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1 Εισαγωγή 
Σύμφωνα με το άρθρο 217 του Νόμου 3463/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 20 του Νόμου 3731/2008, καθώς και με την υπ’ αριθ. 375/2016 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, για τον καθορισμό του 
χρόνου και του τόπου παρουσίασης του απολογισμού των πεπραγμένων της 
Δημοτικής Αρχής για το έτος 2016, κληθήκατε σήμερα εδώ, να 
παρακολουθήσετε, αλλά και να συμμετάσχετε ενεργά στην συζήτηση.  

Πριν δυόμιση περίπου χρόνια, αναλάβαμε με αίσθημα ευθύνης τα ηνία της 
Δημοτικής Αρχής και δεσμευθήκαμε έναντι των συνδημοτών μας να 
εργαστούμε σκληρά και έντιμα για να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων του Δήμου, να εξυγιάνουμε τα οικονομικά του Δήμου και να 
ενισχύσουμε τις αναπτυξιακές προοπτικές του με βάση τις ανάγκες και τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας.  

2 Οικονομικά  
Με ολοκληρωμένο σχεδιασμό, αποφασιστικότητα και όραμα, εφαρμόσαμε και 
το 2016 μια δυναμική οικονομική πολιτική. Διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες που 
μιλούσαν και επένδυαν στην αποτυχία, μόλις στα μισά της θητείας της 
Δημοτικής Αρχής μπορώ με περηφάνια να μιλώ για έναν Δήμο απαλλαγμένο 
από τα οικονομικά βάρη του παρελθόντος. Ένα Δήμο οικονομικά 
ισχυροποιημένο, που απεικονίζει την αλήθεια και την ουσία των πολιτικών 
μας επιλογών και στόχων.  

Βασική επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής ήταν και είναι, αφενός η 
αποτελεσματική και προς όφελος των δημοτών λειτουργία του Δήμου και 
αφετέρου η εγκαθίδρυση σταθερών βάσεων για μια πορεία ανάπτυξης. 
Σήμερα, δυόμισι χρόνια μετά, μπορώ με ασφάλεια να πω ότι, με σκληρή 
συλλογική δουλειά, σωστό προγραμματισμό και παραμένοντας συνεπείς στον 
σχεδιασμό μας και τις δεσμεύσεις μας, εστιάσαμε και πετύχαμε τα ακόλουθα:  

• Επιδιώξαμε και επιτύχαμε την αποτελεσματικότερη διαχείριση 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων.  

• Δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στον εξορθολογισμό των δαπανών και του 
λειτουργικού κόστους του Δήμου μας, καθώς και μεγάλη έμφαση στην 
αποπληρωμή των οφειλών παρελθόντων ετών. Γνωρίζουμε τις 
οικονομικές δυσκολίες και καταβάλλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια να 
εξοφλήσουμε τις οφειλές του Δήμου ώστε να ενισχύσουμε οικονομικά 
συμπολίτες που βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση, ενώ παράλληλα 
πετύχαμε να εξυγιάνουμε οικονομικά το Δήμο μας. 

• Για μια ακόμη χρονιά δεν προβήκαμε σε αύξηση δημοτικών τελών 
αντίθετα εξακολουθήσαμε να διατηρήσαμε μειωμένα τέλη σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες. 
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• Ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών με 
το ποσό των 4.500.000 ευρώ, λαμβάνοντας μια από τις υψηλότερες 
επιχορηγήσεις που δόθηκαν σε Δήμο της χώρας μας, την ίδια στιγμή 
που άλλοι Δήμοι με υπερδιπλάσιες οφειλές έλαβαν μια μικρή 
επιχορήγηση επειδή δεν είχαν είτε την προνοητικότητα είτε τη 
δυνατότητα να προβούν στην καταγραφή των οφειλών. 

