαλλιλου δια μζςου εςωτερικοφ 
ελζγχου, που ιταν μια από τισ άμεςεσ 
προτεραιότθτεσ του δθμάρχου και τθσ 
Διοίκθςθσ. 

Αιτιματα Δθμάρχου προσ τθσ Σολιτικι 
Σροςταςία για αφξθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ 
λόγω ιδιαιτεροτιτων του Διμου. 

Ευκεία ςυνεργαςία με τον Διμαρχο και 
υλοποίθςθ ςχεδίου δράςεων. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Θ οικονομικι κατάςταςθ κάκε Διμου είναι ο 
βαςικόσ «πνεφμονασ» όλων των Δθμοτικϊν 
υπθρεςιϊν και δράςεων. 

Ξε τθν ανάλθψθ των κακθκόντων μασ 
βρεκικαμε μπροςτά ςτο πρϊτο από μία ςειρά 
οικονομικϊν προβλθμάτων που 
προςπακιςουμε και προςπακοφμε ακόμα και 
ςιμερα να επιλφςουμε. Υφμφωνα με τθν 
οικονομικι υπθρεςία του Διμου ο 
προχπολογιςμόσ εμφανίςτθκε ελλειμματικόσ 
ωσ προσ τθν ιςοςκζλιςι του κατά 2.131.000 
Ευρϊ. Ζτςι ιταν ορατόσ ο κίνδυνοσ τθσ μθ 
κατάρτιςθσ ιςοςκελιςμζνου προχπολογιςμοφ 
και θ ζνταξι μασ ςτο παρατθρθτιριο των Ρ.Φ.Α. 
Άμεςα προχωριςαμε ςε περικοπζσ των μθ 
αναγκαίων δαπανϊν με ςκοπό τθν εφρυκμθ 
λειτουργία του Διμου μασ. Αποτζλεςμα αυτισ 
τθσ διαδικαςίασ ιταν θ μείωςθ τθσ 
ελλειμματικότθτασ του προχπολογιςμοφ 
αρχικά ςτο φψοσ των 1.132.000 Ευρϊ και ςτθ 
ςυνζχεια ςτο ποςό των 999.000 Ευρϊ. Για τθν 
κάλυψθ αυτι απευκυνκικαμε ςτισ 4 τράπεηεσ 
που ζχουν ζδρα ςτον Διμο μασ. Υτισ αιτιςεισ 
μασ για δανειοδότθςθ ανταποκρίκθκε θ 
Φράπεηα Σειραιϊσ ςτο ποςό του 1.000.000 
Ευρϊ με τελικό επιτόκιο μικρότερο του 
Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων. Ξε τον 
τρόπο αυτό καταφζραμε να καταρτίςουμε τον 
ιςοςκελιςμζνο προχπολογιςμό του Διμου, 
εξαςφαλίηοντασ τθν εφρυκμθ λειτουργία 
αυτοφ. 

Θα πρζπει να τονιςτεί πωσ τα προβλιματα 
όςον αφορά ςτθν λειτουργία του Ρικονομικοφ 
Φμιματοσ του Διμου δεν ςταματοφν ςτθ 
δυςκολία κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ, 
αλλά ςυνεχίηουν και ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ 
οποίεσ υπιρξαν αρνθτικζσ απαντιςεισ από τθν 
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ όςον αφορά ςτθν 
νομιμότθτα πλθρωμισ ενταλμάτων δαπανϊν 
που δθμιουργικθκαν πριν από τθν ανάλθψθ 
των κακθκόντων μασ. Άξια αναφοράσ είναι θ 
Σράξθ ςυγγνωςτισ πλάνθσ που αφοροφςε ςε 
προμθκευτζσ και ςυνεργάτεσ του Διμου και 
ξεπερνοφςε ςτο ςφνολό τθσ το ποςό των 

400.000 ευρϊ. Υτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, 
όπωσ και ςε άλλεσ που προζκυψαν, κατόπιν 
ςυναντιςεωσ με τον Επίτροπο και τθ ςφμφωνθ 
γνϊμθ του νομικοφ τμιματοσ του Διμου 
Οάουςασ ζχει ιδθ δοκεί θ πλζον ςυμφζρουςα 
λφςθ για τον Διμο κακϊσ και τουσ 
εμπλεκόμενουσ  ςε αυτιν και ζχουμε 
προχωριςει ςε αποπλθρωμι ςχεδόν όλου του 
ποςοφ, εξαιρουμζνων δφο περιπτϊςεων ςτισ 
οποίεσ δθμιουργικθκε νομικό κϊλυμα, το 
οποίο ξεπεράςτθκε με  απόφαςθ οικονομικισ 
επιτροπισ του Διμου Οάουςασ,  που αφορά ςε 
εξωδικαςτικό ςυμβιβαςμό  με αντίδικο για 
πρϊτθ φορά ςτον Διμο μασ και θ οποία ανοίγει 
τον δρόμο ςε ταχφτερεσ διαδικαςίεσ επίλυςθσ 
παρόμοιων ηθτθμάτων. 

Θ προςπάκεια μασ να επαναφζρουμε τθ 

φερεγγυότθτα του Διμου Οάουςασ ςτο 

επίπεδο που του αρμόηει είναι κακθμερινι. Υτο 

πλαίςιο αυτισ τθσ προςπάκειασ θ 

Αντιδθμαρχία Ρικονομικϊν βρίςκεται ςε 

ςυνεχι επικοινωνία με επενδυτζσ που ιδθ 

δραςτθριοποιοφνται ςτον Διμο μασ, κακϊσ 

επίςθσ και με νζουσ που επικυμοφν να το 

πράξουν ςτο άμεςο μζλλον, προκειμζνου να 

υπάρξει μια ςθμαντικι αφξθςθ ςτα ζςοδα του 

Διμου. Ξια από αυτζσ τισ επαφζσ ιταν και θ 

επαναπροςζγγιςθ τθσ εταιρείασ ‘’ΘΝΙΑΜΑ 

ΣΑΤΜΑ ΒΡΤΕΙΡΧ ΕΝΝΑΔΡΥ’’,  θ οποία 

λογίηονταν μζχρι τθν ανάλθψθ των κακθκόντων 

μασ ωσ κακόπιςτθ. Θ επαναπροςζγγιςθ τθσ εν 

λόγω εταιρείασ ζχει ιδθ αποφζρει το ποςό των 

906.000 ευρϊ ςτα ταμεία του Διμου. Ξεγάλθ 

όμωσ ςθμαςία ζχει το ότι θ εν λόγω εταιρεία 

ανταποκρινόμενθ ςτο κάλεςμα τθσ διοίκθςθσ 

μασ απζδωςε το ςυνολικό ποςό των  737.000 

ευρϊ ωσ απόδοςθ του 3% τθσ 

θλεκτροπαραγωγισ τθσ από το ζτοσ 2014 ζωσ 

και το 2019, ςυνοδευόμενο από τα τιμολόγια 

του ΝΑΓΘΕ, τα οποία αιτοφνταν επί χρόνια ο 

Διμοσ Οάουςασ  χωρίσ ανταπόκριςθ. Βάςει 

αυτϊν των τιμολογίων ο Διμοσ είναι ςε κζςθ 

πλζον να προχπολογίηει με ςχετικι ακρίβεια το 

φψοσ των εςόδων από τθν ςυγκεκριμζνθ 

επζνδυςθ, αλλά και να ζχει μζτρο ςφγκριςθσ 
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για παρόμοιεσ που μπορεί να προκφψουν ςτο 

μζλλον. Οα ςθμειωκεί πωσ κάτι τζτοιο δεν ιταν 

εφικτό πριν από τον Ϊεβρουάριο του 2020. 

Υτο ςθμείο αυτό παρατίκενται ςυγκεκριμζνοι  

πίνακεσ αναφορικά με τθν τωρινι οικονομικι 

κατάςταςθ του Διμου ςε ςχζςθ με τθν 

αντίςτοιχθ περίοδο το 2019. 

Ρ πρϊτοσ πίνακασ αναφζρεται ςτο ηιτθμα των 

χρθματικϊν διακζςιμων του Διμου Οάουςασ. 

Υυγκεκριμζνα ςτισ 31/07/2019 το ςφνολο 

διακζςιμων του Διμου ιταν 2.203.269,09 

Ευρϊ ενϊ το αντίςτοιχο ποςό ςτισ 31/07/2020 

ιταν 3.202.647,61 Ευρϊ. Δθλαδι τα χρθματικά 

διακζςιμα αυξικθκαν ςε ζνα χρόνο κατά 

45,35% (+999.378,52 Ευρϊ) 

Αντίςτοιχα οι υποχρεϊςεισ του Διμου 
Οάουςασ ςτισ 31/07/2019 ιταν 1.449.595,09 
Ευρϊ ενϊ ςτισ 31/07/2020 ανιλκαν ςτισ 
904.686,46 Ευρϊ. Υυνολικά δθλαδι μειϊκθκαν 
οι υποχρεϊςεισ του Διμου ςε ζνα ζτοσ κατά 
37,6% (-544.908,63 Ευρϊ) 

Αντίςτοιχθ εικόνα παρουςιάηει θ οικονομικι 
κατάςταςθ του Διμου ςτα ειςπρακτζα 
υπόλοιπα προθγοφμενων ετϊν και τισ 
οικονομικζσ υποχρεϊςεισ του Διμου.  

Βζβαια οι δφο εκκακαρίςεισ που υπολείπονται 
ςτο προςεχζσ διάςτθμα κα αναγκάςουν τθν 
διοίκθςθ μασ ςε αντίςτοιχεσ κινιςεισ 
εξορκολογιςμοφ του Διμου. 
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ΤΓΚΡΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΕΠΣΑΜΗΝΩΝ 2019-20 
 ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

ΚΩΔΙΚΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/7/2019 31/7/2020 

50 ΣΤΡΞΘΘΕΧΦΕΥ 831.343,10 568.045,36 

53 ΣΙΥΦέΦΕΥ ΔΙΑΪΡΤΡΙ 1.264.396,71 781.464,16 

54 ΪΡΤΡΙ-ΦΕΝΘ 196.663,53 106.241,16 

55 ΑΥΪΑΝΙΥΦΙΜΡΙ ΡΤΓΑΟΙΥΞΡΙ 175.907,07 128.753,47 

ΤΝΟΛΟ 2.468.310,41 1.584.504,15 

Φζλοσ, ςθμαντικι ιταν κατά τθν περίοδο τθσ 

κθτείασ μασ θ διαχείριςθ τθσ ανάγκθ οι 

υπθρεςίεσ του Διμου όπωσ αυτζσ κλικθκαν να 

ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ που 

δθμιουργικθκαν από το ξζςπαςμα τθσ 

πανδθμίασ του κορονοϊοφ  (Covid 19). 

Νειτουργϊντασ άμεςα και πάντοτε ςε 

ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ του Διμου, 

κακϊσ επίςθσ και με το ςωματείο των 

εργαηομζνων, προχωριςαμε ςτθν πλιρθ 

εφαρμογι των επιταγϊν των εγκυκλίων του 

Μράτουσ, κζτοντασ ςε φψιςτθ προτεραιότθτα 

τθν υγεία των υπαλλιλων όλων των υπθρεςιϊν 

του Διμου και των δθμοτϊν που απευκφνονται 

ςε αυτζσ. Από τθν πρϊτθ ςτιγμι υπιρξε 

επάρκεια ςε όλα τα προςτατευτικά είδθ 

ΕΙΠΡΑΚΣΕΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΝ ΣΗΝ 31/7/2019 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΣΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΣΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΣΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ 
ΒΕΒ-ΕΙΠΡ 

06.00.3213 ΦΕΝΘ ΜΑΙ ΔΙΜΑΙέΞΑΦΑ 
ΑΤΔΕΧΥΘΥ 

350.000,00 318.982,30 33.115,51 285.866,79 

06.00.3215 ΦΕΝΡΥ ΑΜΙΟΘΦΘΥ 
ΣΕΤΙΡΧΥΙΑΥ 

150.000,00 162.288,82 8.159,75 154.089,07 

06.00.3218 ΦΑΜΦΙΜΑ ΕΥΡΔΑ ΑΣΡ ΦέΟ 
ΑΜΑΘΑΤΙΥΦέΟ ΕΥΡΔέΟ 
ΕΣΙΦΘΔΕΧΞΑΦΙέΟ 

480.000,00 468.160,73 9.280,64 458.880,09 

06.00.3219 ΝΡΙΣΑ ΕΥΡΔΑ 2.300.000,00 2.564.270,03 67.200,91 2.497.069,12 

  3.280.000,00 3.513.701,88 117.796,81 3.395.905,07 

ΕΙΠΡΑΚΣΕΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΝ ΣΗΝ 31/7/2020 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΣΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΣΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΣΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ 
ΒΕΒ-ΕΙΠΡ 

06.00.3213 ΦΕΝΘ ΜΑΙ ΔΙΜΑΙέΞΑΦΑ 
ΑΤΔΕΧΥΘΥ 

360.000,00 
 

296.101,42 38.615,08 257.486,37 

06.00.3215 ΦΕΝΡΥ ΑΜΙΟΘΦΘΥ 
ΣΕΤΙΡΧΥΙΑΥ 

190.000,00 179.626,41 9.997,41 169.629,00 

06.00.3218 ΦΑΜΦΙΜΑ ΕΥΡΔΑ ΑΣΡ ΦέΟ 
ΑΜΑΘΑΤΙΥΦέΟ ΕΥΡΔέΟ 
ΕΣΙΦΘΔΕΧΞΑΦΙέΟ 

490.000,00 465.601,74 4.337,11 461.264,63 

06.00.3219 ΝΡΙΣΑ ΕΥΡΔΑ 2.500.000,00 3.362.490,32 248.726,49 3.113.763,83 

  3.540.000,00 4.303.819,89 301.676,09 4.002.143,80 
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(μάςκεσ προςϊπου, γάντια μιασ χριςθσ, 

αντιςθπτικά διαλφματα, ολόςωμεσ φόρμεσ και 

προςτατευτικζσ ποδιζσ, προςτατευτικά 

plexiglass) και ςε ςυνεργαςία με τουσ 

προϊςταμζνουσ των υπθρεςιϊν καταρτίςαμε 

ζνα εκ περιτροπισ ωράριο λειτουργίασ των 

υπαλλιλων, κακϊσ επίςθσ δόκθκε και θ 

δυνατότθτα ςε οριςμζνουσ από αυτοφσ να 

εργαςτοφν εξ αποςτάςεωσ. έσ ςυνζπεια αυτοφ 

και ταυτόχρονα με τθ δθμιουργία του 

τθλεφωνικοφ κζντρου που ανταποκρινόταν ςε 

αιτιματα πολιτϊν, ο Διμοσ τθσ Θρωικισ Σόλθσ 

Οάουςασ ανταποκρίκθκε ςε απόλυτο βακμό 

ςτα αιτιματα και τισ ανάγκεσ των δθμοτϊν. Φο 

γεγονόσ και μόνο πωσ κατά τθ διάρκεια του 

πρϊτου κφματοσ τθσ πανδθμίασ δεν υπιρξε 

κάποιο παράπονο από τουσ υπαλλιλουσ του 

Διμου αποδεικνφει τα παραπάνω. Υτθν 

περίοδο αυτι ςε όλα τα διοικθτικά κτίρια του 

Διμου τθροφνται τα πρωτόκολλα αςφαλείασ 

που αφοροφν ςτον κορονοϊό (Covid 19). 

Ζνα άλλο ςκζλοσ των αρμοδιοτιτων αφορά 

ςτον ζλεγχο και τθν εποπτεία τθσ λειτουργίασ 

των λαϊκϊν αγορϊν, εμποροπανθγφρεων  και 

κρθςκευτικϊν πανθγφρεων. Από τον Ξάρτιο 

του 2020, οπότε και τζκθκαν ςε ιςχφ τα 

περιοριςτικά μζτρα ςτισ λαϊκζσ αγορζσ του 

Διμου μασ λόγω του κορονοϊοφ (Covid 19), ςε 

ςυνεργαςία με το Α.Φ. Οάουςασ, το ςωματείο 

παραγωγϊν και εμπόρων και ςφμφωνα με τισ 

επιταγζσ των εκάςτοτε εγκυκλίων 

προχωριςαμε ςε επζκταςθ τθσ λαϊκισ αγοράσ 

τθσ  Δ.Ε. Οάουςασ, προκειμζνου να μθν 

υπάρξει πρόβλθμα όςον αφορά ςτθ λειτουργία 

αυτισ, όπωσ επίςθσ και να μθν 

εξαναγκαςτοφμε ςε μείωςθ των πωλθτϊν που 

δραςτθριοποιοφνται ςε αυτιν. Σροκειμζνου να 

επιτευχκεί αυτό εκδίδεται εβδομαδιαία λίςτα 

δραςτθριοποιοφμενων πωλθτϊν ςτθ λαϊκι 

αγορά τθσ Οάουςασ, θ οποία περιζχει όλουσ 

τουσ πωλθτζσ και εποπτεφεται δια ηϊςθσ κάκε 

εβδομάδα. 

Υτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων μασ, επίςθσ, θ 

διαχείριςθ των πομονϊν άρδευςθσ του Διμου 

τθσ Οάουςασ γίνεται με τον βζλτιςτο τρόπο. Θα 

κζλαμε να ενθμερϊςουμε πωσ, ενϊ ζχει 

διατθρθκεί ςτο ακζραιο θ ποιότθτα τθσ 

παροχισ τθσ υπθρεςίασ προσ τουσ δθμότεσ, 

ζχουμε καταφζρει να μειϊςουμε ςε ςθμαντικό 

βακμό τθ δαπάνθ αυτισ. Ενδεικτικά 

αναφζρονται: 

φελοσ από μείωςθ μιςκολογικισ δαπάνθσ.  

πωσ φαίνεται ςε παραπάνω πίνακα, αφξθςθ 

ειςπραχκζντων τελϊν κατά 5.500 ευρϊ. 

Ζωσ και τον Αφγουςτο, μείωςθ κόςτουσ 

ρεφματοσ κατά 3.000 ευρϊ ςε ςχζςθ με τθν 

αντίςτοιχθ περίοδο πζρυςι, παρόλο που ζχει 

τεκεί ςε λειτουργία μία επιπλζον πομόνα 

(επιπλζον ρεφμα πομόνασ 4.120 ευρϊ). 

