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ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ
(ημερήσιας διάταξης)

Έκθεση-Απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική
δημόσια συνεδρίαση, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη
διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής
δράσης για το οικονομικό έτος 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
217 του ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ.
Σήμερα την 30-10-2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο
Πολυκάστρου του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από
την υπ΄ αριθμ. 19.038/25-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95
του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 –
Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.
Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (21) :
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (6) :
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του N.
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (10):
ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (21):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΣΤΑΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
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ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το μοναδικό
θέμα της ημερήσιας διάταξης, της ειδικής δημόσιας συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου είπε τα εξής:
Στο άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει, προβλέπονται τα
εξής:
«1.Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε
ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ότι αφορά την
οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του
προγράμματος δημοτικής δράσης.
2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος
Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε
πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί,
επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000
κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου
έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως,
όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη,
δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.».
3. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της
ανωτέρω συνεδρίασης.
4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται
όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του
δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών
διαμερισμάτων.
5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα
να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.
6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο
παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής
δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι
δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 95».

Βάσει των παραπάνω και σε εκτέλεση της 86/2018 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου, εκδόθηκε η με Α.Π.19.038/25-10-2018 πρόσκλησή μας που
δημοσιεύθηκε αρμοδίως.
Για την ειδική αυτή συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου,
προτείνουμε να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:
1. Να γίνει ένας πεντάλεπτος συνοπτικός απολογισμός του έργου του
Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017, από τον υποφαινόμενο.
2. Στη συνέχεια να δοθεί ο λόγος στον κ. Δήμαρχο για να εκθέσει τα
πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής του έτους 2017, σε ότι αφορά την
οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του
προγράμματος δημοτικής δράσης.
3. Στη συνέχεια να δοθεί ο λόγος στους επικεφαλείς των παρατάξεων της
μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη σειρά εκλογής τους, για
να τοποθετηθούν σχετικά.
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Μετά και την τοποθέτηση των επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων της
μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, προτείνουμε να ανοίξει κατάλογος
ομιλητών ως εξής:
1. Δημοτικοί Σύμβουλοι
2. Πρόεδροι και μέλη Τοπικών Συμβουλίων, των Τοπικών διαμερισμάτων
του Δήμου μας
3. Πρόεδροι Φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας και
4. Δημότες – κάτοικοι φορολογούμενοι του Δήμου μας.
Βάσει του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η
διάρκεια της πρωτομιλίας των Δημοτικών Συμβούλων δεν μπορεί να
ξεπερνά τα 3 λεπτά και της δευτερομιλίας, όσων μίλησαν, τα 2 λεπτά.
Λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος (δεν νομίζουμε ότι υφίσταται θέμα
δευτερομιλίας) προτείνουμε να δοθεί χρόνος ομιλίας έως 15 λεπτών για
τους
επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Χρόνος ομιλίας έως 5 λεπτών για τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους
Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων και τους Προέδρους των Φορέων που
δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας.
Χρόνος ομιλίας έως 3 λεπτών για τους Δημότες και κατοίκους και
φορολογούμενους του Δήμου μας
Παρακαλώ πρώτα να αποφασίσουμε, εάν συμφωνούμε με την διαδικασία
που περιέγραψα και μετά να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα ενέκρινε την διαδικασία που
πρότεινε το Προεδρείο και ομόφωνα αποφάσισε τη συνέχιση της
συνεδρίασης
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στο κ. Δήμαρχο, ο οποίος εξέθεσε στο
συμβούλιο τα πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής του έτους 2017, σε ότι
αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την
εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, που είχε ως εξής:

Απολογισμός Δημάρχου Παιονίας για το 2017
Κύριε Αντιπρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες,
Η αποψινή συνεδρίαση για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής αποτελεί το
αποκορύφωμα της συμμετοχικής διαδικασίας και της δημοκρατικής λογοδοσίας αλλά και της
διαφάνειας σε τοπικό επίπεδο.
Όπως προβλέπει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 217, η συνεδρίαση για τον
απολογισμό των πεπραγμένων είναι δημόσια και ανοιχτή και η δημοτική αρχή δύναται να
επιλέξει οποιονδήποτε χώρο κρίνει πρόσφορο για να την διεξάγει.
Εμείς επιλέξαμε τον χώρο αυτό με το σκεπτικό της όσο το δυνατόν πιο ευρείας συμμετοχής του
λαού αλλά και των θεσμοθετημένων συλλογικών και παραγωγικών φορέων του τόπου μας.
Εμείς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί δημότες, τον κόσμο δεν τον φοβόμαστε.
Θέλουμε διαδικασίες ανοιχτές και συμμετοχικές.
Επιδιώκουμε ο δημότης να είναι κοινωνός της προσπάθειας που καταβάλλει η δημοτική αρχή
και φυσικά να συμμετέχει ενεργά και στην διαμόρφωση προτάσεων και πρωτοβουλιών που
άλλωστε αφορούν τους ίδιους του πολίτες.
Κυρίες και κύριοι,
Βρισκόμαστε στον τελευταίο χρόνο της θητεία της δημοτικής αρχής.
Τον ερχόμενο Μάιο θα έχουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές και μάλιστα με το νέο σύστημα
εκλογών και ανάδειξης τοπικών αρχών, τον νόμο του Κλεισθένη.
Έχουμε εκφράσει ως ΚΕΔΕ και ως ΠΕΔ, αλλά κι εγώ προσωπικά την έντονη αντίθεση μας στη
δρομολογούμενη ουσιαστικά κατάργηση του αυτοδιοίκητου των δήμων αλλά και στην
διαμόρφωση των δήμων όπως πλείστες φορές έχω αναφερθεί χαρακτηριστικά ως πολιτιστικών
συλλόγων.
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Μέσω του συστήματος που θεσμοθέτησε με μικροπολιτικά κυρίως κίνητρα η κυβέρνηση, θέλει
να δημιουργήσει κατάσταση ακυβερνησίας στους δήμους ώστε να μπορεί να προωθήσει την
συναλλαγή και την χαλάρωση της συνοχής και της ενότητας.
Πέραν όμως όλων αυτών, εμείς ως δημοτική αρχή καταβάλαμε και καταβάλλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που πολλές φορές εκπορεύονται από την
βούληση της κεντρικής εξουσίας να ελέγχει τις τοπικές κοινωνίες και να παρεμβαίνει στις
τοπικές υποθέσεις.
Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία από δράσεις, έργα και αποφάσεις της δημοτικής
αρχής για το 2017 που αφορούν την οικονομική λειτουργία του δήμου, την εκτέλεση των
τεχνικών έργων, τον πολιτισμό, την κοινωνική πρόνοια και τις κοινωνικές δομές και συλλήβδην
κάθε δραστηριότητα για την οποία έχει αρμοδιότητα ο Δήμος μας.
Φίλες και φίλοι συνδημότες,
Κλείσαμε τέσσερα χρόνια από τη στιγμή που αναλάβαμε την διοίκηση του Δήμου Παιονίας.
Μέσα σε αυτά τα δύσκολα ομολογουμένως χρόνια και με γνώμονα την υλοποίηση του
προγράμματος επί του οποίου δεσμευθήκαμε ενώπιον των συνδημοτών μας, πρώτιστο μέλημα
μας ήταν η τακτοποίηση και το νοικοκύρεμα των οικονομικών.
Γιατί κυρίες και κύριοι πρώτα πρέπει να νοικοκυρεύεις το σπίτι σου, να βλέπεις τι παρέλαβες και
μετά να προσπαθείς με δεδομένους τους πόρους τους οποίους διαθέτεις, να εκπληρώνεις και
τους στόχους.
Η οικονομική ύφεση η οποία οδηγεί σε αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων των δημοτών
μας απέναντι στο δήμο αλλά και η διαρκώς μειούμενη κρατική επιχορήγηση εκ των πραγμάτων
δυσχεραίνουν την υλοποίηση των προτεραιοτήτων μας.