• Βελτιώσαμε σημαντικά την οικονομική θέση του Δήμου, και 
αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία του προς κάθε κατεύθυνση. 
Εξοφλήσαμε οφειλές τόσο του Δήμου όσο και της υπό εκκαθάριση 
Κοινωφελούς Επιχείρησης, που λίμναζαν για περισσότερο και από 10 
χρόνια όταν πολλοί συμπολίτες μας είχαν εγκαταλείψει κάθε ελπίδα για 
την είσπραξη των χρημάτων τους. 

• Συρρικνώσαμε τις οφειλές του Δήμου και της υπό εκκαθάριση 
Κοινωφελούς Επιχείρησης από 9.500.000 ευρώ σε λιγότερο από 
1.100.000 ευρώ, το οποίο και ευελπιστούμε να ξοφλήσουμε μέσα στο 
τρέχον οικονομικό έτος. 

Επιδιώξαμε, λοιπόν, επίμονα και καταφέραμε τα δύο τελευταία χρόνια ένα 
ποσοτικό και ποιοτικό άλμα στην διαχείριση των οικονομικών του Δήμου μας 
και εξασφαλίσαμε την δυνατότητα να σχεδιάζουμε το μέλλον, θέτοντας 
στόχους που θα μπορούν να υλοποιηθούν και να μην αποτελεί απλό 
ευχολόγιο.  

Παρακολουθήσαμε την είσπραξη εσόδων του προϋπολογισμού μας 
προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν οι πόροι για την υλοποίηση 
των προϋπολογισθέντων δαπανών. Επιγραμματικά αναφέρω ως προς τα 
έσοδα του 2016, ότι από τα 13.352.576 προϋπολογισθέντα τακτικά έσοδα 
(από ακίνητη περιουσία, ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα Κ.Α.Π. λοιπά τέλη 
και δικαιώματα, φόροι), ο Δήμος μας εισέπραξε το ποσό των 13.003.411 
ευρώ αγγίζοντας σε ποσοστό σχεδόν το 100 % του προϋπολογισμού. 

Επίσης προβήκαμε στην μίσθωση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 
του Δήμου τόσο κτηρίων όσο και αγροτεμαχίων. 

Παράλληλα, με στόχο την ανάπτυξη αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων, 
ενεργοποιήσαμε τις αρμόδιες υπηρεσίες για την άμεση και ταχύτατη 
ολοκλήρωση της εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης των Συβότων, όπου σε ένα 
μόλις έτος προχωρήσαμε στο 25% των τακτοποιήσεων ιδιοκτησιών στην υπό 
ένταξη περιοχή, συγκεντρώνοντας ταυτόχρονα χρήματα για υλοποίηση έργων 
πνοής στην περιοχή.  

Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά του ΠΑΚΠΠΟ θα πρέπει να τονίσω ότι όχι μόνο 
αποπληρώθηκαν τα χρέη των παρελθόντων ετών αλλά και ότι με την άσκηση 
χρηστής διαχείρισης όλες οι πληρωμές γίνονται κανονικά, υλοποιούνται οι 
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δράσεις του, το προσωπικό πληρώνεται κανονικά και η αξιοπιστία του 
Νομικού προσώπου έχει αποκατασταθεί. 

Ταυτόχρονο θέλω να επισημάνω ότι το προσωπικό των χρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων του ΠΑΚΠΠΟ πληρώνεται κανονικά από ιδίους πόρους του 
ΠΑΚΠΠΟ, παρόλο που η χρηματοδότηση των προγραμμάτων το 2016 ήταν 
και παραμένει προβληματική. 

3 Κοινωνική πολιτική   
Στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, προχωρήσαμε στη σύνταξη του τοπικού 
σχεδίου δράσης για την κοινωνική πολιτική του Δήμου Ηγουμενίτσας, στα 
πλαίσια του οποίου υποβάλαμε προτάσεις και εντάχθηκαν για χρηματοδότηση 
οι δομές «Κέντρο Κοινότητας», «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και «Κοινωνικό 
Φαρμακείο». Ταυτόχρονα εντάχθηκαν εκ νέου τα ΚΗΦΗ Πέρδικας και 
Πλαταριάς με αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων από 30 σε 50.  