Επιδιόρκωςθ των βλαβϊν μζςω των 

υπαλλιλων τθσ Φεχνικισ Χπθρεςίασ του Διμου, 

ςυνολικοφ κόςτουσ 6.000 Ευρϊ, ενϊ για τθν 

αντίςτοιχθ περίοδο πζρυςι ςυνάφκθκαν 

ςυμβάςεισ ςυνολικισ αξίασ 74.000 ευρϊ. 

 

Επίςθσ αναφορικά με τθν οικονομικι 

λειτουργία του Διμου μασ ςθμαντικι είναι θ 

λειτουργία τθσ Ρικονομικισ Επιτροπισ. Υτισ 

21/8/20 ζχει λάβει 226 αποφάςεισ ζναντι 161 

τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου του ζτουσ 2019. 
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ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ 
 

Φα ηθτιματα του πολιτιςμοφ είναι πάντα 
ςθμαντικά για τον Διμο Οάουςασ. Βζβαια λόγω 
τθσ καραντίνασ πολλζσ από τισ δράςεισ και τισ 
εκδθλϊςεισ αναβλικθκαν. Ζτςι θ αλλαγι 
ςχεδιαςμοφ οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ 
υποδομϊν πολιτιςμοφ και τουριςμοφ. Ρ 
ςυμμετοχικόσ ςχεδιαςμόσ οδιγθςε ςτθν 
ανάπτυξθ πολλϊν υποδομϊν. 

Ζνα από τα ςτοιχεία που ςχεδιάςαμε ιταν θ 
Κδρυςθ  Βιβλιοκικθσ  του  Αριςτοτζλθ. 

Για τον ςκοπό αυτό πραγματοποιικθκε 
προμικεια των ςθμαντικότερων εκδόςεων  των 
ζργων του Αριςτοτζλθ ελλθνικισ και ξζνθσ  
βιβλιογραφίασ, διερεφνθςθ ςυμπράξεων με  
Σανεπιςτθμιακά Ιδρφματα, Ινςτιτοφτα και  
φορείσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό και 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ εκμίςκωςθσ  του 
κυλικείου του Σολιτιςτικοφ Μζντρου και  
λειτουργίασ του πωλθτθρίου αναμνθςτικϊν. 

Επίςθσ προχωριςαμε ςτθν ίδρυςθ του Μζντρου  
Σλθροφόρθςθσ  Επιςκεπτϊν  Οάουςασ. 

 

 

 

 

 

 

 

Ζνα ακόμα ςθμαντικό ζργο πολιτιςμοφ και 
τουριςμοφ για τον τόπο είναι θ ολοκλιρωςθ  
τθσ ζκκεςθσ  του Μζντρου  Βιομθχανικισ  
Μλθρονομιάσ  “ΕΤΙΑ”. 

 

 

 

 

 

Υθμαντικι ιταν θ πρωτοβουλία ζναρξθσ του 
κερινοφ κινθματογράφου «Ξελίνα Ξερκοφρθ» 
ςτο πάρκο τθσ Οάουςασ. Θ δράςθ «Moviestart” 
ςθματοδότθςε τθν λειτουργία του ςινεμά. 
Υυγκεκριμζνα θ ζναρξθ του ςινεμά απαιτείςαι 
τα ακόλουκα βιματα:  

 Σρομικεια μθχανισ ψθφιακισ 
προβολισ  (Full HD) τελευταίασ 
τεχνολογίασ, 

 Σροβολι ταινιϊν Α’ προβολισ με 
χαμθλι  τιμι ειςιτθρίου, 

 Ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ και 
αναβάκμιςθ  υφιςτάμενων υποδομϊν 
ςτο κερινό δθμοτικό  κζατρο “Ξελίνα 
Ξερκοφρθ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υθμαντικι είναι επίςθσ θ ανάδειξθ  ορεινϊν  
μονοπατιϊν  του Βερμίου. 

Υε αυτι τθν κατεφκυνςθ υλοποιικθκαν 
ενζργειεσ για τον  κακαριςμό, τθ χάραξθ  και 
τθςιμανςθ των μονοπατιϊν  του Βερμίου με 
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τελικό ςκοπό τθν ανάδειξθ τθσ Οάουςασ  ωσ 
εναλλακτικοφ  τουριςτικοφ προοριςμοφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φο τμιμα Σολιτιςμοφ διαχειρίηεται επίςθσ το 
ερευνθτικό πρόγραμμα Cult-CreaTE (INTERREG  
EUROPE). 

Φο εν λόγω πρόγραμμα αναφζρεται ςτθ 
ανάπτυξθ των δθμιουργικϊν βιομθχανιϊν  τθσ 
Οάουςασ μζςω ςυνεργαςιϊν μεταξφ εταίρων 
του προγράμματοσ και  ςυνεργαηόμενων 
φορζων. Θ ταυτότθτα του προγράμματοσ 
ςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ τθσ ταυτότθτασ τθσ 
Οάουςασ ςχετικά με το κραςί και φζρει τον 
τίτλο “Οάουςα πόλθ του  Ρίνου και τθσ 
γαςτρονομίασ” (δθμιουργία  προωκθτικϊν 
βίντεο, εβδομάδα τρφγου,  Digital marketing ςε 
ςυνδυαςμό με τθν  γαςτρονομία και τα τοπικά 
προϊόντα). 

 

 

 

 

 

Υε όλεσ τισ δράςεισ του τμιματοσ πολιτιςμοφ 
και ανάλογα πάντα με τθν φφςθ τθσ εκάςτοτε 
δράςθσ προχπιρξε ςφςταςθ επιτροπϊν και 
ομάδων διαβοφλευςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διοργάνωςθ  διαφόρων  πολιτιςτικϊν  
εκδθλϊςεων κατά τθν περίοδο που 
επιτρεπόταν κάτι τζτοιο ςε ςχζςθ με τθν 
πανδθμία. 

Υθμαντικι ιταν θ πραγματοποίθςθ ςειράσ  
δράςεων, (“Ηέ ΦΘΟ  ΣΡΝΘ ΞΡΧ”), οι 
εκδθλϊςεισ των Ϋριςτουγζννων με τθ  
ςυμμετοχι όλων των  ςυλλόγων και φορζων,  
φιλανκρωπικϊν δράςεων και προφανϊσ οι 
εκδθλϊςεισ τθσ Αποκριάσ του 2020 κατά τθν 
περίοδο που αυτό ιταν επιτρεπτό. 
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Υθμαντικι ιταν επίςθσ θ προβολι  μζςω νζων  
τεχνολογικϊν  μζςων και digitalmarketing τθσ 
ταυτότθτασ του Διμου μασ. 

Ζτςι θ προβολι και προϊκθςθ τθσ Οάουςασ από 
νζα  τεχνολογικά μζςα (όπωσ θ προβολι μζςω των 
social media του Διμου Οάουςασ) αλλά και με  νζα 
εργαλεία όπωσ το digitalmarketing, θ 
χρθςιμοποίθςθ όλων των διακζςιμων μζςων  τθν 
περίοδο τθσ καραντίνασ λόγω covid-19, με  τθ 
δράςθ “Ηω το ςπίτι μου” με πολιτιςτικζσ και  
εκπαιδευτικζσ δράςεισ, θ δράςθ προβολισ 
“PureNaoussa” των  αξιοκζατων τθσ περιοχισ ωσ 
εναλλακτικοφ  τουριςτικοφ προοριςμοφ, θ 
δθμοςίευςθ ζντυπων καταχωριςεων ςε μζςα  
πανελλινιασ κυκλοφορίασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υθμαντικι επίςθσ ιταν θ υλοποίθςθ τθσ  
εκπαιδευτικισ  δράςθσ «Let’Scan». 

Θ εκπαιδευτικι  δράςθ τριςδιάςτατθσ  απεικόνιςθσ 
τθσ πολιτιςτικισ  
κλθρονομιάσ τθσ 

Οάουςασ  
“Let’Scan” για 

μακθτζσ  
γυμναςίων τθσ 
πόλθσ και ςτθν 
ςυνζχεια θ ζναρξθ 

λειτουργίασ 
τμιματοσ  ςτα 

Εικαςτικά 
Εργαςτιρια του 
Διμου. 
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ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 
 

Φα ηθτιματα ακλθτιςμοφ και παιδείασ είναι 
από τα πλζον ςθμαντικά ηθτιματα όχι μόνο 
ςτον Διμο μασ αλλά ςτουσ περιςςότερουσ 
Διμουσ τθσ χϊρασ. 

Για αυτό άλλωςτε ςτο διοικθτικό μασ ςχιμα 
υπάρχει ςυγκεκριμζνθ αντιδθμαρχία που 
κεραπεφει αυτά τα ηθτιματα. 

Σολλά ιταν τα κζματα που κλθκικαμε να 
αντιμετωπίςουμε κατά το 1ο ζτοσ τθσ κθτείασ 
μασ ενϊ τα περιςςότερα εξ αυτϊν, όπωσ ιταν 
αναμενόμενο, είχαν να κάνουν με τα ηθτιματα 
ςυντιρθςθσ των ςχολικϊν και ακλθτικϊν 
κτιρίων του Διμου.  

Υυγκεκριμζνα, τα ακόλουκα κζματα μασ 
απαςχόλθςαν κατά το πρϊτο ζτοσ. 

ΧΟΛΕΙΑ 

Αναφορικά με τα πολφ ςθμαντικά κζματα 
πυροπροςταςία και ιςότιμθσ πρόςβαςθσ κα 
πραγματοποιθκοφν το προςεχζσ διάςτθμα 
μζςω του προγράμματοσ «ΪΙΝΡΔΘΞΡΥ» 
ςχθματικά εργαςίεσ ςτα ακόλουκα κτίρια. 

ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Ε ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 

-Γυμνάςιο Επιςκοπισ 

-Γυμνάςιο Μοπανοφ  

-2ο Γυμνάςιο Οάουςασ 

-Γυμνάςιο με Νυκειακζσ τάξεισ Ειρθνοφπολθσ 
(Αγγελοχϊρι) 

-1ο Δθμοτικό Υχολείο Οάουςασ 

-5ο Δθμοτικό Υχολείο Οάουςασ 

-6ο Δθμοτικό Υχολείο Οάουςασ 

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 
ΧΩΡΩΝ ΤΓΙΕΙΝΗ Ε ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 

ΓΙΑ ΦΘΟ ΣΤΡΥΒΑΥΘ ΜΑΙ ΕΠΧΣΘΤΕΦΘΥΘ ΑΞΕΑ 

-2ο Οθπιαγωγείο Οάουςασ  

-6ο Οθπιαγωγείο Οάουςασ  

-Οθπιαγωγείο Ϋαρίεςςασ  

-Οθπιαγωγείο Τοδοχωρίου  

-Δθμοτικό Υχολείο Επιςκοπισ 

-1ο Δθμοτικό Υχολείο Οάουςασ 

-3ο Δθμοτικό Υχολείο Οάουςασ 

-5ο Δθμοτικό Υχολείο Οάουςασ 

-Δθμοτικό Υχολείο Μοπανοφ 

Γενικότερεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ 
πραγματοποιικθκαν ςε πολλά από τα ςχολικά 
κτίρια του Διμου μασ. 

Ρι εργαςίεσ αυτζσ δίνονται ςτθν ςυνζχεια ανά 
δθμοτικι κοινότθτα. 

ΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΑΟΤΑ  

1ο και 2ο Νθπιαγωγείο Νάουςασ 

-Επιδιόρκωςθ υδραυλικϊν 

-Φοποκζτθςθ κουφωμάτων ςτο προςεχζσ 
διάςτθμα  

5ο Νθπιαγωγείο Νάουςασ 

Βάψιμο του κτιρίου 

1ο και 2ο Δθμοτικό ςχολείου Νάουςασ 

Προςεχϊσ τοποκζτθςθ μπαςκετϊν 

3ο Δθμοτικό χολείο Νάουςασ 

-Αντικατάςταςθ τθσ πόρτασ τθσ τουαλζτασ 

-Φοποκζτθςθ κιγκλιδϊματοσ με ίδιουσ πόρουσ  
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5ο Δθμοτικό χολείο Νάουςασ 

-Φοποκζτθςθ κουφωμάτων ςτο προςεχζσ 
διάςτθμα 

6ο Δθμοτικό χολείο Νάουςασ 

-Υυντιρθςθ αφλειου χϊρου 

7ο Δθμοτικό χολείο Νάουςασ 

-Φοποκζτθςθ κιγκλιδϊματοσ και ςιτασ ςτον 
προαφλιο χϊρο για τθν προςταςία των παιδιϊν 
από εξωτερικοφσ κινδφνουσ 

8ο Δθμοτικό  χολείο Νάουςασ 

-Επιδιόρκωςθ βρυςϊν και λουκιϊν 

-Αντικατάςταςθ 8 καλοριφζρ  

9ο Δθμοτικό χολείο Νάουςασ 

-Επιςκευι και αντικατάςταςθ του φρεατίου του 
δικτφου ςυλλογισ όμβριων υδάτων του 
αφλειου χϊρου (εργαςίεσ που κα 
πραγματοποιθκοφν το προςεχζσ διάςτθμα 
ενταγμζνεσ ςτο πρόγραμμα «ΪΙΝΡΔΘΞΡΥ»)  

-Επιςκευι υδραυλικισ εγκατάςταςθσ ςτον 
αφλιο χϊρο 

10ο Δθμοτικό χολείο Νάουςασ 

-Ανακαταςκευι του δαπζδου τθσ αίκουςασ 
πολλαπλϊν χριςεων (εργαςίεσ που κα 
πραγματοποιθκοφν το προςεχζσ διάςτθμα 
ενταγμζνεσ ςτο πρόγραμμα «ΪΙΝΡΔΘΞΡΥ») 

Δθμοτικό χολείο τενθμάχου 

-Βάψιμο του ςχολείου  

-Σρογραμματιςμόσ για αλλαγι των 
κουφωμάτων μζςα ςτο 2020 με ίδιουσ πόρουσ 

-Φο αίτθμα για καταςκευι επιπλζον τουαλετϊν 
ςτο Οθπιαγωγείο κρίκθκε μετά από 
γνωμοδότθςθ με τθν Φεχνικι Χπθρεςία ότι δεν 
μπορεί να πραγματοποιθκεί διότι απαιτείται 
οικοδομικι άδεια. 

-Υφνδεςθ τθσ αποχζτευςθσ του ςχολείου ςτο 
δίκτυο (υλοποίθςθ χρόνιου αιτιματοσ). 

Δθμοτικό χολείο Ροδοχωρίου 

-Υυντιρθςθ αφλειου χϊρου  

Λάππειο Γυμνάςιο Νάουςασ 

-Φοποκζτθςθ κουφωμάτων ςτο προςεχζσ 
διάςτθμα 

-Επιςκευι λζβθτα  

-Βάψιμο των τουαλετϊν του ςχολείου και 
κάποιων αικουςϊν του 

1ο και 2ο Λφκειο Νάουςασ 

-Επιδιόρκωςθ υδραυλικϊν και θλεκτρολογικϊν 
εγκαταςτάςεων 

-Φοποκζτθςθ κουφωμάτων ςτθ νότια πλευρά 
του ςχολείου ςτο προςεχζσ διάςτθμα 

ΕΠΑΛ Νάουςασ 

-Επιδιόρκωςθ θλεκτρολογικοφ πίνακα 

-Αντικατάςταςθ περιφερειακισ θλεκτρολογικισ 
εγκατάςταςθσ όλου του ςυγκροτιματοσ 
(υλοποίθςθ αιτιματοσ τριϊν ετϊν)  

ΚΠΕ Νάουςασ 

-Υυντιρθςθ κερμοχδραυλικισ εγκατάςταςθσ 

ΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ 

Νθπιαγωγείο Επιςκοπισ 

-Επιςκευι οροφισ 
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-Βάψιμο 

-Επιδιόρκωςθ υδραυλικϊν 

Δθμοτικό χολείο Κοπανοφ 

Βάψιμο του κτιρίου 

Δθμοτικό χολείο Επιςκοπισ 

-Επιδιόρκωςθ των βρυςϊν και των καηανακίων 

-Ανάπλαςθ του αφλειου χϊρου και εργαςίεσ 
διαμόρφωςθσ του κτιρίου για τθν 
αςφαλζςτερθ κίνθςθ των μακθτϊν (εργαςίεσ 
ενταγμζνεσ ςτο πρόγραμμα «ΪΙΝΡΔΘΞΡΥ»)  

Δθμοτικό χολείο Μονοςπίτων 

-Σροςεχϊσ τοποκζτθςθ μπαςκετϊν 

-Υυντιρθςθ υδραυλικϊν 

Κλειςτό Γυμναςτιριο Δθμοτικοφ χολείου 
Μαρίνασ 

-Αλλαγι ςτζγθσ (εργαςίεσ που κα 
πραγματοποιθκοφν το προςεχζσ διάςτθμα 
ενταγμζνεσ ςτο πρόγραμμα «ΪΙΝΡΔΘΞΡΥ») 

Γυμνάςιο Κόπανου 

-Αντικατάςταςθ τθσ κφρασ  ειςόδου ςτον 
αφλειο χϊρο  

-Επιδιόρκωςθ υδραυλικισ εγκατάςταςθσ 

-Επιδιόρκωςθ τθσ περίφραξθσ 

-Ενεργειακι αναβάκμιςθ κα πραγματοποιθκεί 
το προςεχζσ διάςτθμα μζςω του 
προγράμματοσ «ΪΙΝΡΔΘΞΡΥ»  

Γυμνάςιο Επιςκοπισ 

-Επιδιόρκωςθ ςωλθνϊςεων ςτισ τουαλζτεσ 

 

-Επιδιόρκωςθ θλεκτρονικϊν καλωδίων ςτισ 
τουαλζτεσ 

-Φοποκζτθςθ πορτϊν ςτισ τουαλζτεσ 

-Φοποκζτθςθ καλοριφζρ ςε αίκουςεσ  που 
υπιρχε ζλλειψθ κζρμανςθσ 

-Φοποκζτθςθ κεραμιδιϊν ςε ςθμεία τθσ ςτζγθσ 
που είχαν καταςτραφεί 

-Βάψιμο, διαμόρφωςθ του αφλειου χϊρου και  
τθσ περίφραξθ του ςχολείου με ίδιουσ πόρουσ 
μζςα ςτο 2020  

ΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΕΙΡΗΝΟΤΠΟΛΗ 

Δθμοτικό χολείο Ζερβοχωρίου 

-Φοποκζτθςθ ζξι (6) καλοριφζρ δαπάνθ τθσ 
Α/βάκμιασ Υχολικισ Επιτροπισ 

-Υφνδεςθ κάκε ςχολικισ αίκουςασ με το 
διαδίκτυο 

-Σρογραμματιςμόσ για περίφραξθ του 
ςχολείου  
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Δθμοτικό χολείο Αρχαγγζλου 

-Φοποκζτθςθ περίφραξθσ αφλειου χϊρου 

-Δθμοτικοφ Υχολείου Σολυπλατάνου 

-Επίλυςθ χρόνιου προβλιματοσ με τισ βρφςεσ 
του ςχολείου  

-Βάψιμο  

Γυμνάςιο με Λυκειακζσ τάξεισ Ειρθνοφπολθσ 

-Ενεργειακι αναβάκμιςθ  

ΕΙΔΙΚΟ ΧΟΛΕΙO - ΕΕΕΕΚ 

-Εξεφρεςθ λφςθσ ςτο πρόβλθμα κζρμανςθσ των 
παραχωρθμζνων αικουςϊν  

-Φοποκζτθςθ κλιματιςτικοφ 

ΙΝΣΙΣΟΤΣO ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

Αίτθμα για επαναλειτουργία του  δθμόςιου ΙΕΜ 
ςτθν Φεχνικι Υχολι 

Αποςτολι εγγράφου με αρ. πρωτ. 
21269/2.12.2019 για τθν επαναλειτουργία του 
Δ.Ι.Ε.Μ. ςτθν Οάουςα με τισ ειδικότθτεσ: 

-Φεχνικόσ κομμωτικισ τζχνθσ  

-Φεχνικόσ αρτοποιόσ - ηαχαροπλαςτικισ 

-Φεχνικόσ τουριςτικϊν μονάδων και 
επιχειριςεων φιλοξενίασ 

-Φεχνικόσ γεωπονίασ - ανκοκομίασ 

-Φεχνικόσ Αμπελουργίασ και οινολογίασ 

-Φεχνικόσ μαγειρικισ τζχνθσ – Αρχιμάγειρασ 
(Chef) 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕ 

χολικζσ βιβλιοκικεσ 

-Επικοινωνία με τθν Διεφκυνςθ Σρωτοβάκμιασ 
Θμακίασ για τθν ενίςχυςθ των ςχολικϊν 
βιβλιοκθκϊν με το ποςό των 3.000 ευρϊ 

-Διαβεβαίωςθ ότι όταν παραλθφκεί ζγγραφο 
από το Χπουργείο Σαιδείασ, που αφορά το 
κζμα, κα διαβιβαςτεί ςτο Διμο μασ αρμοδίωσ  

ΚΑΣΑΚΗΝΩΕΙ 

Καταςκθνϊςεισ Αγίασ Σριάδασ 

-Αποςτολι  εγγράφου από τθ Διεφκυνςθ  
Σρωτοβάκμιασ προσ το Χπουργείο Σαιδείασ για 
παραχϊρθςθ ςτο Διμο 

-Αναμονι τθσ απάντθςθσ του Χπουργείου  

ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 

ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΑΟΤΑ  

ΔΑΚ ΝΑΟΤΑ 

-Επιδιόρκωςθ και επζνδυςθ με δζρμα ςτθν 
αίκουςα βαρϊν όλων των οργάνων 
γυμναςτικισ και επαναλειτουργία ςτο ςφνολό 
τουσ 

-Βάψιμο των κερκίδων, κάγκελων και πορτϊν 

-Φοποκζτθςθ λαμπϊν ςτο μικρό κλειςτό του 
γθπζδου 

-Επιδιόρκωςθ του λζβθτα και δυνατότθτα 
πλζον ηεςτοφ νεροφ ςτα αποδυτιρια 

-Επιδιόρκωςθ υδραυλικϊν ςτισ τουαλζτεσ και 
ςτα αποδυτιρια  

-Βάψιμο διαγραμμίςεων και επιςκευι του 
τάπθτα ςτίβου (εργαςίεσ που δεν ζχουν 
πραγματοποιθκεί από τότε που περάςτθκε ο 
τάπθτασ) 

-Σροςεχϊσ τοποκζτθςθ μπεκ και χλοοτάπθτα 
ςε ςθμεία που απαιτείται 

-Ενεργειακι αναβάκμιςθ εντόσ του 2021 

-Υτο κλειςτό γιπεδο (μπάςκετ) βάψιμο των 
αποδυτθρίων, επιδιόρκωςθ υδραυλικϊν των 
αποδυτθρίων και των τουαλετϊν , πζραςμα 
τηαμιϊν, ςυντιρθςθ κερκίδων, εςτιϊν, 
θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ και τοποκζτθςθ 
μπαςκετϊν ςτον ζξω χϊρο 
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 Δθμοτικό Κλειςτό Κολυμβθτιριο Νάουςασ 

-Ζκδοςθ άδειασ δεξαμενισ μικρισ και μεγάλθσ 
πιςίνασ 

-Φοποκζτθςθ απινιδωτι 

-Υυντιρθςθ μικρισ πιςίνασ 

-Επιδιόρκωςθ και επαναλειτουργία των μιςϊν 
θλιακϊν κερμοςιφϊνων (προγραμματιςμόσ 
επιδιόρκωςθσ και επαναλειτουργίασ και των 
υπόλοιπων)  

-Βάψιμο αποδυτθρίων, διαδρόμων και 
τουαλετϊν 

 

 

-Υυντιρθςθ βατιρων 

- Υυντιρθςθ υδραυλικϊν 

- Σροςωρινι ςτεγανοποίθςθ οροφισ με πίςςα 

Γιπεδα Σζννισ Αγίου Νικολάου   

-Δθμιουργία κανονιςμοφ λειτουργίασ γθπζδων 

-Υυντιρθςθ χϊρων 
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-Φοποκζτθςθ φιλζ, παςςάλων και πινάκων 
ςκορ 

Γιπεδο Παναγιωποφλασ 

-Επιδιόρκωςθ περίφραξθσ 

 

Γιπεδο Αγίου Νικολάου 

-Αντικατάςταςθ μπεκ 

-Επιδιόρκωςθ αντλίασ 

-Επιδιόρκωςθ περίφραξθσ 

ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΙΡΗΝΟΤΠΟΛΗ  

Ανοιχτό Δθμοτικό Κολυμβθτιριο Ζερβοχωρίου 

-Βάψιμο και αντικατάςταςθ πλακιδίων ςτθ 
μικρι και μεγάλθ δεξαμενι 

 

-Υυντιρθςθ υδραυλικισ και θλεκτρολογικισ 
εγκατάςταςθσ 

-Βάψιμο και ςυντιρθςθ τουαλετϊν  

 

-Ζκδοςθ προςωρινισ άδειασ ακλθτικϊν 
εγκαταςτάςεων 

ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ  

Γυμναςτιριο Μαρίνασ 

-Υυντιρθςθ τθσ ςτζγθσ (εργαςίεσ ενταγμζνεσ 
ςτο πρόγραμμα «ΪΙΝΡΔΘΞΡΥ»)  

Γιπεδο Λευκαδίων 

Επιδιόρκωςθ περίφραξθσ 
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ΑΔΕΠΟΣΑ ΖΩΑ 

Ζγκριςθ αιτιματοσ  δθμιουργίασ καταφυγίου 
αδζςποτων ηϊων (εργαςίεσ που κα 
πραγματοποιθκοφν το προςεχζσ διάςτθμα 
ενταγμζνεσ ςτο πρόγραμμα «ΪΙΝΡΔΘΞΡΥ») 

-Δθμιουργία διαδικτυακοφ τόπου για τθν 
υιοκεςία αδζςποτων 

-Φοποκζτθςθ ταϊςτρϊν ςε διάφορα ςθμεία του 
διμου και δυνατότθτα εντοπιςμοφ τθσ κζςθσ 
και τθσ κατάςταςθσ τουσ μζςω διαδικτυακισ 
εφαρμογισ 

-Χπογραφι ςφμβαςθσ με κτθνίατρο  

-Σρόγραμμα ςτειρϊςεων 

-Χπογραφι ςφμβαςθσ με περισ υλλζκτθ 
αδζςποτων 

-Υυντιρθςθ προςωρινοφ χϊρου περιςυλλογισ 
αδζςποτων 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
 

Θ κοινωνικι πολιτικι του Διμου ιταν επίςθσ 
ζνασ από τουσ βαςικοφσ πυλϊνεσ τθσ πολιτικισ 
μασ. Φο νομικό πρόςωπο του Διμου ςτάκθκε 
πάντα δίπλα ςε όλεσ τισ ανάγκεσ που υπιρχε θ 
δυνατότθτα να καλυφκοφν για όλουσ τουσ 
Δθμότεσ. 

Σρϊτο μζλθμά μασ ιταν θ άμεςθ επικοινωνία 
με τουσ Δθμότεσ. Ζτςι θ επανακαταςκευι του 
ιςτότοπου κρίκθκε επιβεβλθμζνθ. Υυγχρόνωσ θ 
αναβάκμιςθ του περιεχομζνου, θ 
τμθματοποίθςθ και θ ενθμζρωςθ για κάκε 
δομι του Οομικοφ Σροςϊπου ανεξάρτθτα, θ 
προςβαςιμότθτα και θ άμεςθ επικοινωνία με 
τουσ πολίτεσ και ωφελοφμενουσ  κακϊσ και θ 
προςβαςιμότθτα ςε ΑΞΕΑ αποτελοφν τα 
κυρίαρχα ςυςτατικά του νζου ιςτοτόπου. 

 

Επίςθσ, ενιςχφκθκε θ προβολι του Οομικοφ 
Σροςϊπου ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 
(facebook, instagram, twitter)  και ςτον 
θλεκτρονικό και ζντυπο τφπο. Ζτςι 
προχωριςαμε ςτθ δθμιουργία ςελίδων 
facebook για όλεσ τισ δομζσ του Οομικοφ 
Σροςϊπου, κακϊσ και ςτθν δθμιουργία τθσ 
πολφ πετυχθμζνθσ ομάδασ «Σαιδικοί και 
βρεφονθπιακοί ςτακμοί του Διμου Οάουςασ». 

 

Υθμαντικι ιταν επίςθσ θ μεταφορά του 
νομικοφ προςϊπου εντόσ τθσ πόλθσ τθσ 
Οάουςασ. Αυτό κρίκθκε ςθμαντικό λόγω τθσ 
ευκολίασ πρόςβαςθσ ςε όςουσ το ζχουν 
ανάγκθ. Ζτςι δράςεισ όπωσ το κοινωνικό 
παντοπωλείο, το κοινωνικό φαρμακείο, το 
κζντρο κοινότθτασ μποροφν να είναι 
προςβάςιμεσ με πολφ πιο εφκολο τρόπο. 

Επίςθσ το νομικό πρόςωπο εντάχκθκε ςε 
ερευνθτικό πρόγραμμα του Α.Σ.Θ. ςχετικό με 
τθν εκπαίδευςθ των ατόμων μεγάλθσ θλικίασ 
ςτισ πτϊςεισ με εκπαίδευςθ και εκμάκθςθ τθσ 
τεχνικισ «OTTAGO», κακϊσ και ςτο 
περιφερειακό πρόγραμμα «Μλικ ςτθ ηωι» 
αναφορικά με τθν αυτόνομθ και αςφαλι 
διαβίωςθ θλικιωμζνων. 

Ξία ςθμαντικι ςυνεργαςία πραγματοποιικθκε 
επίςθσ με τον φορζα «ΕΤΑΥΞΡΥ». 

 

Αντίςτοιχα ςθμαντικζσ ςυνεργαςίεσ με κοινζσ 
δράςεισ υλοποιικθκαν ι ενιςχφκθκαν με 
ςθμαντικοφσ φορείσ όπωσ το τοπικό τμιμα του 
Ερυκροφ Υταυροφ, τον φορζα «Σρωτοβουλία 
για το παιδί», το «Μζντρο ςυμβουλευτικισ 
κακοποιθμζνων γυναικϊν» και άλλουσ φορείσ 
του τόπου.  

Αναφορικά με το κτίριο του ΜΑΣΘ 
πραγματοποιικθκε ςυντιρθςθ ςτα λοφκια και 
ςτθν ςκεπι του κτθρίου, ενϊ ολοκλθρϊκθκε 
μικρό αντιπλθμμυρικό ζργο για το υπόγειο του 
κτθρίου του ΜΑΣΘ Οάουςασ που πλθμμφριηε 
κάκε χρόνο και ζγινε ςυντιρθςθ ςτον λζβθτα, 
που δεν λειτουργοφςε για δφο χρόνια και ςτα 
κλιματιςτικά του κτθρίου του ΜΑΣΘ Οάουςασ. 
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Ρλοκλθρϊκθκε επίςθσ το κακάριςμα όλου του 
κτθρίου, ενϊ υπάρχει προγραμματιςμόσ για 
ςυντιρθςθ και εξωραϊςμό όλου του κτθρίουμε 
βάψιμο του, ςυντιρθςθ των κουφωμάτων, 
ςυντιρθςθ τθσ ςκεπισ, ςυντιρθςθ και βάψιμο 
των μεταλλικϊν καταςκευϊν. 

Αντίςτοιχα ςτα υπόλοιπα κτιρια των ΜΑΣΘ 
ςτον Διμο πραγματοποιικθκε ςυντιρθςθ ςτα 
κλιματιςτικά και ςτουσ λζβθτεσ όλων των 
κτθρίων γιατί πολλά δεν λειτουργοφςαν. 

Επίςθσ ζγινε ςυντιρθςθ των κτθριακϊν 
υποδομϊν ςε μεγάλο βακμό των ΜΑΣΘ 
Ξαρίνασ και Μοπανοφ αλλά και όπου αλλοφ 
ηθτικθκε. Επίςθσ πραγματοποιικθκαν 
ςυναντιςεισ με όλα τα ςυμβοφλια ΜΑΣΘ και με 
τα μζλθ των ΜΑΣΘ ςε όλο τον Διμο με 
ςυηιτθςθ και καταγραφι όλων των 
προβλθμάτων και των κεμάτων που 
απαςχολοφν τα μζλθ, κακϊσ και 
προγραμματιςμόσ για νζεσ δράςεισ όπωσ 
δθμιουργία τμιματα Αγγλικϊν, γυμναςτικισ 
και FELDENKRAIS ςε διάφορα ΜΑΣΘ Φοπικϊν 
Μοινοτιτων. 

Φο πρόγραμμα Γυμναςτικισ των ΜΑΣΘ 
ενδυναμϊκθκε αρκετά με μακιματα δφο 
φορζσ τθν εβδομάδα αλλά και οργάνωςθ 
αντίςτοιχων τμθμάτων ςτα ΜΑΣΘ Μοπανοφ, 
Ξαρίνασ και Ειρθνοφπολθσ. 

Ρργανϊκθκε για πρϊτθ φορά τμιμα 
«FELDENKRAIS» και αντίςτοιχα τμιματα 
οργανϊνονται και ςτα ΜΑΣΘ του Μοπανοφ, τθσ 
Ξαρίνασ και τθσ Ειρθνοφπολθσ. 

Θ ςθμαντικι δράςθ του φυςικοκεραπευτι ςτα 
ΜΑΣΘ ενιςχφκθκε επικοινωνιακά με προβολι  
τθσ φπαρξθσ  φυςιοκεραπευτι ςτα ΜΑΣΘ, που 
δεν γινόταν ποτζ, ενϊ υπιρξε παράταςθ τθσ 
κθτείασ του φυςιοκεραπευτι για ζνα τρίμθνο 
κακϊσ και προκιρυξθ ςτον ΑΥΕΣ για μόνιμθ 
κζςθ φυςιοκεραπευτι για το ΜΔΑΣ ΞΕΑ. 

Σροβολι τθσ φπαρξθσ τθσ υπθρεςίασ 
νοςθλευτι ςτο Οομικό Σρόςωπο   

Για πρϊτθ φορά πραγματοποιικθκε επίςκεψθ 
του νοςθλευτι ςτα ΜΑΣΘ των Φοπικϊν 
Μοινοτιτων και προςφορά των υπθρεςιϊν ςτα 
μζλθ των ΜΑΣΘ ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ. 

 

 

 

 

Υυγχρόνωσ ςυνεχίηονται οι ςυναντιςεισ με 
εργοκεραπευτι, θ λειτουργία του τμιματοσ 
κολφμβθςθσ και θ λειτουργία τθσ χορωδίασ του 
ΜΑΣΘ με προγραμματιςμό τθσ αποηθμίωςθσ 
του μαζςτρου από το νομικό πρόςωπο και όχι 
από τα μζλθ τθσ χορωδίασ. 
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Επίςθσ ςυνεχίηονται αναβακμιςμζνα τα 
τμιματα αγγλικϊν για πρϊτθ φορά ςε ειδικά 
διαμορφωμζνο χϊρο διδαςκαλίασ με κρανία, 
κζρμανςθ, πίνακα διδαςκαλίασ  και υλικό 
γραφικισ φλθσ. 

Υτουσ βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ και ςτουσ 
παιδικοφσ ςτακμοφσ του Διμου 
πραγματοποιικθκε ςυντιρθςθ ςτουσ λζβθτεσ 
και ςτα κλιματιςτικά αφοφ δεν γινόταν για 
αρκετά χρόνια. Σαράλλθλα, ολοκλθρϊκθκε 
πρόγραμμα ςυντιρθςθσ ςκεπϊν και 
κακάριςμα ςτα λοφκια ςε όςουσ είχαν 
πρόβλθμα, επίςθσ πραγματοποιικθκε 
ςυντιρθςθ και βάψιμο των παιδικϊν τθσ 
Φοπικισ Μοινότθτασ Οάουςασ κακϊσ και 
κακαριςμόσ και ςυντιρθςθ των προαφλιων 
χϊρων. 

 

 

Σραγματοποιικθκε επίςθσ κακαριςμόσ 
πραςίνου περιμετρικά  ςτον παιδικό Βάλιασ 
που δεν είχε γίνει τα τελευταία 5 ζτθ. Επίςθσ 
πραγματοποιικθκε τοποκζτθςθ κάγκελου 
προςτατευτικοφ ςε παράκυρο ςτον παιδικό 
Βάλιασ που είχε αφαιρεκεί  μετά από κλοπι 
κακϊσ και αγορά και αντικατάςταςθ τθσ 
τθλεόραςθσ και του υπολογιςτι που είχαν 
αφαιρεκεί. 