Όμως, με υπομονή, επιμονή και εργώδεις προσπάθειες καταφέρνουμε να υλοποιούμε μεγάλο
μέρος του προγράμματος μας και να δρομολογούμε το υπόλοιπο.
Στα ερωτήματα που θα προκύψουν, διευκρινήσεις θα δώσω είτε εγώ είτε οι αρμόδιοι
αντιδήμαρχοι, πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου ή εντεταλμένοι σύμβουλοι.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Δήμου οι οποίες λειτούργησαν
ικανοποιητικά εξυπηρετώντας τις ανάγκες και τα αιτήματα των δημοτών μας. Αποδεικνύουμε
κάθε μέρα στην πράξη, ότι είμαστε αποτελεσματικοί.
Φυσικά δεν έγιναν όλα. Έγιναν όμως σε περίοδο οικονομικής κρίσης αρκετά.
Έχουμε σχέδιο για τον Δήμο μας και το υλοποιούμε μέρα με τη μέρα με μεθοδικότητα.
Δίνουμε προοπτική για το μέλλον και αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με αισιοδοξία και
αυτοπεποίθηση.
Λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες κάθε περιοχής του Δήμου μας και αναζητούμε τρόπους να
ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής μας.
Φίλες και φίλοι,
Ο Δήμος Παιονίας, ένας ιστορικός ακριτικός Δήμος στα Βόρεια της Πατρίδος μας, το τελευταίο
χρονικό διάστημα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε δεχθεί υπέρμετρο όγκο
προσφυγικών και μεταναστευτικών ρευμάτων όπως προανέφερα.
Η ευρύτερη περιοχή μας δεν είχε τις υποδομές για να υποδεχθεί ένα τέτοιο κύμα μικτών ροών
και ως εκ τούτου δημιουργήθηκαν μείζονα προβλήματα τα οποία κλήθηκε να διαχειρισθεί η
δημοτική αρχή, όντας όμως σε στενότητα πόρων, τόσο υλικών όσο και ανθρώπινων.
Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ο πληθυσμός εντός των χωρικών ορίων του Δήμου Παιονίας
διπλασιάστηκε ξαφνικά με τους πόρους μας όμως να παραμένουν σε στενότητα και να μην
επαρκούν για να καλύψουν όλες τις ανάγκες.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μας, έκαναν καταγραφή την κατάστασης και των ζημιών που
προκλήθησαν λόγω της επιβάρυνσης από την πολύμηνη διαμονή των προσφύγων και
μεταναστών στο τόπο μας.

Με την ευκαιρία του απολογισμού, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου, τους
συνεργάτες μου και τους εργαζόμενους του Δήμου,
τους αντιδημάρχους, τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, τον Πρόεδρο, τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου, τους προέδρους και τα μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών
Κοινοτήτων, τους προέδρους και τα μέλη των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου τον
Πρόεδρο ΔΕΥΑΠ, τους εθελοντές και τα μέλη των επιτροπών του Δήμου, για τη συνεργασία που
έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα και όλους τους πολίτες για τη συμπαράστασή τους στο
δύσκολο έργο μας και για την κατανόηση τους.
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Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας αναφέρουμε πιο συγκεκριμένα τα απολογιστικά στοιχεία
των υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας.
Στα ερωτήματα που θα προκύψουν, διευκρινήσεις θα δώσω είτε εγώ είτε οι αρμόδιοι
αντιδήμαρχοι, πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου ή εντεταλμένοι σύμβουλοι.
Σας ευχαριστώ
ΠΡΟΝΟΙΑ
Επίκεντρο της πολιτικής μας ήταν και είναι ο δημότης.
Όπως είχαμε δεσμευτεί και προεκλογικά, δημιουργήσαμε Τμήμα Πρόνοιας στο Δήμο στην
Αξιούπολη ώστε οι δημότες μας που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του και οι ωφελούμενοι, να
μην ταλαιπωρούνται με την μετακίνηση τους στο Κιλκίς όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.
Ο τομέας της Πρόνοιας του δήμου μας έχει ως πολιτικό προϊστάμενο τον εντεταλμένο σύμβουλο
κ. Αλίρη, ο οποίος και ως Πρόεδρος του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ασχολείται καθημερινά με
την συλλογή τροφίμων και υλικού από δωρεές επιχειρήσεων και πολιτών.
Το τμήμα πρόνοιας του Δήμου λειτουργεί αρκετά ικανοποιητικά κάνοντας περιοδικά διανομές
περίπου σε 250 οικογένειες.
Στο πρόσφατο παρελθόν με τη συνδρομή του γενικού γραμματέα κ. Θέμη Ανθρακίδη γίνανε
επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής τροφίμων του νομού και σε άλλες επιχειρήσεις.
Πολλοί ανταποκρίθηκαν και δέχτηκαν το αίτημα μας να μας παρέχουν τρόφιμα κάθε τρίμηνο.
Παράλληλα εστάλησαν αιτήματα σε πάνω από 170 επιχειρήσεις πανελλαδικά.
Εδώ να αναφερθεί πως η διανομή που έγινε αρχάς του μήνα ήταν όλη με προϊόντα προσφορών
και με χρηματική ενίσχυση από επιχειρήσεις και ιδιώτες.
Τώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτή και ευελπιστούμε πώς τακτικότερα
ίσως και κάθε μήνα θα είμαστε σε θέση να βοηθάμε τους ωφελούμενους.
Να σημειώσω πως όλη τη διάρκεια του έτους όσοι απευθύνονται στο κοινωνικό παντοπωλείο ή
στο βοήθεια στο σπίτι βρήκαν συμπαράσταση, βλέπεται τα προβλήματα στις οικογένειες με την
οικονομική κρίση που βιώνουμε μπορούν να προκύψουν ανά πάσα στιγμή .
Ο φετινός κωδικός προέβλεπε 8.000 ευρώ για τρόφιμα και 3.000 ευρώ για είδη υγιεινής. Σε μια
αναμόρφωση προσθέσαμε άλλες 5.000 ευρώ και με οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ από μη
κερδοσκοπικό φορέα των Αθηνών το ποσό που είναι για χρήση ανέρχεται στα 21.000ευρω.
Το 2019 σε μια αναμόρφωση του προϋπολογισμού θα ενισχύσουμε τον κωδικό του κοινωνικού
παντοπωλείου παράλληλα δε στον νέο προϋπολογισμό που θα καταθέσουμε θα προβλέψουμε
περισσότερα διότι δεν θέλουμε πολίτες να βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισμό.
Να αναφέρω πως γίνεται μεγάλο έργο από τη διαχειριστική επιτροπή που αποτελείται από τον
Γεώργιο Φράγγο αντιδήμαρχο, τον Λευτέρη Γαρόπουλο αντιδήμαρχο, την Γαρυφαλλιά
Καρβουνίαρη δημοτική σύμβουλο, την Ελένη Μπερμπερίδου δημοτική σύμβουλο και τον
Γιάννη Αλίρη εντεταλμένο σύμβουλο πρόνοιας και τους ευχαριστώ για την υποστήριξη όλου του
έργου.
Παράλληλα με το κοινωνικό παντοπωλείο λειτουργεί και το κοινωνικό φαρμακείο στην
Γουμένισσα.
Το λειτουργούν με εθελοντική εργασία η φαρμακοποιός Κλειώ Βαλτάκη και η νοσηλεύτρια
Κατερίνα Μαλτζαρκου τους οποίους επίσης ευχαριστούμε.
Υπάρχει επάρκεια φαρμάκων και τα προμηθεύονται εντελώς δωρεάν οι έχοντες ανάγκη.
Υ.Γ. Γίνανε το 2018 έως και τώρα 5 διανομές και ευελπιστούμε έως το τέλος του χρόνου να
γίνουν άλλες 2.