Υλοποιήσαμε με επιτυχία το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» μέσω 
του οποίου ωφελήθηκαν 10 οικογένειες και 4 μεμονωμένα άτομα. Το 
πρόγραμμα παρατάθηκε και το 2017.  

Μέσω των εννιά δομών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ωφελήθηκαν 
400 άτομα, ενώ μέσω των πέντε δομών ΚΑΠΗ, εξυπηρετήθηκαν περίπου 
700-800 ωφελούμενοι.  

Επίσης, για την εύρυθμη λειτουργία των δομών ΚΑΠΗ και Βοήθεια στο Σπίτι 
ψηφίστηκαν το 2016, οι σχετικοί κανονισμοί λειτουργίας.  

Στις ιδιαίτερες δράσεις που έγιναν στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής 
περιλαμβάνεται και η σίτιση με πρωινό, 50 μαθητών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης έπειτα από συνεργασία του ΠΑΚΠΠΟ με το σύλλογο 
διδασκόντων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τη σχολική επιτροπή. 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, που λειτουργούσε άτυπα, ως δομή 
συστάθηκε επίσημα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2016 και 
ψηφίστηκε ο κανονισμός λειτουργίας του, στήριξε 350 οικογένειες και 
μεμονωμένα άτομα με τρόφιμα και ρουχισμό σε σχετικά τακτική βάση μέσω 
των διαφόρων δωρεών και του προγράμματος ΤΕΒΑ, ενώ μέσω του 
Κοινωνικού Φροντιστηρίου ωφελήθηκαν 26 παιδιά.  

Παράλληλα από την Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου μέσω της οποίας 
καλύπτονται οι ανάγκες και των τριών Δήμων της Θεσπρωτίας 
πραγματοποιήθηκαν αρκετές κοινωνικές εκθέσεις και μελέτες. Σε συνεργασία 
δε, με τις εισαγγελικές αρχές και τους λοιπούς φορείς, αντιμετωπίστηκαν 
περιπτώσεις που αφορούν ενδοοικογενειακή βία, κακοποιήσεις κα.  
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Λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας η κρατική χρηματοδότηση για τις 
κοινωνικές δομές είναι περιορισμένη παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των εν 
δυνάμει ωφελούμενων έχει αυξηθεί σημαντικά.  

Ακόμη, ξεκαθαρίσαμε και το τοπίο της «γκρίζας» λειτουργίας των ΚΔΑΠ με 
την έκδοση, έπειτα από σχετικές εργασίες, νέων αδειών για τα Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Αρίων και Δίαυλος, στα οποία 
διπλασιάστηκε η δυναμικότητα τους.  

Έτσι στην νέα πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ, για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση 
Κοινωνικής και Επαγγελματικής ζωής» θα διεκδικήσουμε μεγαλύτερη 
χρηματοδότηση αλλά και αύξηση των θέσεων εργασίας.  

4 Παιδεία – Πολιτισμός - Αθλητισμός 
4.1 Παιδεία 
Μέσω των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας εκταμιεύτηκε, συνολικά, το ποσό των 
589.352,81€ για λειτουργικές δαπάνες και επισκευαστικές εργασίες. Μέσω 
αυτών των κονδυλίων ικανοποιήθηκε το σύνολο των αιτημάτων των σχολείων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας.  

Πιο συγκεκριμένα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έγιναν οι 
παρακάτω παρεμβάσεις:  

• Σύνδεση συστήματος φωτοβολταϊκών στο 5ο Δημοτικό Σχολείο 
Ηγουμενίτσας. 

• Πλήρη ανακατασκευή μπάνιων στο Δημοτικό Σχολείο 
Γραικοχωρίου, με αντικατάσταση σωληνώσεων, ειδών υγιεινής, 
καθώς και πλακιδίων τοίχου και δαπέδου. 

• Κατασκευή υπόστεγου 110m2 στην αυλή του 5ου Δημοτικού 
Σχολείου Ηγουμενίτσας. 

• Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου στο Νηπιαγωγείο Αγίου 
Βλασίου και στο Νηπιαγωγείο Πέρδικας. 

• Κατασκευή δικτύου Η/Υ στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας. 
• Εσωτερική διαρρύθμιση με χωρίσματα αλουμινίου στο 3ο 

Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας και στο Νηπιαγωγείο Νέας Σελεύκειας. 
• Εγκατάσταση συστήματος ήχου στην αίθουσα εκδηλώσεων του 5ου 

Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας. 
• Προμήθεια 21 σταθερών Η/Υ, 2 φορητών και λοιπού ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού, τόσο για την κάλυψη των αναγκών του διδακτικού 
προσωπικού, όσο και για την σωστή διδασκαλία του μαθήματος της 
πληροφορικής.  

• Προμήθεια διάφορων οπτικοακουστικών μέσων  
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• Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων στο Δημοτικό Σχολείο 
Γραικοχωρίου. 

• Βάψιμο εσωτερικών ή/και εξωτερικών χώρων σε 14 σχολικές 
μονάδες  

• Αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας με επιδιόρθωση μόνωσης 
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας και στο Δημοτικό Σχολείο 
Πλαταριάς. 

• Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες σε διάφορες σχολικές 
μονάδες.  

• Αντικατάσταση εξωτερικής πόρτας και επιδιόρθωση όλων των 
ξύλινων κουφωμάτων στο Νηπιαγωγείο Λαδοχωρίου. 

• Επισκευή και αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων (καλοριφέρ) 
στο Δημοτικό Σχολείο Πλαταριάς.  

• Επισκευή στέγης, αλλαγή υδρορροών και κατασκευή στεγάστρου 
εισόδου στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σελεύκειας. 

• Αντικατάσταση μέρους και επισκευή του υπολοίπου της σκηνής 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Παραποτάμου. 

• Τοποθέτηση χλοοτάπητα στην αυλή του 2ου Νηπιαγωγείου 
Γραικοχωρίου. 

• Επισκευή μεγάλου μέρους της περίφραξης στο Δημοτικό Σχολείο 
Πέρδικας, στο Δημοτικό Σχολείο Πλαταριάς, στο Δημοτικό Σχολείο 
Νέας Σελεύκειας, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας και στο 
Νηπιαγωγείο Πλαταριάς. 

• Εργασίες, όπως ελαιοχρωματισμοί, τοποθέτηση κουρτινών και 
κατασκευή δικτύου Η/Υ για την ομαλή λειτουργία των κτηρίων του 
Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου Συβότων.  

• Παρεμβάσεις σε αύλειους χώρους τεσσάρων σχολικών μονάδων. 
• Εξοικονόμηση χρημάτων με την επιλογή νέου παρόχου σταθερής 

τηλεφωνίας. 

Παράλληλα, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα πλαίσια 
του ρόλου που επιτάσσουν οι κοινωνικές απαιτήσεις, προβαίνει στη 
διοργάνωση εκδηλώσεων, λαμβάνει μέρος σε δράσεις άλλων φορέων, αλλά 
και αναλαμβάνει ενεργό δράση για την αντιμετώπιση κοινωνικών 
προβλημάτων. Ενδεικτικά αναφέρω την ημερίδα για τον τερματισμό της 
παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, τη συμμετοχή στη δράση “Let’s do it 
Greece”, την προμήθεια γραφικής ύλης για άπορους μαθητές πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και την διοργάνωση φιλανθρωπικού μπαζάρ.  

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω της 
χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων προχώρησε σε εργασίες 
συντήρησης ως εξής: 
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• επισκευάστηκαν τουαλέτες και τέθηκαν ακόμη πρόσθετες σε λειτουργία 
για την εξυπηρέτηση των φοιτούντων μαθητών στο 1ο ΓΕΛ 
Ηγουμενίτσας. 

• πραγματοποιήθηκαν εργασίες επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμού 
εξωτερικών χώρων του 1ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας.  