 

. 
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Σραγματοποιικθκε αγορά για πρϊτθ φορά 
ςυςκευϊν επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ για τθσ 
κουηίνεσ των παιδικϊν ςτακμϊν (μπλζντερ, 
βραςτιρεσ, αποχυμωτζσ, ςκοφπεσ, 
κερμοςίφωνεσ κ.α.). Αντικατάςταςθ των 
ψυγείων και των κουηινϊν για πρϊτθ φορά ςε 
όλουσ ςχεδόν τουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ με 
επαγγελματικά και προγραμματιςμόσ για 
αντικατάςταςθ και των τελευταίων μθ 
επαγγελματικϊν. 

Ρλοκλθρϊκθκε θ διαδικαςία τθσ δθμιουργίασ 
τθσ πρϊτθσ πιςτοποιθμζνθσ παιδικισ χαράσ  εξ 
ολοκλιρου ςτον βρεφονθπιακό ςτακμό 
Μοπανοφ. 

Επιπλζον, υπάρχει προγραμματιςμόσ για τθν 
εγκαινίαςθ τθσ πρϊτθσ πιςτοποιθμζνθσ εξ 
ολοκλιρου και αδειοδοτθμζνθσ παιδικισ χαράσ 
του Οομικοφ Σροςϊπου αλλά και όλου του 
Διμου Οάουςασ. 

 

 

Επίςθσ οργανϊκθκαν μακιματα βρεφικοφ 
μαςάη για νζουσ γονείσ για πρϊτθ φορά. 

 

Φζλοσ, για πρϊτθ φορά οργανϊκθκε μεγάλθ 
χριςτουγεννιάτικθ γιορτι δωρεάν για όλα τα 
παιδιά των παιδικϊν και βρεφονθπιακϊν 
ςτακμϊν με κζμα τουσ κουραμπιζδεσ. 

Υτθν γιορτι πραγματοποιικθκε βιωματικι 
εξιςτόρθςθ χριςτουγεννιάτικου παραμυκιοφ 

από τθν ςυγγραφζα παιδικϊν παραμυκιϊν  
Υοφία Φςιάμθ, με ςυμμετοχι των μακθτϊν και 
των κακθγθτϊν του Ι.Ε.Μ. Ξαγειρικισ Βζροιασ 
με τον κακθγθτι Ιωάννθ Μελεςίδθ, προςφορά 
αλλά και ςυμμετοχι ιδιωτϊν τθσ Οάουςασ, 
ςυμμετοχι τθσ χορωδίασ του ΜΑΣΘ με 
χριςτουγεννιάτικεσ μελωδίεσ και ςυμμετοχι 
τθσ βιβλιοκικθσ του Διμου Οάουςασ. 

 

Επίςθσ πραγματοποιικθκε για πρϊτθ φορά 
οργάνωςθ μεγάλθσ αποκριάτικθσ εκδιλωςθσ 
που ιταν δωρεάν για όλα τα παιδιά των 
παιδικϊν με ςυμμετοχι του Ρμίλου 
«Γενίτςαροι και Ξποφλεσ» και του Υυλλόγου 
του Μάμπου. 
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Επίςθσ, πραγματοποιικθκε διοργάνωςθ 
εκπαιδευτικοφ ςεμιναρίου με το ςχολείο 
Ξοντεςςοριανισ διδαςκαλίασ και τθν ομότιμθ 
κακθγιτρια κα Ηαφρανά. 

Ρργανϊςαμε διιμερο ςεμινάριο δωρεάν για 
όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ των 
βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν του Οομικοφ 
Σροςϊπου αλλά και για το κοινό για τθν 
Ξοντεςςοριανι εκπαίδευςθ και δθμιουργία 
πιλοτικοφ παιδικοφ ςτακμοφ με εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα βαςιηόμενο ςτθν Ξοντεςςοριανι 
διδαςκαλία. 

 

Υτθν δομι του ΜΘΪΘ ζγινε ςυντιρθςθ λζβθτα 
για κζρμανςθ που δεν λειτουργοφςε και 
κλιματιςτικοφ που υπολειτουργοφςε. Επίςθσ 
ζγινε τοποκζτθςθ τθλεφϊνου που δεν υπιρχε 
και ζγινε αγορά νζου υπολογιςτι και 
πολυμθχανιματοσ που δεν υπιρχαν. Επίςθσ 
πραγματοποιικθκαν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του 
χϊρου και βάψιμο.Αγορά εξοπλιςμοφ για τθν 
κουηίνα, κλινοςκεπάςματα, νζα ζπιπλα και 
προςτατευτικά για τα ζπιπλα και νζοσ 
εξοπλιςμόσ γυμναςτικισ 
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Υτθν δομι των ΜΔΑΣ πραγματοποιικθκε 
ςυντιρθςθ κλιματιςτικοφ που 
υπολειτουργοφςε και ζγινεαγορά εξοπλιςμοφ 
όπωσ τθλεόραςθσ και υπολογιςτι που δεν 
υπιρχαν. Ζγινε αγορά εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
που δεν γινόταν τα τελευταία χρόνια. 
Σραγματοποιικθκε δθμιουργία προγράμματοσ  
νζων δράςεων ςε εβδομαδιαίο πρόγραμμα με 
εκελοντζσ όπωσ μουςικοκινθτικι,κεατρικι 
αγωγι, μαγειρικι, γυμναςτικι, 
ηωγραφικι,εκμάκθςθ παραδοςιακϊν χορϊν, 
ενιςχυτικι διδαςκαλία ςτα καλλιτεχνικά, 
καταςκευζσ και άλλεσ δράςεισ. 

Αναφορικά με το ΜΔΑΣ-ΞΕΑ 
πραγματοποιικθκε ςυμμετοχι για πρϊτθ φορά 
ςε πολιτιςτικι εκδιλωςθ του Νυκείου 
Ελλθνίδων Οάουςασ και βράβευςθ τθσ δομισ 
κακϊσ και άλλεσ εκδθλϊςεισ. 

 

 

Υθμαντικζσ ιταν οι δράςεισ του προγράμματοσ 
«Βοικεια ςτο Υπίτι» με ζλεγχο όλων των 
περιςτατικϊν που εξυπθρετεί και 
επαναπρογραμματιςμό των δράςεων του με 
ςυνεχι ροι νζων περιςτατικϊν όλο τον χρόνο. 
Υυγχρόνωσ πραγματοποιικθκε προςκικθ νζων 
περιςτατικϊν κατά τθν διάρκεια όλου του 
χρόνου. Ξε βιολογικό κακαριςμό όλων των 
αυτοκινιτων και ςυντιρθςιτουσ και ανανζωςθ 
κακϊσ και βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ των 
αυτοκινιτων. 

Χπιρξε ενεργι ςυμμετοχι με πολφ καλι 
απόδοςθ και υψθλό επίπεδο προςφοράσ ςτθν 
εξυπθρζτθςθ περιςτατικϊν αλλά και ςτθν 
εμπλοκι ςτθν δθμιουργία του ςυςςιτίου κατά 
τθν διάρκεια τθσ πρϊτθσ φάςθσ τθσ πανδθμίασ 
με εξυπθρζτθςθ όλων ςχεδόν των 
ωφελοφμενων κατά τθν διάρκεια των 
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περιοριςτικϊν μζτρων λόγω τθσ πανδθμίασ του 
κορονοϊοφ. 

 

Ρλοκλθρϊκθκε θ επαναδιοργάνωςθ του 
φροντιςτθρίου με νζουσ και παλιοφσ κακθγθτζσ 
ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο διδαςκαλίασ 
που δθμιουργικθκε για πρϊτθ φορά ςτο 
κζντρο τθσ πόλθσ με κρανία, κζρμανςθ, πίνακα 
και υλικό γραφικισ φλθσ. Σαρακολοφκθςθ και 
ςτιριξθ των μακθμάτων από εκελοντι που 
είναι πάντα παρϊν με παράλλθλεσ δράςεισ 
ςτιριξθσ των μακθτϊν από το Οομικό 
Σρόςωπο και τουσ κακθγθτζσ του Οομικοφ 
Σροςϊπου. 

 

 

Άξιο αναφοράσ είναι επίςθσ, θ παράδοςθ των 
πρϊτων παρκοκρζβατων ςε δθμότεσ που 
απζκτθςαν παιδί. Θ δθμοτικι μασ αρχι 
βρίςκεται πάντα δίπλα ςε οικογζνειεσ 
νεογζννθτων και κα κακιερϊςει το “δϊρο  
γζννασ- babybox” ωσ μια δράςθ ςτιριξισ τουσ. 
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ΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Φο τεχνικό πρόγραμμα του ζτουσ υπιρξε 
ιδιαίτερα απαιτθτικό ςε όλα τα επίπεδα. Είτε 
αναφερόμαςτε ςτισ μελζτεσ, είτε ςτα ζργα, είτε 
ςτισ προμικειεσ και τισ υπθρεςίεσ που ιταν 
αρμοδιότθτα τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ το πρϊτο 
ζτοσ τθσ κθτείασ μασ ιταν ιδιαίτερα πλοφςιο ςε 
όλα τα ςθμαντικά ηθτιματα του Διμου που 
είτε «ζτρεχαν» από το παρελκόν είτε ξεκίνθςαν 
ςε αυτιν τθν περίοδο. Υτθν ςυνζχεια 
αποτυπϊνεται με ζνα γενικευμζνο τρόπο το 
ςφνολο των ηθτθμάτων που απαςχόλθςαν τθν 
τεχνικι υπθρεςία του Διμου μασ. 

ΜΕΛΕΣΕ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ – ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΜΕΛΕΣΕ 

Υφμφωνα με το βιβλίο μελετϊν που τθρείται 
ςτθν Διεφκυνςθ Φεχνικϊν Χπθρεςιϊν, το 
διάςτθμα από το Υεπτζμβριο 2019 ζωσ τον 
Αφγουςτο 2020 ςυντάχκθκαν τριάντα τζςςερεισ 
(34) μελζτεσ που αφοροφν ΕΤΓΑ, ΞΕΝΕΦΕΥ, 
ΣΤΡΞΘΘΕΙΕΥ, ΕΤΓΑΥΙΕΥ, ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ, ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ 7.721.066,58 €. 

Φο ςυγκεκριμζνο διάςτθμα αποτζλεςε πλθν 
των άλλων και περίοδο ωρίμανςθσ ενταγμζνων 
ζργων που ναι μεν είχαν ενταχκεί ςε 
χρθματοδοτικά μζςα, ωςτόςο και προκειμζνου 
να τφχουν εγκρίςεων τευχϊν δθμοπράτθςθσ 
απαιτοφνταν χρονοβόρεσ ενζργειεσ 
επικαιροποίθςθσ μελετϊν, προχπολογιςμϊν, 
εγκρίςεων και άλλων γραφειοκρατικϊν 
ενεργειϊν. (Εδϊ φυςικά κα πρζπει να εντάξει 
κανείσ και τθν επί δίμθνο υπολειτουργία των 
Χπθρεςιϊν λόγω του Covid 19). Ενδεικτικά, 
αναφζρονται τα τζςςερα ςθμαντικά (4) ζργα 
ενεργειακισ αναβάκμιςθσ, το μεγάλο ζργο τθσ 
βιϊςιμθσ αςτικισ Ανάπτυξθσ (ΒΑΑ), το ζργο τθσ 
ανάπλαςθσ πλατείασ Μοπανοφ (Leader), 
Ανάπλαςθ παιδικϊν χαρϊν Φ. Μοινοτιτων κλπ.  

Ψςτερα από ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ και 
επαφζσ με τισ αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ και 
Διαχειριςτικζσ Αρχζσ, επιτεφχκθκε θ παραμονι 

των παραπάνω ζργων ςτα χρθματοδοτικά μζςα 
επεξεργάςτθκαν λφςεισ εφικτότθτασ των 
ενταγμζνων ζργων εντόσ των 
χρονοδιαγραμμάτων των Σροςκλιςεων και 
δρομολογικθκαν οι περεταίρω ςχεδιαςμοί. 
Υυνοπτικά ςτοιχεία για κάκε ζνα από τα 
ςθμαντικά ζργα και οι ενζργειεσ που ζγιναν, 
παρατίκενται παρακάτω:  

ΒΙέΥΙΞΘ ΑΥΦΙΜΘ ΑΟΑΣΝΑΥΘ (ΒΑΑ) ΟΑΡΧΥΑΥ  

Ρ αρχικόσ ςχεδιαςμόσ αφοροφςε ςε μια 
ςυνολικι προςπάκεια ανάπλαςθσ τμθμάτων 
τθσ πόλθσ και ςυγκεκριμζνα, α) τθν ανάπλαςθ 
τθσ Σλατείασ Μαρατάςου, με τθν πεηοδρόμθςθ-
ενςωμάτωςθ των πζριξ τθσ πλατείασ οδϊν  με 
τθν κυκλικι πλατεία, β) τθν ανάπλαςθ του 
Σάρκου, γ) τθν ανάπλαςθ των παρόχκιων 
πεηοδρόμων κλπ δ) τον αρχιτεκτονικό φωτιςμό 
ςθμαντικϊν τοποςιμων τθσ πόλθσ. έςτόςο 
διαπιςτϊκθκε ότι ο ςχεδιαςμόσ αυτόσ δεν ιταν 
χρονικά εφικτόσ, αφοφ οι απαιτοφμενεσ 
ενζργειεσ ωρίμανςθσ και οι εγκρίςεισ, δεν ιταν 
δυνατόν να ολοκλθρωκοφν ςτουσ χρόνουσ τθσ 
Σρόςκλθςθσ (Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, 
Ρριοκζτθςθ κλπ.) και υπιρξε ορατόσ ο 
κίνδυνοσ απϊλειασ των δεςμευμζνων 
πιςτϊςεων. Ψςτερα από διαβοφλευςθ με τθν 
Δ.Α. δόκθκαν κατευκφνςεισ τόςο ςτθν Δ/νςθ 
Σεριβάλλοντοσ, όςον και ςτθν Φ.Χ. ϊςτε να 
προβοφν ςτθν μελζτθ και ωρίμανςθ α) του 
Δθμοτικοφ Σάρκου, β) τθν ανάπλαςθ των 
πεηοδρομιϊν που ςυνδζουν τθν περιοχι του 
openmall με τθν οδό Ξ. Αλεξάνδρου και γ) τθν 
άμεςθ δθμοπράτθςθ του μοναδικοφ ϊριμου 
ζργου του αρχιτεκτονικοφ φωτιςμοφ 
ςθμαντικϊν τοποςιμων τθσ πόλθσ. Από τα τρία 
αυτά ζργα το (α) βρίςκεται ςτθν φάςθ 
ολοκλιρωςθσ τθσ μελζτθσ, το (β) βρίςκεται 
ςτθν φάςθ τθσ ςφνταξθσ τθσ μελζτθσ, ενϊ το (γ) 
ςτθν υποβολι τθσ μελζτθσ και των Φ.Δ. για 
ζγκριςθ Δθμοπράτθςθσ του ζργου. 

ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΕΥ ΑΟΑΒΑΘΞΙΥΕΙΥ Σ.Ε.Σ.( 
ΔΘΞΡΦΙΜΡ ΘΕΑΦΤΡ, ΓΧΞΟΑΥΙΡ ΜΡΣΑΟΡΧ, 
ΓΧΞΟΑΥΙΡ ΑΓΓΕΝΡΫέΤΙΡΧ) 

Θ Ενεργειακι αναβάκμιςθ Γυμναςίου-Νυκείου 
Ειρθνοφπολθσ (Αγγελοχωρίου), 
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προχπολογιςμοφ 785.000,00 €. Υτο 
ςυγκεκριμζνο διάςτθμα ζγιναν ςυνεχείσ 
επαφζσ με τθν Δ.Α. τθσ Σεριφζρειασ και παρά 
τισ κακυςτεριςεισ λόγωCovid 19, επιτεφχκθκε 
θ ολοκλιρωςθ τθσ δθμοπράτθςθσ του ζργου 
και εντόσ των θμερϊν κα υπογραφεί θ ςχετικι 
Υφμβαςθ του ζργου.  

Θ Ενεργειακι αναβάκμιςθ κλειςτοφ Δθμοτικοφ 
Θεάτρου, προχπολογιςμοφ 494.000,00 €. 

Υτο ςυγκεκριμζνο διάςτθμα ζγιναν ςυνεχείσ 
επαφζσ με τθν Δ.Α. τθσ Σεριφζρειασ και παρά 
τισ κακυςτεριςεισ λόγω Covid 19, επιτεφχκθκε 
θ ζγκριςθ τθσ δθμοπράτθςθσ του ζργου το 
οποίο και δρομολογικθκε να δθμοπρατθκεί το 
προςεχζσ διάςτθμα.  

Θ Ενεργειακι αναβάκμιςθ Γυμναςίου Μοπανοφ, 
προχπολογιςμοφ 760.000,02 €.  Υτο 
ςυγκεκριμζνο διάςτθμα ζγιναν ςυνεχείσ 
επαφζσ με τθν Δ.Α. τθσ Σεριφζρειασ και παρά 
τισ κακυςτεριςεισ λόγω Covid 19, επιτεφχκθκε 
θ ζγκριςθ τθσ δθμοπράτθςθσ του ζργου το 
οποίο και δθμοπρατικθκε ςτισ 10-8-2020. 

ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΕΥ ΑΟΑΒΑΘΞΙΥΕΙΥ ΦΡΞΕΑΜΡ 
(ΜΝΕΙΥΦΡ ΔΘΞΡΦΙΜΡ ΑΘΝΘΦΙΜΡ ΜΕΟΦΤΡ ΔΑΜ) 

Αναμζνεται θ ζγκριςθ Δθμοπράτθςθσ του 
ζργου προχπολογιςμοφ 836.000,00 €. 

ΑΟΑΣΝΑΥΘ ΣΝΑΦΕΙΑΥ ΥΦΘΟ Φ.Μ. ΜΡΣΑΟΡΧ 
προχπολογιςμοφ 280.000,00 €. 

Ρλοκλθρϊκθκε θ επικαιροποίθςθ τθσ μελζτθσ 
και αναμζνεται θ ζγκριςθ Φευχϊν 
Δθμοπράτθςθσ του ζργου εντόσ του 
Υεπτεμβρίου 2020. 

ΑΟΑΣΝΑΥΘ ΣΑΙΔΙΜέΟ ΫΑΤέΟ Φ. ΜΡΙΟΡΦΘΦέΟ 
προχπολογιςμοφ 200.000,00 €.  