Το αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας στελεχώθηκε από 8 υπαλλήλους (νοσηλευτές,
βιβλιοθηκονόμους, οικογενειακές βοηθούν και κοινωνική λειτουργό) υπό τον προϊστάμενο κ.
Καραγιαννόπουλο και είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής καθώς και την
προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και προγραμμάτων διά βίου μάθησης, αθλητισμού και
πολιτισμού.
Κατά το προηγούμενο έτος, πραγματοποιήθηκαν 40 κοινωνικές έρευνες που αφορούσαν
μοναχικά άτομα και οικογένειες με χαμηλό βιοτικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής
για απόρους» μέσω ΤΕΒΑ υλοποιήσαμε 7 διανομές τροφίμων σε 1595 ωφελούμενος.
Σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας υλοποιήσαμε το προνοιακό πρόγραμμα ΚΕΑ (Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης) για νοικοκυριά που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχιας από το
οποίο ωφελήθηκαν 500 περίπου κάτοικοι του Δήμου μας.
Από το Φθινόπωρο του 2017 το τμήμα πρόνοιας συμμετέχει στην οργάνωση για την ανάπτυξη
του εθνικού πιλοτικού προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας των ηλικιωμένων
όπως για παράδειγμα πρόληψη της άνοιας και αντιμετώπιση των συνεπειών της.
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Με πρόγραμμα του ΕΣΠΑ δημιουργήσαμε το Κέντρο Κοινότητας το οποίο ξεκίνησε την
λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2017 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
2014-2020.
Αποτελεί κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Παιονίας στην οποία μπορούν να απευθύνονται όλοι οι
πολίτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή τα μέλη της οικογένειας
τους, δίνοντας έμφαση σε ευπαθείς ομάδες, όπως άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες,
μετανάστες, οικονομικά αδύνατοι, άτομα με αναπηρία κ.α.
Όλοι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για όλα τα επιδόματα που δικαιούνται, όπως το
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, αλλά και για όλους τους φορείς και τα προγράμματα που
παρέχουν κοινωνική προστασία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο,
τα ΚΔΑΠ, το ΚΕ.Φ.Ο, το ΤΕΒΑ κ.α.
Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο αλλά και σε
επίπεδο κοινότητας, για θέματα όπως προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας, εργασιακή
συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη κ.α. Παράλληλα, εξετάζονται τα αιτήματα και οι
ανάγκες των ωφελούμενων και παραπέμπονται στην ανάλογη και εξειδικευμένη υπηρεσία που
θα καλύψει την ανάγκη τους.
Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από μία Κοινωνικό Λειτουργό και μια Ψυχολόγο, οι
υπηρεσίες του προσφέρονται δωρεάν σε όλους τηρώντας τις αρχές του απορρήτου και της μη
διάκρισης και λειτουργεί καθημερινά 8:00 με 16:00.
Κατά το έτος 2017 οι ωφελούμενοι των παραπάνω υπηρεσιών του κέντρου κοινότητας ανήλθαν
σε 140.
ΠΑΙΔΕΙΑ
Τον Δεκέμβριο του 2016, συνυπογράψαμε με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας «Κτηριακές
Υποδομές Α.Ε.», τη σύμβαση παραχώρησης χρήσης ακινήτου του Δήμου Παιονίας εμβαδού 7
περίπου στρεμμάτων για την ανέγερση και λειτουργία του 4ου Νηπιαγωγείου Πολυκάστρου, το
οποίο θα καλύψει τις ανάγκες των νηπίων της περιοχής μας σύμφωνα με τις σύγχρονες
απαιτήσεις ασφάλειας και λειτουργικότητας, επιλύοντας τα προβλήματα στέγασης που
αντιμετωπίζουν οι νεαροί συνδημότες μας και αναβαθμίζοντας όχι μόνο την εικόνα αλλά και την
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή το 4ο Νηπιαγωγείο
Πολυκάστρου βρίσκεται στη φάση της εκπόνησης της μελέτης (ηλεκτρομηχανολογικά).
Ο Δήμος μας επίσης, έλαβε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για 4ο Δημοτικό Σχολείο
Πολυκάστρου στον ίδιο χώρο με το 4ο Νηπιαγωγείο και το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην
ίδρυση του.
μετά από πολλές προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Παιονίας, εγκρίθηκε η
επανίδρυση και η λειτουργία, από το σχολικό έτος 2016 – 2017, δύο (2) Σχολικών Μονάδων στο
Δήμο μας, το 3/Θ Δημοτικό Σχολείο Γοργόπης και το 2/Θ Δημοτικό Σχολείο Τούμπας.
Τα συγκεκριμένα χωριά του Δήμου μας είναι από τα πιο δυναμικά και ζωντανά με έντονη
πολιτιστική και κοινωνική δραστηριότητα και πιθανό κλείσιμο των συγκεκριμένων Σχολικών
Μονάδων θα αποτελούσε την αρχή για την παρακμή δύο δυναμικών οικισμών του Δήμου μας, οι
κάτοικοι των οποίων επέλεξαν να παραμείνουν στα χωριά τους στηρίζοντας τις τοπικές
κοινωνίες και υλοποιώντας τις εξαγγελίες των εκάστοτε κυβερνώντων για αποκέντρωση.
Επίσης, ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες για την συνολική ανάπλαση από την αρχή του πάρκου
στην είσοδο της Αξιούπολης αξίας περίπου 120.000 ευρώ.
Για τις σχολικές μονάδες σε όλο το δήμο μέσω των επιτροπών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας
Εκπαίδευσης, έχουμε προβεί ως τεχνική υπηρεσία του δήμου σε παρεμβάσεις συντήρησης και
αποκατάστασης κτιριακών δομών και υποδομών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
Τέλος, ο Δήμος Παιονίας σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Δ.Κ. και την τοπική αντιδήμαρχο,
στηρίζει με κάθε τρόπο τη λειτουργία του δημόσιου ΙΕΚ για το οποίο διαμορφώσαμε χώρο στο
Λύκειο με τον απαραίτητο εξοπλισμό για να γίνει το εργαστήριο κομμωτικής.
Υποστηρίζουμε τη διαδικασία των εγγραφών των μαθητών της περιοχής μας ώστε να συνεχίζει
η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία όλων των τμημάτων του ΙΕΚ.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ
Ο τομέας της καθαριότητας και του πρασίνου αποτελεί για την εκάστοτε δημοτική αρχή μία από
τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την διαχείριση της καθημερινότητας.
Στην διεύθυνση Καθαριότητας, Πρασίνου, Ηλεκτροφωτισμού και Ανακύκλωσης του δήμου μας
καθώς γνωρίζετε, υπάρχει πρόβλημα υποστελέχωσης αφού οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό
καλύπτονται μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Πλέον όμως βρισκόμαστε στη διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού καθώς οι οριστικοί
πίνακες θα εκδοθούν μέχρι τέλη του έτους και θα αναλάβουν εργασία ως μόνιμοι 30 άτομα
διαφόρων ειδικοτήτων.
Ο κ. Μεμετζής ως αντιδήμαρχος μέχρι και το 2017 και ο κ. Παμποράκης έκτοτε, καταβάλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταφέρνει η υπηρεσία να λειτουργεί προς όφελος των
συνδημοτών μας.
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Το τμήμα καθαριότητας μεταφέρθηκε στις καινούριες εγκαταστάσεις μαζί με τον όρχο των
οχημάτων στο χώρο των παλαιών σφαγείων και γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις για τη βέλτιστη
λειτουργικότητα των υποδομών.
Κατά το έτος 2017 προμηθευτήκαμε 173 καινούριους κάδους.
Επίσης, αγοράσαμε 2 απορριμματοφόρα οχήματα 72.000 ευρώ, 5 ημιφορτηγά 44.516 ευρώ και 1
χλοοκοπτικό τρακτέρ.