• εργασίες για την εξωτερική περίφραξη του 3ου Γυμνασίου 
Ηγουμενίτσας. 

• επισκευή των τουαλετών στο σχολικό συγκρότημα όπου λειτουργεί το 
1ο ΕΠΑ.Λ. Ηγουμενίτσας και το 1ο Ε.Κ. Ηγουμενίτσας, καθώς και κοπή-
κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων στον προαύλιο και στον περιβάλλοντα 
χώρο. 

• εργασίες ελαιοχρωματισμού των σχολικών μονάδων του Γυμνασίου 
Νέας Σελεύκειας και του Γυμνασίου Πέρδικας. 

• Επιχορήγηση του 2ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας για την ανακατασκευή 
του γηπέδου αθλοπαιδιών. 

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στη νομιμοποίηση του μεγαλύτερου 
σχολικού συγκροτήματος του Δήμου, το 1ο Γυμνάσιο – 1ο Γενικό Λύκειο 
Ηγουμενίτσας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της κείμενης νομοθεσίας 

Συνολικά το ΠΑΚΠΠΟ φιλοξένησε στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς 320 
νήπια ενώ στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) εντάχθηκαν 175 νήπια, οι μητέρες των 
οποίων απαλλάχθηκαν πλήρως από οποιαδήποτε οικονομική συμμετοχή.  

Με οργανωμένη ιεράρχηση των αναγκών, με τη σωστή αξιοποίηση των 
πόρων (τακτική επιχορήγηση, εθνικοί πόροι, ΕΣΠΑ), το Νομικό Πρόσωπο 
κατάφερε να προχωρήσει σε εργασίες: 

• Αποκατάστασης και συντήρησης των κτιρίων των Παιδικών 
Σταθμών (ελαιοχρωματισμοί, επισκευή στέγης, εξωτερικά 
κουφώματα, επίστρωση πλακιδίων σε εξωτερικούς και εσωτερικούς 
χώρους). 

• Διαμόρφωσης των αυλαίων χώρων των παιδικών σταθμών 
προκειμένου να πιστοποιηθούν οι παιδικές χάρες.  

• Προώθησης ενεργειών εκσυγχρονισμού εξοπλισμού, προμήθεια 
παιχνιδιών αυλαίων χώρων, κλιματιστικών και Η/Υ. 

• Γενικής απεντόμωσης και απολύμανσης, μυοκτονίας (εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων των κτιρίων και αυλαίων χώρων) για τη 
ασφάλεια των νηπίων. 

• Ολοκλήρωσης της πυρασφάλειας . 
• Παιδιατρικής κάλυψης των νηπίων 
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Σε ό,τι αφορά τη Δια Βίου Μάθηση, ο Δήμος ανταποκρινόμενος στην νέα 
πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2014-2020, υπέβαλε πρόταση για την εκ νέου 
χρηματοδότηση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ηγουμενίτσας.  

Ακόμη, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Θεσπρωτίας, προχωρήσαμε στην ίδρυση του 1ου Ειδικού Επαγγελματικού 
Γυμνασίου Ηγουμενίτσας το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το Σεπτέμβριο 
του 2017.  

Στηρίζουμε έμπρακτα την Ανώτατη Εκπαίδευση της πόλης μας, εδραιώνοντας 
μια πολυεπίπεδη συνεργασία Δήμου και ΤΕΙ. Ειδικότερα, υπογράψαμε 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας, συζητήσαμε τις προοπτικές αναβάθμισης του 
τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων», στείλαμε σχετική επιστολή στον 
αρμόδιο Υπουργό και προχωρούμε σε σύμπραξη για τη δημιουργία Δημοτικής 
- Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης στην Ηγουμενίτσα.  

Η πρωτοποριακή αυτή κίνηση θα συσφίξει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις της 
τοπικής κοινωνίας με το ΤΕΙ Ηπείρου ενώ θα δώσει σε κατοίκους και φοιτητές 
της Ηγουμενίτσας τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη και 
σύγχρονη βιβλιοθήκη.  