Ζγιναν ενζργειεσ για τθν εκ νζου Υφνταξθ 
Σρογραμματικισ Υφμβαςθσ, με τθν Σ.Ε. 
Θμακίασ, λόγω λιξθσ τθσ προθγουμζνθσ. Ρ 
Διμοσ μασ ζχει κάνει τισ απαραίτθτεσ 
ενζργειεσ. Αναμζνεται πλζον θ Σ.Ε. Θμακίασ να 
κάνει τισ δικζσ τθσ. Αμζςωσ μετά κα είναι 
δυνατι θ δθμοπράτθςθ του ζργου 

ΑΟΡΙΜΦΡ ΜΕΟΦΤΡ ΕΞΣΡΤΙΡΧ ΔΘΞΡΧ 
ΟΑΡΧΥΑΥ προχπολογιςμοφ 1.492.580,25 €. 

έρίμαςε ο ςχεδιαςμόσ τθσ πρόταςθσ και ιδθ 
ζχει ξεκινιςει θ ςφνταξθ του φακζλου για τθν 
ανάκεςθ τθσ μελζτθσ. 

ΔΘΞΙΡΧΤΓΙΑ ΟΕΡΧ ΔΘΞΑΤΫΕΙΡΧ ΟΑΡΧΥΑΥ ΥΦΡ 
ΒΕΦΝΑΟΥ προχπολογιςμοφ 4.858.308,97 € 

λο το προθγοφμενο διάςτθμα αναηθτοφνταν 
πθγι χρθματοδότθςθσ για τθν εξαςφάλιςθ του 
ςυνόλου τθσ δαπάνθσ του ζργου. Οα 
ςθμειϊςουμε ότι από το αρχικό 
προχπολογιςκζν ποςό είχε εξαςφαλιςκεί μόνο 
το ποςό των 2.500.000 €. Επίςθσ τζκθκε ςε 
προβλθματιςμό θ αναγκαιότθτα του αρχικοφ 
κτιριολογικοφ ςχεδιαςμοφ. 

ΒΕΝΦΙέΥΘ ΦΘΥ ΣΤΡΥΒΑΥΘΥ ΥΕ ΓΕέΤΓΙΜΘ ΓΘ ΜΑΙ 
ΜΦΘΟΡΦΤΡΪΙΜΕΥ ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΕΙΥ ΦΡΧ 
ΔΘΞΡΧ ΘΤέΙΜΘΥ ΣΡΝΘΥ ΟΑΡΧΥΑΥ (πρϊθν 
ΪΙΝΡΔΘΞΡΥ Ι νυν ΦΤΙΦΥΘΥ) προχπολογιςμοφ 
862.050,00 €. 

Ρλοκλθρϊκθκαν όλεσ οι διαδικαςίεσ εγκρίςεων 
και το ζργο δρομολογικθκε να δθμοπρατθκεί 
το  επόμενο διάςτθμα.  

ΑΣΡΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΜΦΙΤΙΡΧ ΞΑΦΘΑΙΡΧ 
προχπολογιςμοφ 2.600.000,00 €. 

Χποβλικθκαν και οι λοιπζσ μελζτεσ (πλθν 
αυτϊν που είναι αρμοδιότθτασ του Χπ. 
Σολιτιςμοφ) και αναμζνεται θ ζγκριςθ τθσ 
Σρόταςθσ. 

ΔΘΞΙΡΧΤΓΙΑ ΜΑΦΑΪΧΓΙΡΧ ΗέέΟ ΥΧΟΦΤΡΪΙΑΥ 

Χποβλικθκε θ πρόταςθ. Ρλοκλθρϊνονται οι 
μελζτεσ και αμζςωσ μετά τθν ζνταξθ τθσ 
πρόταςθσ, ξεκινά θ εκτζλεςθ του ζργου. 
προχπολογιςμοφ 372.000,00 €. 

ΞΕΝΕΦΘ ΡΤΙΡΘΕΦΘΥΘΥ π. ΑΤΑΣΙΦΥΑΥ. 

Ρλοκλθρϊκθκαν οι παρατθριςεισ του 
Χπουργείου. Εκλζχκθκαν από τουσ 
υπερκείμενουσ φορείσ (Σ. Ενότθτα, 
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Δ/νςθ Χδάτων) και 
εςτάλθ ο φάκελοσ για ζκδοςθ ΪΕΜ. Ζργο 
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ςθμαντικισ αξίασ, αφοφ ξεμπλοκάρει τθν 
υλοποίθςθ πολλϊν ζργων επί του π. Αράπιτςα.  

ΞΕΝΕΦΘ ΓΕΪΧΤΑΥ ΟΡΥΡΥΜΡΞΕΙΡΧ 

 

Χπογράφθκε θ ςφμβαςθ τθσ μελζτθσ για τθν 
καταςκευι τθσ νζασ γζφυρασ ςτον δρόμο προσ 
το νοςοκομείο τθσ Οάουςασ, προχπολογιςμοφ 
271.000€ (ςφμβαςθ 131.000). 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ μελζτθ 
(κζςθ, μορφι, διαςταςιολόγθςθ) τθσ νζασ 
γζφυρασ, θ αποτφπωςθ τθσ παλαιάσ 
διατθρθτζασ υφιςτάμενθσ για μελλοντικι 
ανάδειξθ και χριςθ τθσ ωσ πεηογζφυρασ, θ 
διευκζτθςθ τθσ κυκλοφορίασ ςτθν περιοχι 
λόγω τθσ νζασ γζφυρασ και όλεσ οι 
απαραίτθτεσ ςυνοδευτικζσ μελζτεσ 
(γεωλογικζσ, θλεκτρομθχανολογικζσ, 
υδραυλικζσ κ.ά), ϊςτε να αναδειχκεί θ περιοχι 
ωσ νζο τοπόςθμο. 

ΕΜΣΡΟΘΥΘ ΞΕΝΕΦέΟ ΕΤΓέΟ ΦΕΫΟΙΜΡΧ 
ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ 2020.  

Ενδεικτικά αναφζρονται: 

α) Υυντιρθςθ και αποκατάςταςθ οδικοφ 
δικτφου Διμου Θ.Σ. Οάουςασ ζτουσ 2020 
Φεχνικό Σρόγραμμα 2020. 

β) Υυντιρθςθ δθμοτικϊν κτιρίων Διμου Θ.Σ. 
Οάουςασ ζτουσ 2020 Φεχνικό Σρόγραμμα 2020 
γ) Επιςκευι και ςυντιρθςθ ςχολικϊν κτιρίων 
ζτουσ  2020 Φεχνικό Σρόγραμμα 2020. 

δ) Φεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια 
υλικϊν ζργων. 

ε) Φεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν ανάκεςθ 
υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ Θ/Ξ χαρακτιρα 

ΞΕΝΕΦΘ ΓΙΑ ΦΘΟ ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘ ΑΟΑΒΑΘΞΙΥΘ 
ΦΡΧ ΔΘΞΡΦΙΜΡΧ ΪέΦΙΥΞΡΧ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ Θ.Σ. 
ΟΑΡΧΥΑΥ προχπολογιςμοφ 3.082.516,00 €. 

ΦΑΜΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ ΔΘΞΡΦΙΜέΟ ΜΦΙΤΙέΟ 
ΥΧΞΪέΟΑ ΞΕ ΦΡ Ο.4495/17 ΜΑΙ ΥΧΟΕΤΓΑΥΙΑ 
ΞΕ ΦΡ ΔΑΥΑΤΫΕΙΡ ΟΑΡΧΥΑΥ. 

α) Γυμναςτιριο Φ.Μ. Ξαρίνασ 

β) Δθμοτικό Υχολείο Φ.Μ. Ξαρίνασ 

γ) Σαιδικόσ Υτακμόσ Φ.Μ. Ξαρίνασ 

δ) Αναψυκτιριο Φ.Μ. Νευκαδίων 

ε) Μτίρια και καταςκευζσ Δ. Σάρκου Οάουςασ 
(εντόσ και εκτόσ του Ρ.Φ. 64) 

ςτ) Πενοδοχείο Άλςουσ Αγίου Οικολάου 

ΥΦΑΦΙΜΕΥ ΞΕΝΕΦΕΥ & ΕΝΕΓΫΡΙ ΜΦΙΤΙέΟ. 

α) Ξεταλλικό ςτζγαςτρο ΔΑΜ 

β) Δθμοτικό Υχολείο Αγγελοχωρίου (ζλεγχοσ) 

γ) Γζφυρεσ ςτθν Δ.Μ. Μοπανοφ (με 
προμετριςεισ) 

δ) Υτατικι επίλυςθ κτιρίου Ματαφφγιου ηϊων 
ςυντροφιάσ. 

ε) Υτατικι Σρομελζτθ Σαιδικοφ ςτακμοφ 
Αγγελοχωρίου 

ςτ) Ζλεγχοσ ςτατικισ επάρκειασ ανοικτοφ 
Δθμοτικοφ Θεάτρου 

ΝΡΙΣΑ 

α) Υχζδια τραπεηοκακιςμάτων καφετεριϊν 

β) Απαντιςεισ ςε αιτιματα πολιτϊν και 
υπθρεςιϊν 

γ) Γζφυρεσ ςτθν Δ.Μ. Μοπανοφ (με 
προμετριςεισ) 

δ) Ζρευνα για το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ των 
δθμοτικϊν ακινιτων για τθν εκπόνθςθ μελετϊν 
ζργων. 

ΕΡΓΑ  

Ενδεικτικά αναφζρονται:  

Α. ΚΣΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 

1.ΥΧΟΦΘΤΘΥΘ ΜΦΙΤΙΑΜΡΧ ΥΧΓΜΤΡΦΘΞΑΦΡΥ 
(ΥΧΟΕΔΤΙΑΜΡ ΜΕΟΦΤΡ) ΥΫΡΝΘΥ ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΡΧΥ 
προχπολογιςμοφ: 93.000,00 € 

2.ΙΔΤΧΥΘ ΟΕΡΧ ΒΤΕΪΙΜΡΧ ΦΞΘΞΑΦΡΥ 12 
ΒΤΕΪέΟ ΥΦΡΟ ΣΑΙΔΙΜΡ ΥΦΑΘΞΡ   ΜΡΣΑΟΡΧ 
προχπολογιςμοφ: 50.000,00 €. 
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Β. ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΕΩΝ 

1.ΑΟΑΣΝΑΥΕΙΥ ΡΔΡΧ ΞΕΓΑΝΡΧ ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΧ 
προχπολογιςμοφ: 880.000,00 €. 

Γ. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑ 

1)«ΒΕΝΦΙέΥΘ ΡΔΡΧ ΣΤΡΥΒΑΥΘΥ ΥΕ ΓΕέΤΓΙΜΕΥ 
ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΕΙΥ ΥΦΘΟ Φ.Μ. ΞΑΤΙΟΑΥ 
(Αγρόκτθμα ''Σολλά Οερά''), τθσ ομϊνυμθσ 
πράξθσ, προχπολογιςμοφ: 219.000,00 €. 

2)ΒΕΝΦΙέΥΘ ΡΔΡΧ ΣΤΡΥΒΑΥΘΥ ΥΕ ΓΕέΤΓΙΜΕΥ 
ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΕΙΥ ΥΦΘΟ Φ.Μ. ΝΕΧΜΑΔΙέΟ 
(''ΤΑΞΟΙΥΦΑ'')» τθσ ομϊνυμθσ πράξθσ 
προχπολογιςμοφ: 250.000,00 €. 

3)ΒΕΝΦΙέΥΘ ΡΔΡΧ ΣΤΡΥΒΑΥΘΥ (ΦΞΘΞΑ 1) ΥΕ 
ΓΕέΤΓΙΜΕΥ ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΕΙΥ ΥΦΘΟ Φ.Μ. 
ΫΑΤΙΕΥΥΑΥ, τθσ ομϊνυμθσ πράξθσ 
προχπολογιςμοφ: 218.000,00 €. 

4)«ΒΕΝΦΙέΥΘ ΡΔΡΧ ΣΤΡΥΒΑΥΘΥ (τμιμα 2) ΥΕ 
ΓΕέΤΓΙΜΕΥ ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΕΙΥ ΥΦΘΟ Φ.Μ. 
ΫΑΤΙΕΥΥΑΥ», τθσ ομϊνυμθσ πράξθσ 
προχπολογιςμοφ: 214.000,00 €. 

ΑΘΝΘΦΙΜΑ ΕΤΓΑ 

1.ΜΑΦΑΥΜΕΧΘ ΕΝΑΥΦΙΜΡΧ ΦΑΣΘΦΑ ΥΦΑ ΑΟΡΙΜΦΑ 
ΓΘΣΕΔΑ ΜΑΝΑΘΡΥΪΑΙΤΙΥΘΥ ΑΓΓΕΝΡΫέΤΙΡΧ, 
ΟΑΡΧΥΑΥ προχπολογιςμοφ: 46.000,00 €. 

2.ΥΧΟΦΘΤΘΥΘ ΑΣΡΔΧΦΘΤΙέΟ ΓΘΣΕΔΡΧ Φ.Μ. 
ΤΡΔΡΫέΤΙΡΧ προχπολογιςμοφ: 31.000,00 €. 

ΕΤΓΑ ΧΔΤΑΧΝΙΜέΟ ΧΣΡΔΡΞέΟ 

1.ΑΟΡΤΧΠΘ ΓΕέΦΤΘΥΘΥ ΓΙΑ ΣΝΘΤέΥΘ 
άΕΜΑΥΦΙΜέΟ ΒΧΦΙέΟ ΡΙΜΙΥΞΡΧ ΑΤΫΑΓΓΕΝΡΧ 
Δ.Ε. ΕΙΤΘΟΡΧΣΡΝΘΥ προχπολογιςμοφ: 
15.250,00 €. 

ΦΞΘΞΑ Θ/Ξ 

Σραγματοποιικθκαν ςυντιρθςθσ 
Θλεκτροφωτιςμοφ, κλπ Θ/Ξ εγκαταςτάςεων. 

ΕΤΓΑ ΑΧΦΕΣΙΥΦΑΥΙΑΥ & ΥΧΟΦΘΤΘΥΕέΟ 

Σραγματοποιικθκαν εργαςίεσ 
πλακοςτρϊςεων, κυβολικοςτρϊςεων, 
ςκυροδετιςεων, ςυντθριςεων ςτεγϊν, 

ςιμανςθσ, διαγραμμίςεων, χρωματιςμϊν, 
ςιδθρουργικϊν και λοιπϊν εργαςιϊν.  

Ενδεικτικά αναφζρονται: 

α) Ανάδειξθ πλατείασ Φρόμπακα 
(επαναλειτουργία ςιντριβανιοφ, νζεσ φυτεφςεισ 
καλλωπιςτικϊν φυτϊν και δζνδρων, 
χρωματιςμοί ανάδειξθσ ςτοιχείων του χϊρου. 

β) Ανάδειξθ και λειτουργικι αναβάκμιςθ του 
πεηοδρόμου Υολωμοφ (φυτεφςεισ 
καλλωπιςτικϊν φυτϊν και δζνδρων, 
χρωματιςμοί ανάδειξθσ ςτοιχείων του χϊρου) 

γ) Αιςκθτικι ανάδειξθ πάρκου ςτθν είςοδο τθσ 
πόλθσ  (επαναλειτουργία ςιντριβανιοφ, 
φωτιςμόσ χϊρου, χρωματιςμοί χϊρου, 
φυτεφςεισ με καλλωπιςτικά φυτά  κλπ). 

δ) Ματαςκευι νζου αποχετευτικοφ δικτφου 
Δθμοτικϊν κτιρίων (Σολιτιςτικό Μζντρο, 
Υχολείο) Υτενθμάχου 

ε) Επαναλειτουργία αναψυκτιριου Σαλαιοφ 
Ηερβοχωρίου 

ςτ) Ανάδειξθ πάρκου ειςόδου ςτθν Φ.Μ. 
Ϋαρίεςςασ (επαναλειτουργία ςιντριβανιοφ, 
φυτεφςεισ, καλλωπιςμοί). 

η) Μακαριςμόσ, αποψίλωςθ, και νζα φφτευςθ 
χϊρου περιοχισ μεταξφ Άνω και Σαλαιοφ 
Ηερβοχωρίου εκτάςεωσ πλζον των 40 
ςτρεμμάτων. 

θ) Σλιρθσ χρωματιςμόσ δθμοτικοφ ςχολείου 
Υτενθμάχου όψεων και αικουςϊν. 

ΤΠΗΡΕΙΕ -ΕΡΓΑΙΕ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 

1.ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΑΟΦΑΝΝΑΜΦΙΜέΟ 
ΜΡΝΧΞΒΘΦΘΤΙΡΧ 2019 προχπολογιςμοφ 
804,70 €. 

2.ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΥΫΑΤΑΥ ΧΣΕΤΫΕΙΝΙΥΘΥ 
ΜΡΝΧΞΒΘΦΘΤΙΡΧ 2019 προχπολογιςμοφ 
1.170,56 €. 

3.ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΑΝΑΦΡΥ ΓΙΑ ΦΙΥ ΑΟΑΓΜΕΥ ΦΡΧ 
ΑΣΡΫΙΡΟΙΥΞΡΧ ΫΕΙΞΕΤΙΟΘΥ ΣΕΤΙΡΔΡΧ 2019-
2020 προχπολογιςμοφ 24.800,00 € 
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4.ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΜΝΙΞΑΦΙΥΦΙΜΘΥ ΞΡΟΑΔΑΥ 
INVERTER ΟΘΣΙΑΓέΓΕΙΡΧ 
ΞΑΤΙΟΑΥ.ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ 2019, προχπολογιςμοφ 
840 € 

5.ΕΤΓΑΥΙΕΥ ΜΑΦΑΥΜΕΧΘΥ ΞΟΘΞΕΙέΟ ΦΤΙΕΦΡΧΥ 
ΦΑΪΘΥ ΣΡΝΘΥ ΟΑΡΧΥΑΥ  (Φ.Σ. 2019) ,ΕΤΓΑΥΙΑ-
ΧΣΘΤΕΥΙΑ2019, προχπολογιςμοφ 44.369,72 €. 