Το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού επεκτάθηκε εντός του πλαισίου των ανταποδοτικών τελών με
προμήθεια ΦΟΠ αλλά και φωτοβολταϊκών σε σημεία του δήμου, συνολική προμήθεια ύψους
περίπου 24.800 για το 2017 και 44.131 ευρώ για το 2018.
Ετοιμάσαμε φάκελο για την δημιουργία Πράσινου Σημείου, ένας χώρος ο οποίος θα είναι
οριοθετημένος σε σημείο του δήμου με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό ώστε οι πολίτες
να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα
αντικείμενα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση.
Επίσης, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) θα
δημιουργηθεί ΣΜΑ (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) Ως “Σταθμοί Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (ΣΜΑ), όπου τα απορρίμματα θα μεταφορτώνονται σε ειδικά οχήματα
κατάλληλα για κίνηση σε μεγάλες αποστάσεις.
ΝΠΔΔ
Το Νομικό Πρόσωπο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας υπό την
προεδρία του κ. Δεβετζόπουλου, παρέχει σίτιση σε 120 άτομα μέσω ΚΕΦΟ για 5 ημέρες την
εβδομάδα. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από επιτροπή ή με την σχετική εισήγηση της κοινωνικής
λειτουργού.
Στο Δήμο Παιονίας λειτουργούν 5 ΚΑΠΗ (Αξιούπολη, Ευρωπός, Πολύκαστρο, Γουμένισσα, Άγιος
Πέτρος) και εξυπηρετούν περίπου 600 μέλη.
Στα ΚΑΠΗ παρέχονται υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, εκδρομές, διακοπές, κοινωνική υποστήριξη
και λαμβάνουν χώρα διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις για την Τρίτη ηλικία.
Σήμερα βρίσκονται 5 παιδικοί σταθμοί κι ένας βρεφικός
εν ενεργεία (5 παιδικοί σταθμοί κι ένας βρεφονηπιακός στο Πολύκαστρο).
Σε αναστολή λειτουργίας είναι 4 παιδικοί σταθμοί (Άγιος Πέτρος, Γοργόπη, Ποντοηράκλεια,
Βαφειοχώρι) λόγω έλλειψης προσωπικού, μικρού αριθμού αιτήσεων ή ασύμφορης λειτουργίας.
Πάγια και εκπεφρασμένη βούληση μας είναι να λειτουργούν όλοι οι παιδικοί σταθμοί μέσα στα
πλαίσια πάντοτε της οικείας νομοθεσίας.
Το 2017 λειτουργούσαν 7 παιδικοί σταθμοί και 2 σε αναστολή.
Μέσω ΕΣΠΑ λειτουργούν οι εξής παιδικοί σταθμοί: Ευρωπού, 2ος βρεφονηπιακός Πολυκάστρου,
Γουμένισσας, Αξιούπολης.
Το 2017 εξυπηρετήθηκαν 192 παιδιά από τα οποία τα 134 μέσω ΕΣΠΑ.
Ανανεώθηκαν οι συμβάσεις 4 ατόμων ΙΔΟΧ βρεφονηπιοκόμων μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.
Το ΝΠΔΔ ασχολείται με τις άδειες και τους ελαιοχρωματισμού των παιδικών σταθμών οι οποίοι
βρίσκονται σε εξέλιξη.
Μέσα στο κτίριο του ΚΕΦΟ έγινε καινούρια τουαλέτα και αποθήκη.
Γίνεται συνεχώς κτιριακή συντήρηση όλων των δομών (καυστήρες, κλιματιστικά).
Έγινε ειδική θέρμανση στο φυσιοθεραπευτήριο και επίσης ετοιμάζουμε την αγορά ενός
αυτοκινήτου.
Στο Βαφειοχώρι, ετοιμάζουμε ενιαία κουζίνα (ΚΕΦΟ και παιδικοί σταθμοί, πλήρως οργανωμένη
με αυτοκίνητο και ψυγείο για την μεταφορά με υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Η Κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Παιονίας υπό την προεδρία του κ. Μπαβέλη, έχει ως σκοπό
την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και δραστηριοποιείται
στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, την προώθηση της απασχόλησης, την Τρίτη
ηλικία αλλά και την ενημέρωση των δημοτών.
Βασικό αντικείμενο της επιχείρησης είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη αντίστοιχων
δραστηριοτήτων σε όλη την επικράτεια του δήμου, στοχεύοντας στην υποστήριξη της τοπικής
ανάπτυξης, της ποιότητας ζωής και την αξιοποίηση των εθελοντών.
Το Δημοτικό Ωδείο Παιονίας ολοκλήρωσε με επιτυχία την σχολική χρονικά 2016-2017 καθώς
αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των μαθητών που ανήλθε σε 150 τόσο στις μουσικές σπουδές
όσο και στα πολιτιστικά τμήματα λόγω και της έκπτωσης την οποία αποφάσισε το ΔΣ για τα
δίδακτρα σε τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες και οικογένειες με άτομα με αναπηρία.
Μέσα στη χρονιά πραγματοποιήθηκαν αρκετές εκδηλώσεις από τους μαθητές και τους
καθηγητές όλων των τμημάτων αλλά και συμμετοχές σε εκδηλώσεις εκτός των ορίων του δήμου.
Η φιλαρμονική του Δήμου Παιονίας αποτελείται από 65 μέλη ηλικίας από 6 μέχρι 55 ετών με τρία
παραρτήματα στο Πολύκαστρο, Αξιούπολη και Γουμένισσα.
Η φιλαρμονική μας για το έτος 2017 συμμετείχε σε παρελάσεις, λιτανείες και σε εκδηλώσεις του
Δήμου Παιονίας εντός κι εκτός του δήμου, αξίζει να αναφερθούν: Κιλκίς, υποδοχή φλόγας
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ερυθρού σταυρού, Θεσσαλονίκη θέατρο Αλέξανδρος, Θεσσαλονίκη Μέγαρο μουσικής και
παρουσίαση στο τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.
Η Κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Παιονίας λειτουργεί 4 ΚΔΑΠ (κέντρα δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών) σε χώρους των δημοτικών σχολείων αποβλέποντας στην εξωσχολική
απασχόληση των παιδιών με το δημιουργικό παιχνίδι και με ποικιλία δραστηριοτήτων υπό την
επίβλεψη και την καθοδήγηση του έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού μας.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Παιονίας ως συμβεβλημένος φορέας της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
στοχεύει στην εύρυθμη λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων στην ανάπτυξη και στην διάδοση
νέων δράσεων μέσω ΕΣΠΑ με περίπου 45 παιδιά.
Το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Παιονίας ήδη διανύει τον δωδέκατο χρόνο της λειτουργίας του
με έντονη παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου μας.
Στόχος του θεατρικού εργαστηρίου είναι η συνέχιση της προσπάθειας για διεύρυνση της ομάδας
με νέα μέλη και την εδραίωση της εφηβικής σκηνής αλλά και τη δημιουργία πειραματικής
σκηνής.
Το 2017 το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου μας παρουσίασε τρία διαφορετικά έργα, τρεις
ξεχωριστές κωμωδίες και ολοκληρωμένες παραγωγές και μια ξεχωριστή παράσταση σε
συνεργασία με την ομάδα από τη Βαρκελώνη και το καμπ της Νέας Καβάλας.
Τα έργα παρουσιάστηκαν με μεγάλη προσέλευση κόσμο κι έλαβαν πολύ καλές κριτικές και
διακρίσεις.
Το κολυμβητήριο Ευρωπού επί σειρά ετών βρίσκεται υπό την επίβλεψη της Κοινωφελούς
Επιχείρησης και ενισχύεται αδιάλειπτα με την προσφορά του δήμου.
Στόχος του προγράμματος εκμάθησης κολύμβησης είναι η εξοικείωση των μικρών ηλικιακά
τμημάτων με το υγρό στοιχείο και στη συνέχεια η εκμάθηση βασικών τεχνικών κολύμβησης.