6.ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΥΧΟΦΘΤΘΥΘΥ ΜΑΙ ΕΣΡΣΦΕΙΑΥ 
ΔΘΞΡΦΙΜΡΧ ΜΡΝΧΞΒΘΦΘΤΙΡΧ ΟΑΡΧΥΑΥ 
ΕΤΓΑΥΙΑ-ΧΣΘΤΕΥΙΑ2019, 
προχπολογιςμοφ22.000,00 € 

7.ΧΝΙΜΡ ΑΙΥΘΘΦΙΜΘΥ ΑΟΑΒΑΘΞΙΥΘΥ ΔΕ 
ΑΟΘΕΞΙέΟ ΜΑΙ ΔΕ ΕΙΤΘΟΡΧΣΡΝΘΥ 
ΫΤΙΥΦΡΧΓΕΟΟέΟΣΤΡΞΘΘΕΙΑ2019 
προχπολογιςμοφ24.800,00 € 

8.ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ANTAΝΝΑΜΦΙΜΡΧ ΓΙΑ ΑΟΦΝΙΑ BT-
MFETATRONDS ΦΡΧ ΔΘΞΡΦΙΜΡΧ 
ΜΡΝΧΞΒΘΦΘΤΙΡΧ ΟΑΡΧΥΑΥΣΤΡΞΘΘΕΙΑ 
2019προχπολογιςμοφ 80,00 € 

9.ΕΤΓΑΥΙΕΥ ΜΑΦΑΥΜΕΧΘΥ ΞΟΘΞΕΙέΟ ΦΤΙΕΦΡΧΥ 
ΦΑΪΘΥ ΣΡΝΘΥ ΟΑΡΧΥΑΥ  (Φ.Σ. 2019) ΕΤΓΑΥΙΑ-
ΧΣΘΤΕΥΙΑ2019 14.446,00€ 

10.ΥΧΟΦΘΤΘΥΘ ΜΝΙΞΑΦΙΥΦΙΜέΟ ΕΦΡΧΥ 
2020ΕΤΓΑΥΙΑ-ΧΣΘΤΕΥΙΑ 20205.000,00 

11.ΥΧΟΦΘΤΘΥΘ ΣΧΤΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑΥ ΕΦΡΧΥ 
2020ΕΤΓΑΥΙΑ-ΧΣΘΤΕΥΙΑ202015.000,00 

12.ΥΧΟΦΘΤΘΥΘ ΑΟΕΝΜΧΥΦΘΤέΟ ΕΦΡΧΥ 
2020ΕΤΓΑΥΙΑ-ΧΣΘΤΕΥΙΑ202012.000,00 

13.ΥΧΟΦΘΤΘΥΘ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕέΟ ΜΑΙ ΔΙΜΦΧέΟ 
ΘΕΤΞΑΟΥΘΥ ΕΦΡΧΥ 2020, ΕΤΓΑΥΙΑ-
ΧΣΘΤΕΥΙΑ2020, 24.000,00 

14.ΥΧΟΦΘΤΘΥΘ ΔΙΜΦΧΡΧ ΘΝΕΜΦΤΡΪέΦΙΥΞΡΧ 
ΡΔέΟ ΣΝΑΦΕΙέΟ ΜΑΙ ΝΡΙΣέΟ ΜΡΙΟΡΫΤΘΥΦέΟ 
ΫέΤέΟ Δ.Θ.Σ.ΟΑΡΧΥΑΥ ΕΦΡΧΥ 2020, ΕΤΓΡ2020, 
74.000,00 

15.ΥΧΟΦΘΤΘΥΘ ΑΟΦΝΘΦΙΜέΟ ΥΧΓΜΤΡΦΘΞΑΦέΟ 
ΑΤΔΕΧΦΙΜέΟ ΔΙΜΦΧέΟ ΜΑΙ ΓΕΞΙΥΦΙΜέΟ 
Δ.Θ.Σ.ΟΑΡΧΥΑΥ ΕΦΡΧΥ 2020, ΕΤΓΡ2020, 
74.000,00 

16.ΥΧΟΦΘΤΘΥΘ ΔΘΞΡΦΙΜέΟ ΜΦΙΤΙέΟ ΔΘΞΡΧ 
Θ.Σ. ΟΑΡΧΥΑΥ ΕΦΡΧΥ 2020ΕΤΓΡ2020, 74.000,00 

17.ΕΤΓΑΥΙΕΥ ΜΑΦΑΥΜΕΧΘΥ  ΞΟΘΞΕΙέΟ 
ΦΤΙΕΦΡΧΥ ΦΑΪΘΥ ΣΡΝΘΥ ΟΑΡΧΥΑΥΕΤΓΑΥΙΑ-
ΧΣΘΤΕΥΙΑ2020 74.276,00 € 

18.ΥΧΟΦΘΤΘΥΘ & ΦΡΣΡΘΕΦΘΥΘ ΥΦΡΙΫΕΙέΟ 
ΡΔΙΜΘΥ ΥΘΞΑΟΥΘΥ ΔΘΞΡΧ Θ.Σ. ΟΑΡΧΥΑΥ 
ΕΦΡΧΥ 2020ΕΤΓΡ2020 60.000,00 € 

19.ΦΕΫΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΪΘ-ΕΟΔΕΙΜΦΙΜΡΥ 
ΣΤΡΩΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ ΕΦΘΥΙΑΥ ΑΣΕΤΙΡΤΙΥΦΘΥ  
ΥΧΟΔΤΡΞΘΥ GPSΕΤΓΑΥΙΑ-ΧΣΘΤΕΥΙΑ 
2020434,00 € 

20.Υυντιρθςθ λογιςμικοφ ςυγγραφισ μελετϊν 
Ecm-ΦΕΫΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΪΘ ΜΑΙ ΕΟΔΕΙΜΦΙΜΡΥ 
ΣΤΡΧΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥΕΤΓΑΥΙΑ-ΧΣΘΤΕΥΙΑ
 20202.420,48 € 

21.ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΔΙΑΓΤΑΞΞΙΥΕέΟ ΥΕ 
ΔΑΜΟΑΡΧΥΑΥΕΤΓΑΥΙΑ-ΧΣΘΤΕΥΙΑ20207.000,00 € 
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ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ 
 

Από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ διοίκθςθσ μασ 

γνωρίηαμε ότι θ πρϊτθ και θ πιο ςθμαντικι 

«μάχθ» για μασ κα δοκεί ςτο τμιμα 

ςυντιρθςθσ του Διμου. Φα προβλιματα ιταν 

τόςο πολλά που χρειάηεται ιδιαίτερα μεγάλθ 

πίςτωςθ χρόνου για να φανοφν οι όποιεσ 

βελτιϊςεισ ςτθν κακθμερινότθτα του δθμότθ. 

Επιπροςκζτωσ θ λακεμζνθ διαχείριςθ του 

παρελκόντοσ αποτζλεςε τροχοπζδθ ςε ό,τι 

αφορά ςτθν ορκι λειτουργία τθσ υπθρεςίασ. 

Πεπερνϊντασ τα προβλιματα εκπόνθςθσ 

προχπολογιςμοφ καταφζραμε πια να 

«τρζξουμε» όςο το δυνατόν περιςςότερο τα 

ηθτιματα αναφορικά με τθν διαχείριςθ του 

δθμοςίου χϊρου, αλλά και του κτιριακοφ 

αποκζματοσ του Διμου μασ. 

Αν αναλογιςτεί κάποιοσ ότι το ςφςτθμα 

ΪΙΝέΦΑ δζχτθκε πάνω από 300 αιτιματα 

ςυντθριςεων αλλά πολλά αιτιματα τζκθκαν 

και ςτισ υπθρεςίεσ εκτόσ ςυςτιματοσ, εφκολα 

γίνεται αντιλθπτό ότι τα ςυνεργεία ςυντιρθςθσ 

του Διμου μασ ζχουν ξεπεράςει πζρα από τθν 

κακθμερινι τουσ εργαςία τθν κάλυψθ άνω των 

1.000 ςθμείων αναφοράσ ςε λιγότερο από ζνα 

χρόνο. Ρι υπολογιςμοί είναι εφκολοι για όλουσ 

μασ. 

Μαι επειδι οι λζξεισ δεν μποροφν ποτζ να 

περιγράψουν τθν δυναμικι και τθν ζνταςθ του 

τμιματοσ ςυντιρθςθσ, παρακζτουμε μόνο 

μερικζσ από τισ εκατοντάδεσ φωτογραφίεσ που 

διακζτουμε. 

 

 



07-12-2020_ΕΦΘΥΙΡΥ_ΑΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ_.docx 

79 
 

 

 

 

 

 



07-12-2020_ΕΦΘΥΙΡΥ_ΑΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ_.docx 

80 
 

 

 

 

 

 



07-12-2020_ΕΦΘΥΙΡΥ_ΑΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ_.docx 

81 
 

 

 

 

 

 

 



07-12-2020_ΕΦΘΥΙΡΥ_ΑΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ_.docx 

82 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



07-12-2020_ΕΦΘΥΙΡΥ_ΑΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ_.docx 

83 
 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
 

Υθμαντικό ιταν και το ζργο του τμιματοσ 
Σολεοδομίασ του Διμου μασ. 

 

Υυγκεκριμζνα οι ακόλουκεσ δράςεισ και 
εργαςίεσ πραγματοποιικθκαν το πρϊτο ζτοσ 
τθσ κθτείασ μασ από τουσ υπαλλιλουσ του 
τμιματοσ Σολεοδομίασ. 

1.Ζγινε ο ζλεγχοσ νομιμότθτασ των κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων ςτο χιονοδρομικό κζντρο 3-5 
πθγάδια και δόκθκαν οδθγίεσ ςτθν τεχνικι 
υπθρεςία (αυτοψία, ζλεγχοσ δθλϊςεων 
αυκαιρζτων, ιςχφουςα νομοκεςία, επικοινωνία 
με άλλεσ υπθρεςίεσ, φορείσ και πολεοδομίεσ 
κακϊσ και με εταιρείεσ φυςικϊν προςϊπων) 
για ενζργειεσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

2.Υε επικοινωνία με το Δαςαρχείο 
προςπακοφμε να τακτοποιιςουμε 
πολεοδομικά όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ που 
βρίςκονται ςτο βουνό, ϊςτε να μπορζςουν να 
λειτουργιςουν. Ζχουν ιδθ καταγραφεί οι 
περιςςότερεσ από αυτζσ και αναμζνεται θ 
νομιμοποίθςι τουσ. 

3.Ζγινε ο ζλεγχοσ νομιμότθτασ των 
εγκαταςτάςεων του ξενοδοχειακοφ 
ςυγκροτιματοσ του Αγίου Οικολάου και όλεσ οι 
ενζργειεσ που απαιτοφνται  από τθν πλευρά  
του Διμου προκειμζνου να αποχαρακτθριςτεί 
θ εν λόγω ζκταςθ από δαςικι και να δοκεί ςε 
χριςθ το ξενοδοχείο.  έσ πολεοδομία 
αναλάβαμε ουςιαςτικά το ρόλο τθσ δαςικισ 
υπθρεςίασ αλλά και τθσ τεχνικισ.  

4.Ζγινε καταγραφι όλων των εγκαταςτάςεων 
του Άλςουσ του Αγίου Οικολάου πζρα από 
αυτϊν του ξενοδοχείου και αςχολοφμαςτε με 
τθν νομιμότθτα αυτϊν. 

5.Αςχολθκικαμε με τθν νομιμοποίθςθ του 
Αναψυκτθρίου ςτα Νευκάδια. 

6.Αςχολθκικαμε με τθν υπόκεςθ του 
αναψυκτθρίου του Ηερβοχωρίου (ανάκλθςθ, 
άρςθ τθσ ανάκλθςθσ, ορκζσ επαναλιψεισ, 
προςφυγζσ, ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία, 
διευκρινιςεισ, επικοινωνία με αποκεντρωμζνθ 
και μελετθτικι εταιρεία και αναμζνουμε 
αποφάςεισ). 

7.Ζχει γίνει αυτοψία ςτον Σαιδικό Υτακμό 
Αγγελοχωρίου και Υτενθμάχου. Υυντάχκθκε για 
το Αγγελοχϊρι αντίςτοιχθ τεχνικι ζκκεςθ και 
ςυντάχκθκε προχπολογιςμόσ και παράλλθλα 
ςυνεργαςτικαμε με τθν κα Εξαδακτφλου 
προκειμζνου να γίνει θ χρθματοδότθςθ του με 
ςκοπό τθν εκ νζου λειτουργία του. Φελικά, 
εγκρίκθκε χρθματοδότθςθ. 

8.Ζχουμε αςχολθκεί με τθν λειτουργία του 
κερινοφ κεάτρου, ωσ προσ τθ νομιμότθτα του 
κτιρίου και των λοιπϊν εγκαταςτάςεων. 

9.Ζχουμε καταγράψει όλεσ τισ καταςκευζσ και 
εγκαταςτάςεισ που υπάρχουν ςτο Δθμοτικό 
Σάρκο και αςχολθκικαμε με τθν νομιμότθτα 
αυτϊν. Ζχουν γίνει ρυκμίςεισ και είμαςτε ςε 
ςυνεργαςία με το Δαςαρχείο. 

10.Αςχολθκικαμε με τθν αδειοδότθςθ, ωσ 
προσ τθν πολεοδομικι νομοκεςία, του 
Δθμοτικοφ Αναψυκτθρίου «Μιόςκι». 

11.Αςχολθκικαμε με τθν υπόκεςθ του 
αναψυκτθρίου BOSTON. 

12.Αςχολθκικαμε με τθν υπόκεςθ των 
αυκαιρζτων κεραιϊν τθσ WIND. 

13.Υυμμετείχαμε ςε ςυνεδριάςεισ του ΥΧΣΡΘΑ 
για 13 ςυνολικζσ υποκζςεισ τθσ υπθρεςίεσ για 
τισ οποίεσ χρειάςτθκε να μεταβοφμε για ςχεδόν 
ολόκλθρθ τθν θμζρα 5 φορζσ ςτθν Σεριφζρεια. 

14.Είχαμε επικοινωνία με το διοικθτικό εφετείο 
ςτθν Θεςςαλονίκθ για υπόκεςθ τθσ υπθρεςίασ 
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μασ, τθν οποία και παρακολουκοφμε (υπόκεςθ 
Φοκαλάκθ – Οίκα). 

15.Είχαμε επικοινωνία και ςχετικι 
αλλθλογραφία με τον Υυνιγορο του Σολίτθ για 
υποκζςεισ που αφοροφςαν αιτιματα αυτοψίασ 
για λόγουσ επικινδυνότθτασ και για λόγουσ 
νομιμότθτασ ζκδοςθσ άδειασ δόμθςθσ. 

16.Σαρουςιαςτικαμε ωσ μάρτυρεσ ςτα ποινικά 
δικαςτιρια για υποκζςεισ τθσ υπθρεςίεσ μασ 
(καταγγελίεσ, αυτοψίεσ, αυκαίρετα). 

17.Διευκετιςαμε το κζμα τθσ θλεκτροδότθςθσ 
αντλιοςταςίου ςτθν Επιςκοπι, κατόπιν 
ςυνεργαςίασ με τθ ΔΕΧΑΟ. 

18.Ζγιναν κατεδαφίςεισ ετοιμόρροπων κτιρίων 
μετά από ενζργειεσ τθσ υπθρεςίεσ μασ, που 
διιρκθςαν ςχεδόν 2 ζτθ (Ξπαξεβάνοσ, 
Φςιάκαλοσ, Ξιςιϊνθκ.λ.π.). 

19.Ζχουν γίνει εκκζςεισ επικινδφνωσ 
ετοιμόρροπων κτιρίων (αυτοψία, ζκκεςθ, 
διαβιβάςεισ, επικοινωνία με ςυναρμόδιουσ 
φορείσ)  για τουλάχιςτον 8 ςτον αρικμό κτίρια. 

20.Ζχει γίνει θ διαδικαςία δθμοςίευςθσ 
αποφάςεων χαρακτθριςμοφ διατθρθτζου 
ςυγκροτιματοσ (χωρίσ να είναι αρμοδιότθτά 
μασ, απλά για μα βοθκιςουμε το ζργο του π. 
ΧΞΑΘ). 

21.Ζχουμε προβεί ςτθν ζκδοςθ αδειϊν 
δόμθςθσ (14 άδειεσ και 3 προεγκρίςεισ). 

22.Ζχουμε ελζγξει άδειεσ και δόκθκαν 
παρατθριςεισ (17 ςτον αρικμό). 

23.Δόκθκαν παρατάςεισ ιςχφοσ αδειϊν 
(τουλάχιςτον 10) 

24.Δόκθκαν ανακεωριςεισ αδειϊν (με το 
ιςχφον κακεςτϊσ αλλά και με το προϊςχφον) (9 
άδειεσ ανακεωρικθκαν και 5 ενθμερϊκθκαν). 

25.Εγκρίκθκαν 12 βεβαιϊςεισ όρων δόμθςθσ.  

26.Εκδόκθκαν Εγκρίςεισ Εργαςιϊν Ξικρισ 
Μλίμακασ (23 με το προϊςχφον ςφςτθμα και 64 
με το ιςχφον, εκ των οποίων πολλζσ 
ελζγχκθκαν, δόκθκαν παρατθριςεισ και 
εγκρίκθκαν).  

27.Δόκθκαν πολλζσ βεβαιϊςεισ ςε ιδιϊτεσ για 
τθν Δ.Ρ.Χ. Βζροιασ (τι μετράει ςτο ςυντελεςτι 
δόμθςθσ και τι όχι). 

28.Ζχουν ςυνταχκεί 32 βεβαιωτικοί κατάλογοι 
και ζχουν ςταλεί ςτισ αντίςτοιχεσ Δ.Ρ.Χ. 

29.Ζχουν γίνει 3 διαγραφζσ βεβαιωτικϊν 
καταλόγων (ΑΪΕΜ) 

30.Ζχουν γίνει 43 αυτοψίεσ για θλεκτροδότθςθ 
ακινιτων ςτθν πόλθ τθσ Οάουςασ και ςτα 
χωριά. 

31.Ζγιναν οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για 
κεϊρθςθ για εργοταξιακι ςφνδεςθ (25 
υποκζςεισ). 

32.Ζγιναν 30 αυτοψίεσ για χοριγθςθ 
βεβαίωςθσ κτίςματοσ προ του ζτουσ 1955 
(Οάουςα και χωριά). 

33.Διαχειριςτικαμε τθ ςελίδα του ΦΕΕ για 
ελεγκτζσ δόμθςθσ,  (30 υποκζςεισ). 

34.Εκδϊςαμε Σιςτοποιθτικά Ελζγχου 
Ματαςκευϊν (ςφνολο 14). 

35.Διενεργικθκαν 24 αυτοψίεσ για διερεφνθςθ 
καταγγελιϊν και δόκθκαν ανάλογεσ λφςεισ 
(ρφκμιςθ ςτο Ο.4495/17, απομάκρυνςθ 
αυκαίρετθσ καταςκευισ κ.π.λ.) εκ των οποίων  
ζγιναν 6 εκκζςεισ αυτοψίασ. 

36.Ρργανϊνουμε ςιγά ςιγά το αρχείο των 
αυκαιρζτων ςτα χωριά. 

37.Ρργανϊκθκε ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό το 
αρχείο αδειϊν. 

38.Μακθμερινά δίνουμε αντίγραφα 
οικοδομικϊν αδειϊν. 

39.Είμαςτε μζλθ επιτροπϊν διαγωνιςμϊν 
ζργων ςτθ Βζροια κυρίωσ. 

40.Μακθμερινά δεχόμαςτε κοινό, με ότι αυτό 
ςυνεπάγεται για τισ ωφζλιμεσ ϊρεσ εργαςίασ 
μασ. 
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ΠΡΑΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
 

Ματά το πρϊτο ζτοσ τθσ κθτείασ μασ πολλζσ 

ιταν θ ανάγκεσ ζκτακτων εργαςιϊν ςτον τομζα 

τθσ κακαριότθτασ και του πραςίνου. 

Αντικατάςταςθ των χαλαςμζνων κάδων ςε όλο 

τον διμο και νζεσ τοποκετιςεισ.  

Μακαριςμόσ των γεμιςτικϊν (των ςθμείων με 

ςυςκευαςίεσ φυτοφαρμάκων)  ςε κοινότθτεσ 

του Διμου Οάουςασ. 

Αυξικθκε θ  ποςότθτα αποκομιδισ των 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

 

Σραγματοποιικθκε ψεκαςμόσ και πλφςιμο 

δρόμων, ζγινε απολφμανςθ με ειδικό 

αντιςθπτικό υγρό ςτο Διμο Οάουςασ. 

 

Σλφςιμο των κάδων: ςε όλο τον Διμο Οάουςασ 

(από τον Υεπτζμβριο του 2019 το πλφςιμο 

κάδον ζγινε 5 φορζσ, με τελευταία φορά  από 

τισ 03/08/20 ζωσ τθν ολοκλιρωςθ του 

πλυςίματοσ ςε όλεσ τισ περιοχζσ). 

Αποξιλωςθ αφιςϊν μια φορά τθν εβδομάδα. 

Εξυπθρετιςεισ όλων των άλλων υπθρεςιϊν για 

τθν μεταφορά-απομάκρυνςθ (χόρτων και 

φφλλων, ζπιπλα ςε παιδικοφσ ςτακμοφσ, 

ςυγκζντρωςθ μεταφορά  καπακιϊν κ.α.).  

 

Σλφςιμο δρόμων και κοινόχρθςτων χϊρων, 

λαϊκϊν αγορϊν και ςιντριβανιϊν(όποτε 

χρειαςτεί) 

 

Επιςυνάπτονται και οι κακθμερινζσ 

αρμοδιότθτεσ του τμιματοσ Μακαριότθτασ και 

Ανακφκλωςθσ: 

-Αποκομιδι οικιακϊν απορριμμάτων 
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-Αποκομιδι ανακυκλϊςιμων υλικϊν,  

 

-Ξεταφορά των απορριμμάτων ςε ΫΧΦΑ 

όμορου Διμου 

 

-Αποκομιδι μθ οικιακϊν 

απορριμμάτων(πράςινα, ογκϊδθ, αδρανι),  

-Αποκομιδι θλεκτρικϊν ςυςκευϊν 

 

-Σεριςυλλογι νεκρϊν ηϊων, 

 

-Μακαριότθτα δρόμων και κοινόχρθςτων 

χϊρων. 

 

Σε θαζεκερηλή βάζε θαζαρίδοσκε ηο πάρθο ηες 

Νάοσζας από ηα απορρίκκαηα. 
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Επίςθσ πολλζσ είναι οι μελζτεσ που 
υλοποιικθκαν ι ςχεδιάςτθκαν κατά το πρϊτο 
ζτοσ τθσ κθτείασ μασ ςε ςχζςθ με τθν 
διαχείριςθ του πραςίνου του Διμου μασ. 
Υυγκεκριμζνα υλοποιικθκαν οι ακόλουκεσ 
δράςεισ: 

1.Αδελφοποίθςθ με το ΙΟΥΦΙΦΡΧΦΡ 
ΓΕέΣΡΟΙΜέΟ ΕΣΙΥΦΘΞέΟ 

2.Χποβολι πρόταςθσ ςτο Ευρωπαϊκό 
Σρόγραμμα  «LIFE Nature and Biodiversity » με 
τίτλο «Ρλοκλθρωμζνεσ δράςεισ και 
βελτιωμζνεσ πρακτικζσ αποκατάςταςθσ ςε 
απειλοφμενουσ οικότοπουσ του δικτφου 
περιοχϊν NATURA 2000 και ακρωνφμιο «LIFE 
VERMION MOUNTAIN» Σροχπολογιςμοφ 
2.075.000,00€. 

3.Χποβολι πρόταςθσ ςτο πρόγραμμα τθν  
«ΔΤΑΥΕΙΥ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΡΧ ΙΥΡΗΧΓΙΡΧ» ζτουσ 
2019-2020, ςτον άξονα προτεραιότθτασ 1 
«ΑΥΦΙΜΘ AΟΑΗέΡΓΡΟΘΥΘ 2019» με τίτλο 
"Σρομικεια ςυςτιματοσ ευφυοφσ άρδευςθσ 
για τθ διαχείριςθ και τθν εξοικονόμθςθ 
αρδεφςιμου φδατοσ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 
και χϊρουσ πραςίνου του Διμου Θρωικισ 
Σόλθσ τθσ Οάουςασ, για τθ λειτουργικι και 
περιβαλλοντικι αναβάκμιςι τουσ" 
Σροχπολογιςμοφ 232.494,00 €. 

4.Χποβολι δφο προτάςεων ςτο ΪΡΤΕΑ 
ΔΙΑΫΕΙΤΙΥΘΥ ΣΤΡΥΦΑΦΕΧΡΞΕΟέΟ ΣΕΤΙΡΫέΟ 
ΒΡΤΑ - ΣΑΛΜΡΧ - ΒΕΤΞΙΡΧ οι οποίεσ 
εγκρίκθκαν. 

Α. Δθμιουργία εφαρμογισ περιβάλλοντοσ 
τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ ιδιαίτερων 
χαρακτθριςτικϊν του κεντρικοφ Βερμίου όρουσ 
και εικονικισ πραγματικότθτασ με ταυτόχρονθ 
διαδραςτικι ενθμζρωςθ κοινοφ. 
Σροχπολογιςμοφ 145.000 €. 

Β.Επεξεργαςία δεδομζνων και οργάνωςθ 
διαχείριςθσ οικοτόπων κεντρικοφ Βερμίου – 
Σροτάςεισ ανόρκωςθσ υποβακμιςμζνων 
οικοτόπων δθμοτικοφ δάςουσ Οάουςασ. 
Σροχπολογιςμοφ 24.552,00. 

5.Εκπόνθςθ Διαχειριςτικισ Ξελζτθσ για το 
Δθμοτικοφ Σάρκο Οάουςασ για τθν περίοδο 
2021-2030 ςτο πλαίςιο του ΥΒΑΑ. Βρίςκεται 
ςτο τελικό ςτάδιο ζγκριςθσ από το Δαςαρχείο. 

6.Υυμμετοχι του Δθμοτικοφ Σάρκου Οάουςασ  
ςτθν Ζκδοςθ με κζμα τουσ Ιςτορικοφσ Μιπουσ 
και Σάρκα ςτθν Ελλάδα, που κα δθμοςιεφςει ο 
Σανελλινιοσ Υφλλογοσ Αρχιτεκτόνων Φοπίου. Θ 
ζκδοςθ περιλαμβάνει 17 κιπουσ ανά τθν 
Ελλάδα, που επιλζχκθκαν από τθν ομάδα 
εργαςίασ ωσ ιςτορικοί, με βάςθ ςυγκεκριμζνα 
κριτιρια που υιοκετικθκαν. Σαρακάτω 
αναφζρονται οι 17 περιπτϊςεισ. Φο ςθμαντικό 
είναι ότι όλο το εγχείρθμα ξεκίνθςε από τθν 
Χπθρεςία Σραςίνου του Διμου 
Οάουςασ.Δθμοτικό Σάρκο ‘Μιόςκι’ Οάουςασ 
(Οάουςα), Εκνικόσ Μιποσ (Ακινα), Σάρκο 
Φρίτςθ (Ακινα), Μιποσ του Σροεδρικοφ 
Ξεγάρου (Ακινα), Σρϊθν Βαςιλικά Μτιματα 
Φατοϊου (Ακινα), Σαιδικόσ Μιποσ Σικιϊνθ, 
(Ακινα), Μιποσ τθσ Βίλα Αλλατίνθ 
(Θεςςαλονίκθ), Ρι Μιποι του Μολλεγίου 
Ανατόλια (Θεςςαλονίκθ), Ρι πθγζσ τθσ Αγίασ 
Βαρβάρασ (Δράμα), Μιποσ του Μολλεγίου 
Δελαςάλ (Θεςςαλονίκθ), Ξεςογειακόσ Μιποσ 
Υπαρόηα (Ακινα), Σάρκο Τοδίνι (Τόδοσ), Ρι 
κιποι ςτισ κατοικίεσ ςτον Μάμπο τθσ Ϋίου, 
Μιποσ τθσ Βίλα Αριάδνθσ (Μριτθ), Ρι Μιποι του 
Ανακτόρου του Ξον Τεπό, (Μζρκυρα), Ρ Μιποσ 
του Ξουςείου Βορρζ (Ακινα), Φο πάρκο 
Μολοκοτρϊνθ (Οαφπλιο). 
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7.Σρομικεια χλοοκοπτικοφ τρακτζρ για τθν 
αναβάκμιςθ των εργαςιϊν μζςα ςτο Δθμοτικό 
Σάρκο. Σροχπολογιςμόσ 4.500,00€. 
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ΔΕΤΑΝ ΝΕΡΟ 
 

Φο νερό είναι πολφτιμο ςτοιχείο τθσ υγείασ 
όλων μασ. Θ ΔΕΧΑΟ φζρει τθν ευκφνθ για όλα 
τα ςτοιχεία που ςχετίηονται με το νερό ςτον 
Διμο μασ. 

Σολλά είναι τα ζργα που υλοποίθςε ι ςχεδιάηει 
θ επιχείρθςθ αυτό το διάςτθμα. 

Υυγκεκριμζνα,  τα ζργα που υλοποιοφνται αυτό 
το διάςτθμα ι υλοποιικθκαν κατά τον πρϊτο 
χρόνο τθσ κθτείασ μασ είναι τα ακόλουκα: 

1) Ενίςχυςθ και αναβάκμιςθ υδρευτικϊν 

υποδομϊν Διμου Οάουςασ (MIS 5002907) 

ΧΣΡΕΤΓΡ 1: Ενίςχυςθ υδροδότθςθσ οικιςμοφ 

Ξαρίνασ από υδατοδεξαμενιΓιαννακοχωρίου 

με προχπολογιςμό 330.762,32   €. 

Θ καταςκευι ενόσ δικτφου μεταφοράσ νεροφ 

5.160 μ., από τθν δεξαμενι Γιαννακοχωρίου 

ςτον οικιςμό τθσ Ξαρίνασ με φυςικι ροι, ϊςτε 

να μειωκεί ςε μεγάλο βακμό θ άντλθςθ με 

γεϊτρθςθ πόςιμου νεροφ για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν του οικιςμοφ. 

Υφμβαςθ ποςοφ 165.478,92 €. Υτισ 31/10/19 

ζγινε δυνατό να περάςει από το Δθμοτικό 

Υυμβοφλιο θ μελζτθ κυκλοφοριακϊν  

ρυκμίςεων κακϊσ και από τθν επιτροπι 

ποιότθτασ ηωισ. Ζχει δοκεί Σαράταςθ ςτον 

Ανάδοχο.  

ΧΣΡΕΤΓΡ 2: Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων 

αντλιοςταςίων με νζα υδατοδεξαμενι 

υδροδότθςθσ ςτθν Φ.Μ. Επιςκοπισ με 

προχπολογιςμό 99.840 €. 

Θ αντικατάςταςθ του παλαιωμζνου 

υδατόπυργου τθσ Επιςκοπισ με ςφγχρονθ 

δεξαμενι 250 m3, με ςφςτθμα αντλιοςταςίου 

με 3 αντλθτικά ςυγκροτιματα  40κ.μ./ϊρα το 

κακζνα, μετά των ρυκμιςτϊν ςτροφϊν 

(inverters) τουσ, για τθν αυτόματθ ρφκμιςθ τθσ 

παροχισ και τθσ πίεςθσ λειτουργίασ τουσ, 

ανάλογα με τθ ηιτθςθ νεροφ ςτο δίκτυο 

φδρευςθσ του οικιςμοφ και ςυςτιματοσ 

χλωρίωςθσ. 

Φο ζργο ζχει ολοκλθρωκεί.  
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ΧΣΡΕΤΓΡ 3: Σρομικεια και τοποκζτθςθ 

εξοπλιςμοφ για τθν Αναβάκμιςθ υφιςτάμενων 

υδρευτικϊν υποδομϊν του Διμου Οάουςασ  με 

προχπολογιςμό 373.100,00 € (Φθλεμετρία). 

Σρομικεια και τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθ 

δθμιουργία ζξι Φοπικϊν Υτακμϊν Ελζγχου  ςε 

υφιςτάμενεσ υποδομζσ του δικτφου   με χριςθ 

προγραμματιηόμενων λογικϊν ελεγκτϊν, 

τθλεμετρικϊν καταγραφικϊν, διατάξεων 

παρακολοφκθςθσ φυςικοχθμικϊν παραμζτρων 

νεροφ, διατάξεων ρφκμιςθσ ςτροφϊν 

κινθτιρων, λοιπά μετρθτικά όργανα και 

παρελκόμενο εξοπλιςμό. Σρομικεια και 

εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ για τθν δθμιουργία 

δζκα Υτακμϊν Ελζγχου Σαροχισ – Σίεςθσ (5 

Υτακμοφσ μζτρθςθσ πίεςθσ και 5 Υτακμοφσ 

μζτρθςθσ παροχισ και πίεςθσ) ςε επιλεγμζνεσ 

κζςεισ του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ. 

Σρομικεια Ϊορθτϊν Υτακμϊν Ελζγχου 

Διαρροϊν. Σρομικεια και εγκατάςταςθ 

Μεντρικοφ Υτακμοφ Ελζγχου ο οποίοσ κα 

περιλαμβάνει εξοπλιςμό, επικοινωνίεσ, 

λογιςμικά. 

Υφμβαςθ ποςοφ 351.790,00 €  από 25 Ιουνίου 

2020. Θ Ανάδοχοσ  εταιρεία είναι θ ASEA 

BRΡWN BOVERI Β. Φ. ΜΑΙ Ε. ΕΦΑΙΤΕΙΑ 

ΕΙΥΑΓέΓέΟ ΕΠΑΓέΓέΟ Α.Ε, θ οποία 

επιςκζφτθκε τισ κζςεισ του ζργου και ζχει ιδθ 

παραγγείλει τα προσ τοποκζτθςθ υλικά και 

τθλεμετρικά όργανα. 

 

2)Ζργα αποχζτευςθσ και επεξεργαςίασ 

λυμάτων ςτουσ οικιςμοφσ Μοπανοφ, Επιςκοπισ, 

Αγγελοχωρίου και Σολυπλατάνου του 

διευρυμζνου Διμου Οάουςασ. (MIS 5004029) – 

PHASING. 

ΧΣΡΕΤΓΡ 1: Ματαςκευι ΜΑΑ οικιςμϊν 

Μοπανοφ, Επιςκοπισ και Αγγελοχωρίου – 

Σολυπλατάνου, με προχπολογιςμό 

5.499.492,85 €. 

Αφορά τθν καταςκευι 18,4 km ΜΑΑ (τόςο 

βαρυτικϊν όςο και κατακλιπτικϊν) μεταφοράσ 

λυμάτων ςτθν κοινι ΕΕΝ από τουσ οικιςμοφσ 

Μοπανοφ, Επιςκοπισ και Αγγελοχωρίου – 

Σολυπλατάνου και των Α/Υ λυμάτων 

Αγγελοχωρίου (κφριου και υποςτθρικτικοφ). 

Υφμβαςθ ποςοφ 2.179.854,32 € από 4/4/19. 

Εκτελείται, ποςοςτό υλοποίθςθσ 50%. 

 

ΧΣΡΕΤΓΡ 2: Ξελζτθ – Ματαςκευι κοινισ ΕΕΝ 

των οικιςμϊν Μοπανοφ, Επιςκοπισ και 

Αγγελοχωρίου  –  Σολυπλατάνου,  με 

προχπολογιςμό 3.266.045,19 €. 

Ματαςκευι κοινισ ΕΕΝ των οικιςμϊν Μοπανοφ, 

Επιςκοπισ και  Αγγελοχωρίου – Σολυπλατάνου,  

Δυναμικότθτασ 9.273 ιςοδφναμων κατοίκων. 

Ξετά τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ και τθν 

ςυμμόρφωςθ τθσ ΔΕΧΑΟ, θ διαμάχθ πιγε ςτο 

Διοικθτικό Εφετείο. Φθν 28θ Ιουλίου εκδόκθκε  

θ Απόφαςθ 105/2020  που απορρίπτει τθν 

αίτθςθ τθσ ΟΘΤΕΑΥ και ζτςι δικαιϊνεται θ 

ΘΑΝΘΥ. 
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ΧΣΡΕΤΓΡ 3: Σαροχι υπθρεςιϊν Φεχνικοφ 

Υυμβοφλου για τα << Ζργα αποχζτευςθσ και 

επεξεργαςίασ  λυμάτων  ςτουσ οικιςμοφσ 

Μοπανοφ, Επιςκοπισ, Αγγελοχωρίου – 

Σολυπλατάνου του διευρυμζνου Διμου 

Οάουςασ>>, με προχπολογιςμό 70.668,42 €. 