Το 2017 συμμετείχαν στα προγράμματα του κολυμβητηρίου Ευρωπού 410 παιδιά.
Να σημειώσουμε επίσης ότι η παροχή νερού της πισίνας και του κολυμβητηρίου έχουν γίνει
αυτόνομα χωρίς επιβάρυνση του δικτύου ύδρευσης του Ευρωπού.
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο
την παροχή συστηματικής και οργανωμένης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας στα
ηλικιωμένα άτομα και στα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Κατά τη διάρκεια του 2017 το απασχολούμενο προσωπικό του Προγράμματος παρείχε τις εξής
υπηρεσίες:
1. Νοσηλευτική φροντίδα(μέτρηση αρτηριακής πίεσης, σακχάρου και χοληστερίνης,
συνταγογράφηση φαρμάκων, χορήγηση ενέσεων, εμβολίων, περιποίηση
κατακλίσεων, ατομική υγιεινή) και συνεργασία με τα Περιφερειακά Ιατρεία του
Δήμου
2. Οικογενειακή βοήθεια( καθαριότητα κατοικίας, αγορά ειδών πρώτης ανάγκης,
εξόφληση λογαριασμών)
3. Υποστηρικτική κοινωνική εργασία, συμβουλευτική/ψυχολογική υποστήριξη, ατομική
και οικογενειακή στήριξη
Τέλος το πρόγραμμα έχει εξυπηρετήσει αρκετά περιστατικά με σκοπό την καταγραφή της
κατάστασης και την αντίστοιχη βοήθεια από την υπηρεσία για την επίλυση των προβλημάτων
τους. Προσφέρει βοήθεια σε οποιοδήποτε πολίτη απευθυνθεί στην υπηρεσία, συνεργάζεται με
φορείς και όταν απαιτείται γίνεται παραπομπή σε άλλη υπηρεσία.
Η παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών δεν μπορεί να έχει αντιστάθμιση εάν δεν υπάρχει
οργανωμένη και ευρεία ενημέρωση του συνόλου των δημοτών για αυτές. Από την συστατική της
πράξη η Επιχείρηση έχει την υποχρέωση της ενημέρωσης όλων των δημοτών, ώστε ο καθένας
από αυτούς να γίνει χρήστης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τούτο επετεύχθη, κατά τη χρονιά
2017, μέσω της έκδοσης της μηνιαίας εφημερίδας με τίτλο "Νέα της Παιονίας". Βασικός στόχος
της ενημέρωσης είναι να φιλοξενούνται πολιτιστικά, κοινωνικά, πολιτικά δρώμενα της περιοχής,
ενημερωτικές εκδηλώσεις, ομιλίες γενικότερου ενδιαφέροντος καθώς και ενδιαφέροντα θέματα
για όλες τις ηλικίες σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και συλλόγους, διευρύνοντας με τον
τρόπο αυτό το πεδίο του εθελοντισμού, των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεων.
Στη διάρκεια του 2017 η Κοινωφελής Επιχείρηση μετέτρεψε τις συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ 3
ατόμων ΑΜΕΑ σε αορίστου χρόνου, προσέλαβε 2 άτομα ΑΜΕΑ με σύμβαση ΙΔΟΧ, προσέλαβε 4
άτομα στα πλαίσια του προγράμματος για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67
του ΟΑΕΔ.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο Δήμος Παιονίας σε αγαστή συνεργασία με φορείς και πολιτιστικούς συλλόγους που
δραστηριοποιούνται στο δήμο αλλά και με εθελοντές, διοργάνωσε και συνδιοργάνωσε πλήθος
εκδηλώσεων σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες με αύξηση των προϋπολογισθέντων
κονδυλίων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
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Με γνώμονα την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής μας και την βέλτιστη
προβολή του δήμου, μεριμνήσαμε ώστε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην εθνική μας
κουλτούρα, τη γλώσσα, τη μουσική, τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής μας.
Καταθέτουμε πρόταση στο πρόγραμμα Leader για τη δημιουργία ενός λευκώματος του Δήμου
μαζί με ένα στικάκι για την ιστορία του δήμου με την βοήθεια του κ. Χρήστου Ίντου τον οποίο
και ευχαριστούμε.
Διοργανώθηκαν μεγάλες εκδηλώσεις εορτασμού εθνικών επετείων τοπική σημασίας με τη
συμμετοχή της μαθητιώσας νεολαίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, συλλόγων και εθελοντών
του δήμου με κορυφαία εκδήλωση εκείνη για τον εορτασμό των 100 ετών από τη μάχη του
Σκρα, την οποία λάμπρυνε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης
Παυλόπουλος ο οποίος και αναγορεύτηκε σε επίτιμος δημότης Παιονίας.
Καθιερώσαμε επίσημα ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας και ημέρα αργίας για το Δήμο με το
ΠΔ 156 την ημέρα της απελευθέρωσης της Γουμένισσας και της Παιονίας.
Φέτος, για τα 100 χρόνια από την διάσπαση του Μακεδονικού Μετώπου και την λήξη του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου διοργανώσαμε με λαμπρότητα την ετήσια τελετή την οποία τίμησε με την
παρουσία του ο Δούκας του Κεντ Εδουάρδος, Πρόεδρος της Κοινοπολιτειακής επιτροπής
ταφικών μνημείων, καθώς και πλήθος διπλωματικών και στρατιωτικών εκπροσώπων από τις
σύμμαχες χώρες.
Κατά το 2017, διενεργήθηκαν προγραμματισμένες εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου με
προγράμματα εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν εκδηλώσεις πνεύματος, μουσικής, θεάτρου,
χορού, ημερίδες, τιμητικά και κινηματογραφικά αφιερώματα, εκθέσεις κ.α., εκδηλώσεις οι οποίες
προσφέρθηκαν σε όλους δωρεάν διότι θεμελιώδης λίθος της πολιτιστικής μας πολιτικής είναι η
άποψη πως ο πολιτισμός είναι ένα δημόσιο αγαθό και για αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχεται
δωρεάν.
Μεταξύ των προγραμμάτων αυτών εκ των οποίων κάποια αποτελούν πλέον επιτυχημένο
θεσμό για το Δήμο είναι τα εξής :

Διοργάνωση εορτασμού θρησκευτικών εκδηλώσεων των 4 Δημοτικών Κοινοτήτων
(Πολυκαστρινά, Θεοτόκια, Αξιουπολίτικα & Ευρωπιώτικα) καθώς και εκδηλώσεις σε
όλες τις Τοπικές Κοινότητες σε συνεργασία με πολιτιστικούς και τοπικούς συλλόγους
υπό την αιγίδα του Δήμου Παιονίας.
 Μέσω των πολιτιστικών δράσεων όπως η μεγάλη συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση
στα 35α Πολυκαστρινά όπου η ανταπόκριση στη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για
τους συμπολίτες μας ήταν εντυπωσιακή.
 Έχοντας ως προίκα την πολύτιμη εμπειρία των προηγούμενων χρόνων, το
Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα 2017-2018 με την «πόλη των Ονείρων» και πλήθος
εκδηλώσεων σε όλες τις τοπικές κοινότητες, ήταν ομολογουμένως ακόμα πιο
επιτυχημένο με ωραιότερες δράσεις και ακόμα πιο υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις από
τα προηγούμενα χρόνια. Ένα πρόγραμμα όπου μέσα από αυτό προβλήθηκαν
περισσότερο τα ήθη και οι αξίες της ελληνοορθόδοξης παράδοσής μας.
 Εορτασμός ημέρας των Τριών Ιεραρχών – Γιορτή Γραμμάτων & Παιδείας (τελετή
βράβευσης απόφοιτων αριστευσάντων μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου
καθώς και οι επιτυχόντες σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.).