Απαςχόλθςθ Φεχνικοφ Υυμβοφλου για τθν 

υποςτιριξθ τθσ ΔΕΧΑΟ ςτθν υλοποίθςθ τθσ Βϋ 

Ϊάςθσ τθσ πράξθσ. Σεριλαμβάνονται οι 

παρακάτω ανκρωποθμζρεσ (α/θ) ανά 

ειδικότθτα:  

• Χδραυλικά 142  α/θ  

• Ϋθμικοτεχνικά 55 α/θ  

• Σεριβαλλοντικά 20 α/θ  

• Θλεκτρομθχανολογικά 75 α/θ 

Υφμβαςθ 70.668,42 €. Φθν 30/6 /2020 

υπογράφθκε ςυμπλθρωματικι ςφμβαςθ 

24.730,20 € χωρίσ τον Ϊ.Σ.Α. 

ΧΣΡΕΤΓΡ 4: Δαπάνεσ για ΡΜέ με 

προχπολογιςμό 248.000,00€. 

Σροχπολογιςμόσ 248.000,00 €. Σρόκειται να 

ενεργοποιθκεί από τθν υπθρεςία ϊςτε να 

ολοκλθρωκεί παράλλθλα με τθν ΕΕΝ. 

 

3) Σαρεμβάςεισ για τθν αναβάκμιςθ τθσ 

υδροδότθςθσ ςτον Διμο Οάουςασ (MIS 

5028259)  

ΧΣΡΕΤΓΡ 1: <<Ενίςχυςθ υδροδότθςθσ οικιςμοφ 

Τοδοχωρίου από υδατοδεξαμενι 

Ξεταμόρφωςθσ>> με προχπολογιςμό 

314.516,13 €. 

Υκοπόσ του ζργου είναι θ καταςκευι 

εξωτερικοφ αγωγοφ φδρευςθσ για τθ μεταφορά 

φδατοσ από τθν περιοχι τθσ Ξεταμόρφωςθσ 

ζωσ και τθν υφιςτάμενθ δεξαμενι που 

υδροδοτεί τον οικιςμό Τοδοχωρίου.   

Σροχπολογιςμόσ ζργου 314.516,13 €.  

Χπογράφθκε  ςφμβαςθ 157.713,46 € ( 

Ανάδοχοσ εταιρεία Δθμολιάρασ) ςτισ  24θ 

Αυγοφςτου 2020. 

 

ΧΣΡΕΤΓΡ 2: <<Αντικατάςταςθ 

αμιαντοςωλθνϊν υδροδότθςθσ Δ.Μ. Μοπανοφ 

και Φ.Μ. Ϋαρίεςςασ Διμου Οάουςασ>> με 

προχπολογιςμό 478.980,15 €.  

Αφορά ςτθν αντικατάςταςθ των 

αμιαντοςωλθνϊν του εξωτερικοφ υδραγωγείου 

τθσ Δθμοτικισ Μοινότθτασ Μοπανοφ και τθσ 

Φοπικισ Μοινότθτασ Ϋαρίεςςασ του Διμου 

Οάουςασ και τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν ςε 

πόςιμο νερό για τα επόμενα 40 χρόνια. 

Σροχπολογιςμόσ ζργου 478.980,15 €. 

Χπογράφθκε ςφμβαςθ 180.616,53 € (Ανάδοχοσ 

εταιρεία Τϊςςιου) ςτισ 30/6/2020. 
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4)Νειτουργία νζου δικτφου 

Ζνα δίκτυο που καταςκευάςτθκε το 1992 και 

μζχρι ςιμερα δεν ζχει τεκεί ςε λειτουργία. 

Σαράλλθλα, με τθν τμθματικι λειτουργία του 

νζου δικτφου φδρευςθσ και αποχζτευςθσ κα 

καταργείται   και το παλιό δίκτυο. 

Δθμοπρατικθκε ςτισ  28/7/2020, Ξειοδότθσ 

εταιρεία Δθμολιάρασ (21,65%). 

 

Φο ςυνεργείο τθσ ΔΕΧΑΟ  το βράδυ ςτισ 30/10 

για πρϊτθ φορά διζκοψε το παλαιό δίκτυο και 

ζκεςε ςε λειτουργία το νζο δίκτυο ςε τμιμα επί 

τθσ οδοφ τθσ Ξεγ. Αλεξάνδρου. 

 

5)Δθμιουργία θλεκτρονικισ ςελίδασ 

Δθμιουργιςαμε  ζνα νζο διαδραςτικό τρόπο 

επικοινωνίασ με τουσ δθμότεσ. Ρι χριςτεσ τθσ 

θλεκτρονικισ ςελίδασ κα ζχουν ςτθ διάκεςθ 

τουσ νζεσ υπθρεςίεσ, που εκτόσ από άμεςθ 

επικοινωνία (να ενθμερϊςουν για τυχόν 

βλάβεσ, παράπονα κλπ)   και πλθροφοριακό 

υλικό κα μποροφν να καταχωριςουν τισ 

ενδείξεισ τουσ, να ενθμερωκοφν για τισ τυχόν 

οφειλζσ τουσ, να ενθμερωκοφν για τισ 

παρεχόμενεσ δυνατότθτεσ εξόφλθςθσ 

λογαριαςμϊν μζςω διακανονιςμϊν , τα ειδικά 

κοινωνικά τιμολόγια, νζεσ μορφζσ 

θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν κλπ. 

 

6) Ϋαρτογράφθςθ δικτφου 

Πεκινιςαμε τισ ενζργειεσ για χαρτογράφθςθ 

των δικτφων με ςφγχρονα θλεκτρονικά μζςα, 

που ςε βάκοσ χρόνου κα μασ επιτρζψει να 

ζχουμε ςαφι και πλιρθ εικόνα όλων δικτφων 

μασ και των δυνατοτιτων τουσ. Φο ζργο αυτό 

κα ςυμβάλει τα μζγιςτα ςτθν δθμιουργία μιασ 

ςφγχρονθσ υπθρεςίασ με νζουσ ςαφϊσ 
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κακοριςμζνουσ ςτόχουσ, μειϊςεισ κόςτουσ 

αποκαταςτάςεων βλαβϊν, καλφτερθ 

αςτυνόμευςθ των δικτφων, για να 

εξυπθρετοφνται με τον καλφτερο δυνατό τρόπο 

οι ςφννομοι δθμότεσ και να βρεκοφν τυχόν 

παραβάτεσ που προκαλοφν μεγάλα 

προβλιματα. 

 

7) Υυντθριςεισ  δικτφων φδρευςθσ, 

αποχζτευςθσ λυμάτων και όμβριων υδάτων. 

 

 

 

 

Αξίηει να ςθμειωκεί  ότι επί τθσ οδοφ Υολωμοφ 

με τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ που ζγιναν, 

ςταμάτθςε ζνα χρόνιο πρόβλθμα όπου 

πλθμμφριηε ο δρόμοσ και τα καταςτιματα. 
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Επιδιορκϊςεισ και διανοίξεισ αυλακιϊν ςτθν 

Επιςκοπι. 

 

Αποκατάςταςθ αυλάκων ςτθν περιοχι του 

Σολυπλάτανου 

 

Μακαριςμόσ ςχαρϊν και ςυντιρθςθ δικτφου 

ςτισ περιοχζσ του Τοδοχωρίου και Ηερβοχωρίου  

 

Μακαριςμόσ και ςυντιρθςθ φρεατίων ςτθν 

περιοχι του Μοπανοφ  

 

Υυντιρθςθ δικτφου και φρεατίων ςτισ περιοχζσ 

Ξαρίνασ και Αγγελοχωρίου 

 

Αποκατάςταςθ προβλθμάτων ςτο δίκτυο 

φδρευςθσ τθσ Ϋαρίεςςασ 
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Μακαριςμόσ του ςυντριβανιοφ ςτθν πλατεία 

Μαρατάςου  

 

Μακαριςμόσ φρεατίων ςτο 3ο γυμνάςιο 

Οάουςασ  

 

 

Μακαριςμόσ φρεατίων ςτο κλειςτό 

γυμναςτιριο Οάουςασ  

 

 

Αποκατάςταςθ βλάβθσ και κακαριςμόσ δρόμου 

πραγματοποιικθκε ςτθ Υτενιμαχο 

 

Μακαριςμόσ αγωγϊν ομβρίων ςτο δθμοτικό 

ςχολείο Επιςκοπισ  
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Υυντιρθςθ αγωγϊν ομβρίων ςτο Δθμοτικό 

ςχολείο Μοπανοφ  

 

Μακαριςμόσ φρεατίων του 1ου και 2ου Γενικοφ 

Νυκείου Οάουςασ  

 

 

 

Αλλαγι φίλτρων νεροφ ςτισ πθγζσ. 

 

Ουχτερινζσ αποκαταςτάςεισ βλαβϊν 
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Επιςκόπθςθ αγωγϊν με κάμερεσ- ρομπότ 

 

 

Αντιπλθμμυρικό ζργο ςτθν περιοχι Σθγι του 

Μοπανοφ (ςτθν γζφυρα).  

Φοποκετικθκαν τζςςερισ ςχάρεσ ομβρίων οι 

οποίεσ ςυλλζγουν τα όμβρια φδατα ϊςτε να 

μθν υπάρχουν προβλιματα ςτθν διζλευςθ κατά 

τθν περίοδο βροχοπτϊςεων.   

 

 

 

Υυντθριςεισκτιρίων και εγκαταςτάςεων 

 

 

Υφςκεψθ  με τουσ Σροζδρουσ των Φοπικϊν 
Μοινοτιτων  

Αντικείμενο τθσ ςυνάντθςθσ αυτισ υπιρξε: 

• θ ενθμζρωςθ των αρμοδιοτιτων των 
Σροζδρων των Φ.Μ Διμου Οάουςασ κακϊσ 
απαιτείται θ ενεργι ςυμμετοχι τουσ ςε κζματα 
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, 

• θ καταγραφι προβλθμάτων φδρευςθσ και 
αποχζτευςθσ, 

• οι απλιρωτοι λογαριαςμοί των 
καταναλωτϊν 

• κακϊσ και τρόποι ορκισ διαχείριςθσ του 
νεροφ. 

Ζγινε εκτενισ αναφορά ςε κζματα βλαβϊν του 
δικτφου φδρευςθσ και τθσ άμεςθσ αποκατάςταςθσ 
τουσ, ςε μελλοντικζσ μελζτεσ που κα βοθκιςουν 
ςτθν επίλυςθ χρόνιων προβλθμάτων, ςτθ 
δθμιουργία ομάδασ αςτυνόμευςθσ ϊςτε να 
περιοριςτοφν τυχόν παρανομίεσ των καταναλωτϊν 
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και ςτθν ορκι διαχείριςθ του νεροφ και τζλοσ ςτα 
νόμιμα μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν 
είςπραξθ των οφειλϊν των καταναλωτϊν που ζχει 
φτάςει ςτο ποςό των 3.500.000 €. 

 

 

 
Οζεσ προτάςεισ χρθματοδοτιςεων 
 
Χλοποιικθκε και ςτάλκθκε θ νζα πρόταςθ για 
χρθματοδότθςθ ςτο ςφνολο των δικτφων 
φδρευςθσ του Διμου Οάουςασ ςτο πρόγραμμα 
Αντϊνθσ Φρίτςθσ από τθ ΔΕΧΑ Οάουςασ. 
Θ πρόταςθ με τίτλο ζργου «ΒΕΝΦΙέΥΘ 
ΧΣΡΔΡΞέΟ ΧΔΤΕΧΥΘΥ ΔΘΞΡΧ ΟΑΡΧΥΑΥ» 
περιλαμβάνει 3 υποζργα: 
 
ΧΣΡΕΤΓΡ 1ο: «Επζκταςθ ςυςτιματοσ 
τθλεελζγχου/τθλεχειριςμοφ και ανίχνευςθ 
διαρροϊν δικτφου φδρευςθσ και βελτίωςθ 
ποιότθτασ νεροφ του Διμου Οάουςασ». 
 
Θ προμικεια ζχει φυςικό αντικείμενο το 
ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι και τον ζλεγχο 
λειτουργικότθτασ, ελζγχου από τρίτουσ, τθν 
παράδοςθ ςτο χϊρο των εργαςιϊν, τθν 
εκφόρτωςθ και αποκικευςθ ςτο χϊρο των 
εργαςιϊν, τισ μετακινιςεισ και ανυψϊςεισ, τθν 
εγκατάςταςθ, τον ζλεγχο, τθν προμικεια και τθ 
κζςθ ςε λειτουργία όλου του εξοπλιςμοφ, που 
ζχει περιγράψει ςτο κείμενο και ςτα ςχζδια και 
ςτισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ διαςφνδεςθσ με 
τθν υφιςτάμενθ εγκατάςταςθ, όπωσ 
προδιαγράφονται ςτισ Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ, 
τθν δοκιμαςτικι και επιτυχι λειτουργία και τθν 

εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ υπθρεςίασ 
ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. 
 
ΥΧΟΡΝΙΜΑ ςε Νειτουργία: ςαράντα δφο (42) 
Φοπικϊν Υτακμϊν Ελζγχου (ΦΥΕ) ςε 
υφιςτάμενεσ υποδομζσ του δικτφου, ενόσ (1) 
Φοπικοφ Υτακμοφ Ελζγχου Σαροχισ (Φ.Υ.Ε.Σ.) 
και τριάντα τριϊν (33) Φοπικϊν Υτακμϊν 
Ελζγχου Σαροχισ- Σίεςθσ (Φ.Υ.Ε.Σ.Σ.) και 
εγκατάςταςθ Μεντρικοφ Υτακμοφ Ελζγχου 
(ΜΥΕ). 
 
ΧΣΡΕΤΓΡ 2ο: «Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ 
τθλεμετρίασ και μείωςθσ μθ τιμολογοφμενου 
νεροφ, ςε ψθφιακοφσ υδρομετρθτζσ του 
δικτφου φδρευςθσ του Διμου Οάουςασ». 
 
Αντικείμενο τθσ προμικειασ είναι θ 
εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ τθλεμετρίασ και 
μείωςθσ μθ τιμολογοφμενου νεροφ, ςε 
ψθφιακοφσ υδρομετρθτζσ του Διμου Οάουςασ 
και ζχει ωσ βαςικό ςκοπό τθ δραςτικι μείωςθ 
του μθ τιμολογοφμενου νεροφ και τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ επάρκειασ του παρεχόμενου 
προσ φδρευςθ νεροφ.  
 
ΥΧΟΡΝΙΜΑ: θ εγκατάςταςθ δεκαοχτϊ χιλιάδων 
επτακοςίων (18.700) Φοπικϊν Υτακμϊν Ελζγχου 
Ματανάλωςθσ (Φ.Υ.Ε.Μ.) και ενόσ Μεντρικοφ 
Υτακμοφ Ελζγχου (ΜΥΕ). 
 
ΧΣΡΕΤΓΡ 3ο: «Εργαςίεσ για τθν ολοκλιρωςθ 
του νζου δικτφου φδρευςθσ ςτθν Δ.Ε.Χ.Α. 
Οάουςασ». 
 
Θ εργολαβία αφορά ςτθν εκτζλεςθ των 
απαραίτθτων εργαςιϊν για τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ λειτουργίασ των νζων δικτφων τθσ 
Δ.Ε.Χ.Α.Ο. ςτο νότιο τμιμα τθσ Δ.Μ. Οάουςασ. 
Υτθν περιοχι μελζτθσ, υφίςτανται οι νζοι 
κεντρικοί αγωγοί των δικτφων και οι αναμονζσ 
των ιδιωτικϊν παροχϊν και με το παρόν ζργο 
κα γίνει θ ολοκλιρωςθ των ιδιωτικϊν 
παροχϊν, κακϊσ και θ επηδηόρζωζε βιαβώλ επί 

θεληρηθώλ αγωγώλ, ώζηε λα ηοποζεηεζούλ λέες 
δικλείδεσ ελζγχου και κα γίνει εντοπιςμόσ των 
υφιςτάμενων και προςαρμογι τουσ ςτο 
επίπεδο του οδοςτρϊματοσ. 



07-12-2020_ΕΦΘΥΙΡΥ_ΑΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ_.docx 

99 
 

 
 

ΥΧΟΡΝΙΜΑ: καταςκευι 1.800 νζων ιδιωτικϊν 
ςυνδζςεων, αποκατάςταςθ 350 διαρροϊν ςε 
ιδιωτικι ςφνδεςθ, απομόνωςθ 1.900 παροχϊν 
από το παλαιό δίκτυο, ανακαταςκευι- 
μεταφορά 100 παλαιϊν ςυνδζςεων, διόρκωςθ 
27 βλαβϊν επί κεντρικοφ αγωγοφ, εφρεςθ 50 
φρεατίων δικλείδασ και προςαρμογι ςτθ 
ςτάκμθ του οδοςτρϊματοσ, τοποκζτθςθ 38 
νζων βανϊν επί του αγωγοφ του νζου δικτφου, 
ςφνδεςθ υφιςτάμενου αγωγοφ ςτο νζο 
κεντρικό αγωγό φδρευςθσ (και ανάρτθςθ 
αγωγοφ από 2 γζφυρεσ 25 μζτρων). 
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ΕΠΙΛΟΓΟ 
 

Θ χρονιά που πζραςε ιταν για τθν  διοίκθςι 
μασ μια δφςκολθ αλλά ςυνάμα μια όμορφθ και 
δθμιουργικι χρονιά.  

Μλθκικαμε να διαχειριςτοφμε εκατοντάδεσ 
κζματα για τθν βελτίωςθ τθσ κακθμερινότθτασ 
των ςυμπολιτϊν μασ, χαράξαμε τον ςτρατθγικό 
μασ ςχεδιαςμό και ανοίξαμε νζουσ δρόμουσ για 
τθν  ουςιαςτικι αναπτυξιακι πορεία του τόπου 
μασ.   

Ζχουμε πολφ δρόμο μπροςτά μασ να 
υλοποιιςουμε ακόμθ πιο ςθμαντικό ζργο, να 
βάλουμε ςε τροχιά ανάπτυξθσ τθν πόλθ τθσ 
Οάουςασ και τισ Μοινότθτζσ μασ.   

Θ δφναμθ για να ςυνεχίςουμε, με τθν ίδια 
όρεξθ και το μεράκι, είςτε όλοι  εςείσ, οι 
ςυμπολίτεσ μασ, οι οικογζνειεσ, τα παιδιά και θ 
νεολαία μασ.  

Για όλουσ εςάσ, για τον τόπο μασ, θ 
προςπάκεια ςυνεχίηεται… 

 

 

 

 