 Εκδήλωση «Έργων Διάκρισις» η οποία καθιερώθηκε από τη δική μας δημοτική αρχή.
Πρόκειται για μια καθιερωμένη πλέον εκδήλωση του Δήμου μας η οποία έχει ανταποδοτικό
χαρακτήρα προς τους δημότες. Μέσα από αυτή επιβραβεύονται προσωπικότητες για την δράση
τους στους τομείς της επιχειρηματικότητας, του εθελοντισμού, του αθλητισμού, του πνεύματος
και της τέχνης. Με την εκδήλωση αυτή δίνεται μια ώθηση στις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου
μας να συνεχίσουν να προσφέρουν έτσι ώστε η κάθε τους δραστηριότητα να έχει θετικό
αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία.
Διοργανώσαμε επίσης μέσα στο 2017
 Χορωδιακές συναντήσεις από το Δημοτικό Ωδείο Παιονίας και από
Πολιτιστικούς Συλλόγους
 Μαθητικές συναυλίες του Δημοτικού Ωδείου Παιονίας
 Δράσεις της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη (δημιουργικά
εργαστήρια σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών.
 Συμμετοχή του Θεατρικού Εργαστηρίου του Δήμου στο 15ο Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικού Θεάτρου στην Κόρινθο. Ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται κάθε
χρόνο από τον Δήμο Κορινθίων σε συνεργασία με το Κορινθιακό Θέατρο
«Βασίλης Ρώτας» και που αποτελεί πλέον πανελλήνιο θεσμό. Το Θεατρικό
Εργαστήρι του Δήμου μας επιλέχτηκε ανάμεσα σε δεκάδες άλλες συμμετοχές
και αιτήσεις.
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Εκδηλώσεις Μνήμης (Εκδήλωση για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
με την συμμετοχή των Ποντιακών Συλλόγων του Δήμου και Εκδήλωση μνήμης
για αυτούς που θυσιάστηκαν στις αλησμόνητες πατρίδες: Φούλατζικ Μ. Ασίας –
Τσαντώ Ανατ. Θράκης, εκδήλωση μνήμης υπέρ των προγόνων του Κίζδερβεντ.
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών.
Διοργάνωση του 1ου Νυχτερινού Αγώνα Δρόμου 5χλμ στη Γουμένισσα του Fit
team Τρέχω για Εμένα σε συνεργασία με το Δήμο Παιονίας και την Δημοτική
Κοινότητα Γουμένισσας.
22η Γιορτή Κάστανου στη Γρίβα «Κάστανο – Κρασί – Τυρί» την οποία
διοργανώνει το Τοπικό Συμβούλιο της Γρίβας, ο Σύλλογος Γυναικών και ο
Μακεδονικός Γρίβας σε συνεργασία με τον Δήμο Παιονίας και την Περιφερειακή
Ενότητα Κιλκίς.
Πρόκειται για μια εκδήλωση – θεσμό για την περιοχή με πληθώρα συμμετοχή
ομιλητών, μουσικών και χορευτικών συγκροτημάτων από όλη την Ελλάδα.

Ακόμη, ο Δήμος Παιονίας διοργάνωσε ημερίδες:
 Συνάντηση φορέων για το Πρόγραμμα LEADER σε συνεργασία με την
Αναπτυξιακή Κιλκίς που αφορά έργα και δράσεις στους τομείς των υπηρεσιών,
των υποδομών, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος.
 Συνάντηση με αγροτικούς φορείς για την ορθή διαχείριση των Τ.Ο.Ε.Β. από
διακεκριμένους επιστήμονες και αγρότες προέδρους Τοπικών Οργανισμών
Εγγείων Βελτιώσεων.
 Ημερίδες ενημέρωσης του Κέντρου Κοινότητας στις Δημοτικές Κοινότητες
Πολυκάστρου, Αξιούπολης και Γουμένισσας
 Επιστημονική Παρουσίαση εργασιών του Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση
Μνημείων Πολιτισμού» της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο του
Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Συνεργασίας: «Αποκατάσταση και Επανάχρηση
Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων», σε συνεργασία με τον Δήμο Παιονίας, την
Δημοτική Κοινότητα Γουμένισσας και την Ιερά Μητρόπολη.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Όσον αφορά την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας χορήγησε ο Δντης κ.
Καπνόπουλος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Φράγκος, το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων
του 2017, ανήλθε στο ποσό των 14.268.242,95 ευρώ, έναντι του ποσού των 16.014.007 ευρώ,
παρουσιάζοντας μια μείωση κατά 1.745.764 ευρώ συγκριτικά με το 2016.
Από αυτά, τα 7963.423,71 ευρώ αφορούν τακτικά έσοδα και τα 2.472.250,30 ευρώ έκτακτα.
Το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρεται στην επόμενη χρήση του 2018 ανήλθε στο ποσό των
3.881.149,52 ευρώ έναντι χρηματικού υπολοίπου 3.832.568 ευρώ για το 2017.
Οι ανείσπρακτες απαιτήσεις την 31/12/2017 ανήλθαν στο ποσό των 2.742.634,26 ευρώ έναντι
απαιτήσεων ποσού 3.015.286 ευρώ την 31/12/2016.
Η γενική εικόνα της οικονομικής κατάστασης του δήμου και με τη διαβεβαίωση των ορκωτών
λογιστών, είναι σχετικά ικανοποιητική εάν λάβουμε υπόψη την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική
συγκυρία η οποία οδηγεί αρκετούς συνδημότες μας να μην μπορούν να ανταποκριθούν με
ευκολία στις υποχρεώσεις τους και με δεδομένη την δραματική περικοπή της κρατικής
επιχορήγησης.
Αρκεί να αναλογισθούμε το γεγονός ότι η μείωση των τακτικών εσόδων του 2017 οφείλεται
κυρίως στην μη απόδοση των παρακρατηθέντων από το Υπουργείο Εσωτερικών από το έτος
2017 και εντεύθεν ποσού 763.000 κατ’ έτος.
Στην πλευρά των δαπανών έχουμε προβεί σε ενέργειες μείωσης του κόστους όπως για
παράδειγμα την ανακεφαλαιοποίηση και την αναχρηματοδότηση όλων των δανείων
εξοικονομώντας 250.000 το χρόνο από δαπάνες τοκοχρεωλυσίων.
Επίσης, δημιουργήσαμε αποθήκη για το δήμο με πλήρη έλεγχο των εισροών και εκροών ώστε να
μπορούμε να ελέγχουμε τις αναλώσεις της υπηρεσίας και να εξασφαλίσουμε την επάρκεια των
υλικών.
Μέσα στο 2017 περάσαμε από το δημοτικό συμβούλιο όλους τους κανονισμούς λειτουργίας
(πλατειών, κοινοχρήστων χώρων, κοιμητηρίων, καθαριότητας, ανακύκλωσης)
Οι κανονισμοί αυτός εξυπηρετούν τους κάτωθι αντικειμενικούς σκοπούς:
 Την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση πεζών στους κοινοχρήστους χώρους
Την Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας και των επισκεπτών της περιοχής
μας.
Την βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων με
σεβασμό προς το περιβάλλον και την ιστορικότητα των μνημείων αλλά και την ευταξία των
συνοικιών.
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Την ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και
ειδικότερα των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την ανάδειξη των κοινοχρήστων και κοινωφελών
χώρων των πόλεων και των οικισμών ∆ήµου.
την αναβάθμιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αρχαιολογικού και
τουριστικού ενδιαφέροντος, την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των
εµπορικών περιοχών, την ενίσχυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και την ενεργό
συμμετοχή των δηµοτών.
ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Η ΔΕΥΑ Παιονίας υπό την Προεδρία του κ. Τζούρτζου, επιτέλεσε σημαντικό έργο μέσα στο 2017,
κάτι που αναδεικνύεται και από τα 625 αιτήματα που δέχθηκε και διεκπεραίωσε και αφορούσαν
βλάβες κι αποφράξεις.
Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΠ ολοκλήρωσαν 1000 μέτρα από τον υπόλοιπο αγωγό ΜικροδάσουςΠοντοηράκλειας συνολικού μήκους 2 χλμ βελτιώνοντας την παροχή του πόσιμου νερού σε
ποσότητα και ποιότητα.
Επίσης, ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση 1000 μέτρων δικτύου αγωγών ύδρευσης στη
Γουμένισσα τα οποία ήταν με αμίαντο .
Κατασκευάσθηκε δίκτυο ύδρευσης 1000 μέτρων για την δυνατότητα υδροδότησης του ΒΙΠΑ της
Αξιούπολης από την Γοργόπη.
Διορθώθηκαν 12 βλάβες στο δίκτυο Βαλιράτσι και έγιναν έργα βελτίωσης του αγωγού και
αντικατάστασης φθαρμένων αγωγών για την υδροδότηση της Αξιούπολης.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του διασυνοριακού προγράμματος Aqua M I, υλοποιούμε νέο
πρόγραμμα interregμεταξύ Δήμου Παιονίας (μέσω της ΔΕΥΑ), Δήμου Γευγελής, Δημόσιας
Επιχείρησης “Komunalec” της Γευγελής και της Δημοτικής Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Χαλκηδόνας, υπό τον επιστημονικό συντονισμό του τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το έργο αυτό με όνομα AQUAM IΙ θα συμβάλει τα μέγιστα στην
εξασφάλιση της στην ολιστική διαχείριση των υδάτινων πόρων σε διασυνοριακό επίπεδο με την
προμήθεια εξοπλισμού για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού, υποδομές για τη βελτίωση του
δικτύου και υποδομές για την αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης.
Ολοκληρώθηκε το αποχετευτικό δίκτυο στην πόλη του Πολυκάστρου και μετά τον έλεγχό του
από την διαχειριστική αρχή, θα δοθεί σε λίγες μέρες σε λειτουργία.
Έγινε αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου καταθλιπτικού αγωγού από την δεξαμενή των
πεύκων μέχρι την πύλη της 33 Μ/Κ Ταξιαρχίας στο Πολύκαστρο, μήκους 600 μέτρων.
Χρηματοδοτήθηκε η ΔΕΥΑΠ με 200.000 €, για την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης του Άσπρου
από το Πολύκαστρο.
Έγινε η αντικατάσταση μέρους του δικτύου ύδρευσης στα υψηλά σημεία του οικισμού
Πολυπέτρου και μέρους του εξωτερικού του δικτύου.
Η ΔΕΥΑΠ δημιούργησε αποθήκη υλικών με γνώμονα την πιο ορθολογική διαχείριση των υλικών
και την εξοικονόμηση πόρων.
Μέσα στο έτος 2017, οι υπολειπόμενες (εκτός ΔΕΗ) οφειλές σε προμηθευτές ανέρχονται μόλις
στο ποσό των 386.000 € περίπου το οποίο είναι απόλυτα διαχειρίσιμο.
Οι Επενδύσεις σε Πάγια περιλαμβάνουν επεκτάσεις και αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης, αγορές νέων αντλητικών συγκροτημάτων για τα αντλιοστάσια, αγορές λοιπών
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Το ποσό των εκτελεσθέντων έργων με αυτεπιστασία για
την χρήση 2017 ήταν 175.077,62 €. Η εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία απορροφά ένα μεγάλο
μέρος από το ποσό των Δαπανών & Εξόδων της κάθε χρήσης.
Οι Πληρωμές σε Ασφαλιστικά Ταμεία αφορούν τρέχουσες οφειλές. Η επιχείρηση δεν οφείλει
ληξιπρόθεσμες οφειλές ούτε σε Ασφαλιστικά Ταμεία αλλά ούτε και στο Δημόσιο κι επίσης έχει
τακτοποιήσει και τις οφειλές από δικαστικές εκκρεμότητες του παρελθόντος.
Όσον αφορά το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού Γουμένισσας ύψους 4 εκ. ευρώ που θα
υλοποιηθεί μέσω ΕΣΠΑ, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των συμβολαίων για την αγορά των
οικοπέδων και θα γίνει εν καιρώ η δημοπράτηση του.
Τέλος, η ΔΕΥΑ Παιονίας προσλαμβάνει μέσω ΑΣΕΠ 30 μόνιμα άτομα προσωπικό διαφόρων
ειδικοτήτων επιστημονικού, διοικητικού και τεχνικού κλάδου. Έτσι θα λυθεί
μια κι έξω το πρόβλημα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού και θα βελτιωθούν οι παρεχόμενες
υπηρεσίες της επιχείρησης.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Στον τομέα των τεχνικών έργων θα ήθελα να αναφέρω σε γενικές γραμμές κάποια έργα και
παρεμβάσεις και τα υπόλοιπα ολοκληρωμένα και συνεχιζόμενα έργα μπορείτε να τα βρείτε στον
αναλυτικό κατάλογο που σας έχει χορηγηθεί και φυσικά να ερωτήσετε και τον Αντιδήμαρχο κ.
Απουσίδη ο οποίος είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος.
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ο Δήμος Παιονίας βγάζει τη δημοπρασία για την υλοποίηση του έργου της κατασκευής 53
συνολικά παιδικών χαρών σε όλους τους οικισμούς του Δήμου.
Η διαδικασία τελειώνει για όλες τις δημοπρασίες στις 15/11.
Σκοπός της παρέμβασης αυτής είναι η ανάπλαση των παιδικών χαρών του Δήμου Παιονίας ,
ώστε να παρέχονται ασφαλείς συνθήκες παιχνιδιού και ψυχαγωγίας για τα παιδιά και
ευκολότερη επίβλεψη από τους συνοδούς τους.
Πολλές από τις υφιστάμενες παιδικές χαρές αποξηλώθηκαν έπειτα από απόφαση του
Δημοτικού συμβουλίου και βάση της κείμενης νομοθεσίας.
Μέχρι τις αρχές του 2019 θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση και η πιστοποίηση του συνόλου
των 53 παιδικών χαρών αρμοδιότητας του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 1.130.000 ευρώ
σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία για την τήρηση των
προϋποθέσεων συντήρησης , φύλαξης και καθαριότητας.
Μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προβαίνουμε στην κατασκευή εννέα (9)
αθλητικών δαπέδων εξωτερικού χώρου επιφάνειας περίπου 4500 μ2 σε αύλειους χώρους
σχολείων και ενός (1) αθλητικού δαπέδου από PVC σε εσωτερικό χώρο πολλαπλών χρήσεων
περίπου 250 μ2. Η παρέμβαση αυτή στόχο έχει την βελτίωση των υποδομών της Α/βαθμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα
της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στον τομέα της άθλησης.
Μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος» με πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, καταθέσαμε
πρόταση για την προμήθεια οχημάτων για ανανέωση του στόλου μας. Η προμήθεια
περιλαμβάνει :
τέσσερα (4) φορτηγά μονοκάμπινα καινούργια, ένας (1) φορτωτής τύπου BOBCAT
καινούργιος, ένας (1) μικρός εκσκαφέας τύπου JCB μεταχειρισμένος 5ετίας, ένα (1)
αυτοκινούμενο μηχανικό σάρωθρο χωρητικότητας κάδου απορριμμάτων 3 κ.μ., καινούργιο,
συνολική προμήθεια ύψους 235.000 ευρώ.
Το έργο της αποχέτευσης δομημένης περιοχής Πολυκάστρου ύψους 250.000 ευρώ έχει περαιωθεί
και εκκρεμεί η ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου λυμάτων από την ΔΕΗ και οι συνδέσεις από
τη ΔΕΑΥΠ. Μέσω του έργου αυτού κατασκευάστηκαν αγωγοί αποχέτευσης 2 χιλιομέτρων και
φρεάτια επιθεώρησης του δικτύου.
Στη δυτική είσοδο του Πολυκάστρου έγινε συνολική ανάπλαση και διαμόρφωση της εισόδου με
κατασκευή δικτύου απορροής όμβριων υδάτων και κατασκευή υποδομής της πλακόστρωσης,
πεζοδρόμησης και φωτισμού του κεντρικού δρόμου.
Στην ανατολική είσοδο του Πολυκάστρου κατασκευάσαμε κυκλικό κόμβο round about
προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα της κυκλοφοριακής λειτουργίας.
Ο κόμβος αυτός περιορίζει την ταχύτητα των αυτοκινήτων λόγω της γεωμετρίας του, (σε μια
περιοχή όπου λόγω των σχολείων η ταχύτητα ούτως ή άλλως για λόγους ασφάλειας, πρέπει να
είναι της τάξης των 30 έως 40 χλμ/ω), βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια. Το σημείο αυτό
ανέκαθεν λόγω του μεγάλου εύρους του χώρου, δημιουργούσε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ο
νέος κυκλικός κόμβος εξυπηρετεί μιαν ομαλή ροή με ασφάλεια προς όλες τις κατευθύνσεις.
Υποβάλλαμε στο πράσινο ταμείο πρόταση για την συνολική ανάπλαση της άνω πλατείας
Πολυκάστρου συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ και ευελπιστούμε βάσιμα ότι θα
εγκριθεί.
Προβαίνουμε σε ανάπλαση πεζοδρόμου της οδού Γκαντίδη και ηλεκτροφωτισμού του χώρου με
κατασκευή υποδομής για πλακόστρωση.
Μέσω του τεχνικού προγράμματος του Πολυκάστρου, εκτελέσαμε με ίδιους πόρους
πλακοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις στην πόλη του Πολυκάστρου και σε συνεργασία με την
ΔΕΗ έγινε υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης μέσης τάσης και αποκατάσταση του
χώρου.
Στο κλειστό γυμναστήριο του Πολυκάστρου, ολοκληρώσαμε το δάπεδο με χρήματα από την
περιφέρεια και έχουμε κάνει πρόταση για τον ηλεκτροφωτισμό του κλειστού.
Στον Ευρωπό έχουμε κάνει πρόταση σε συνεργασία με την Προεδρεία της Δημοκρατίας και με ην
διεύθυνση Αρχαιολογίας Κιλκίς, για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας
Ευρωπού και ευελπιστούμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να δρομολογηθεί προς
υλοποίηση.
Μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος» έχουμε καταθέσει προτάσεις για Εγκαταστάσεις
Βιολογικών Καθαρισμών σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων για Ποντοηράκλεια, Άγιο
Πέτρο και Βαφειοχώρι:
1.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 1.721.400,00
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 1.106.136,32
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3.«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ» 677.499,49
Στον Άγιο Πέτρο, μέσω Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα γίνει το αντιπλημμυρικό έργο με
υποκείμενα έργα την κατασκευή νέου αγωγού οµβρίων υδάτων διαµέτρου από
τσιµεντοσωλήνες. Σύνδεση του υφιστάµενου αγωγού οµβρίων µε υφιστάµενο πλακοσκεπή
οχετό. Καθαίρεση του υφιστάµενου τεχνικού εισόδου και κατασκευή νέου Κατασκευή λεκάνης
συγκράτησης φερτών από συρµατοκιβώτια.
Μέσω του προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προχωρούμε στην
αποπεράτωση τμήματος του κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Πέτρου, επένδυση ύψους 51.500
ευρώ. Για το εν λόγω γυμναστήριο, υποβάλλαμε επίσης μέσω του προγράμματος leader πρόταση
για την αγορά εξοπλισμού.
Στο γήπεδο του Ευρωπού θα αντικαταστήσουμε τον χλοοτάπητα και ήδη μέσω κατασκευής
καινούριας δεξαμενής εξασφαλίζουμε την αυτονομία του σταδίου όσον αφορά το πότισμα.
Έχει ήδη δρομολογηθεί η υλοποίηση του έργου του βιολογικού καθαρισμού της Γουμένισσας
ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για την
κάλυψη των αναγκών του οικισμού σε συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων. Μέσω του
προγράμματος «Φιλόδημος», υποβάλλαμε μελέτη και πρόταση για το έργο της αγροτικής
οδοποιίας για την περιφερειακή οδό της Γουμένισσας ύψους 700.000 ευρώ.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η αγροτική οδοποιία κατά κύριο λόγο
εντάσσεται στα ανταποδοτικά έργα και υλοποιείται μέσω ΤΟΕΒ εκεί βέβαια όπου υπάρχουν
ΤΟΕΒ. Όπου δεν υπάρχουν, ο δήμος με δικά του μέσα προσπαθεί να καλύψει κάποιες επείγουσες
και επιτακτικές ανάγκες κυρίως μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Μέσω του προγράμματος leader καταθέτουμε φάκελο για την συνολική ανακαίνιση και
προμήθεια εξοπλισμού για το Κέντρο Νεότητας της Γουμένισσας.
Αντικαταστήσαμε το χλοοτάπητα στο γήπεδο και διαμορφώσαμε τον καλλωπισμό των
κοινοχρήστων χώρων του σταδίου.
Στην Αξιούπολη μέσω του προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Κατασκευή εγκρίθηκε η
πρόταση μας για γήπεδο Αντισφαίρισης (tennis) συνολικού προϋπολογισμού 95.000 ευρώ.
Επί θητείας μας ολοκληρώθηκε το έργο για την ανάπλαση των πλατειών της Αξιούπολης, ένα
έργο που χρόνιζε και πλέον αποπερατώθηκε.
Μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προβήκαμε στην προμήθεια εξοπλισμού για το
κλειστό γυμναστήριο της Αξιούπολης.
Αιτηθήκαμε από Την Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) να μας παραχωρήσει το ακίνητο
που είχε η αστυνομία και πλέον είναι κενό, ώστε να το αξιοποιήσουμε και να το ανακαινίσουμε
σύμφωνα με τη μελέτη μας για να γίνει πολιτιστικό κέντρο.
Στην Αξιούπολη, κατασκευάσαμε αντιπλημμυρική προστασία, προστασία των πρανών του
ρέματος με κατασκευή κιβωτίων και καθαρισμός για το ρέμα του Παλαιστή και πλακοστρώσεις
εντός του οικισμού.
Όμως οι πόροι είναι περιορισμένοι καθώς όπως προείπα η ΣΑΤΑ έχει μειωθεί για όλο το Δήμο
στις περίπου 500.000 ευρώ ανά έτος, συνεπώς προσπαθούμε με τα πενιχρά μέσα που
διαθέτουμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες σε υποδομές για τον πρωτογενή τομέα για όλο το
δήμο και πάντοτε με τους περιορισμούς και τις αγκυλώσεις των διατάξεων του Ν. 4412/16.

Σας ευχαριστώ
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον κ. Σιωνίδη Κων/νο, δημοτικό
σύμβουλο και επικεφαλή του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού της
μειοψηφίας. Ακολούθως δόθηκε ο λόγος στην κ. Συμεωνίδου Σοφία,
δημοτική σύμβουλο και επικεφαλή του δεύτερου επιλαχόντος συνδυασμού
της μειοψηφίας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία
καταγράφεται λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά αφού έλαβε
υπόψη του:
 το άρθρο 217 του Ν. 3463/06
 την έκθεση πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής του έτους 2017 του
Δημάρχου
 τις τοποθετήσεις των επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων της
μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΔΑ: ΩΦΗΠΩΞΡ-2Τ6
ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ
Ότι τα πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής του έτους 2017, σε ότι αφορά
την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του
προγράμματος δημοτικής δράσης, εξετέθησαν όπως ακριβώς εμφανίζονται
στην εισήγηση του Δημάρχου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 223/2018.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
Συνεδρίαση.
Για το 15ο/2018 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές Απόσπασμα
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