4.2 Πολιτισμός  
Το ΠΑΚΠΠΟ και ο Δήμος Ηγουμενίτσας σε αγαστή συνεργασία με φορείς και 
συλλόγους που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου, αλλά και με 
εθελοντές, διοργάνωσαν πλήθος εκδηλώσεων σε όλες τις Δημοτικές 
Ενότητες, ενώ παράλληλα συμμετείχαν και σε άλλες διοργανώσεις φορέων 
της περιοχής.  

Πιο συγκεκριμένα διοργανώθηκαν : 

• Εκδηλώσεις Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς όπου οι δράσεις ήταν 
δωρεάν σε όλους.  

• Ο 2ος Αγώνας Αγάπης με συμμετοχή που ξεπερνούσε τα 1400 
άτομα, ενώ τα έσοδα από την εκδήλωση αυτή διατέθηκαν μέσω του 
κοινωνικού παντοπωλείου στην αγορά πακέτων αγάπης (τροφίμων) 
για τις άπορες οικογένειες. 

• Καρναβαλικές εκδηλώσεις σε πολλές περιοχές του Δήμου μας. 
• Εκδήλωση 25ης Μαρτίου με Παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια 

από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας. 
• Πολιτιστικό Καλοκαίρι καλύπτοντας όλα τα είδη και τις ηλικίες, με 

δωρεάν παραστάσεις για το κοινό, αλλά και άλλες με όσο το δυνατό 
φθηνότερο εισιτήριο. 

Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να κάνω στην υποδοχή με τις ανάλογες τιμές της 
Ολυμπιακής Φλόγας στην Ηγουμενίτσας, στην Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου να στηρίξει το αίτημα για την καθιέρωση “Παγκόσμιας ημέρας 



Σελίδα 9 από 28 
 

Ελληνικής γλώσσας και παιδείας” και στην υποστήριξη του Δήμου στο «Α΄ 
Διεθνές Αρχαιολογικό & Ιστορικό Συνέδριο για τη Θεσπρωτία» καθώς και στην 
διοργάνωση έκθεσης ζωγραφικής.  

Προχωρήσαμε επίσης στην επανασύσταση της Φιλαρμονικής η οποία για 
πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια στεγάζεται σε δικό της ανακαινισμένο 
χώρο στο κτήριο της πρώην Μαθητικής Εστίας. Έγιναν εγγραφές νέων 
μαθητών και σήμερα αριθμούν τους 85, προμήθεια νέων μουσικών οργάνων, 
προμήθεια αναλώσιμων υλικών και υλικών καθημερινής συντήρησης.  

Δρομολογήσαμε την ίδρυση του Δημοτικού Πειραματικού Θεάτρου 
Ηγουμενίτσας και ψηφίσαμε τον σχετικό κανονισμό λειτουργίας του. Με 
γνώμονα την πολιτιστική αφύπνιση του τόπου μας συνεχίζουμε να 
δημιουργούμε ή να επανασυστήνουμε δομές που είναι απαραίτητες για την 
τοπική κοινωνία.  

Αξίζει ειδικής μνείας, η μεγάλη προσπάθεια που έγινε για την αδειοδότηση της 
αίθουσας εκδηλώσεων της πρώην Μαθητικής Εστίας. Κόντρα σε 
κατεστημένες λογικές που δεν θέλουν να γίνει τίποτα σε αυτό τον τόπο, 
πραγματοποιήσαμε όλες τις απαραίτητες εργασίες και εν τέλει λάβαμε την 
άδεια για την αίθουσα θεάτρου και Κινηματογράφου.  

Παράλληλα προχωρήσαμε στην ανακαίνιση του «ΠΑΝΘΕΟΝ» με πλήρη 
ελαιοχρωματισμό και αλλαγή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 

4.3 Αθλητισμός 
Ταυτόχρονα με τον πολιτισμό δώσαμε μεγάλη έμφαση και στον αθλητισμό, 
όπου έγιναν συντηρήσεις, αποκαταστάσεις φθορών και ανακατασκευές σε 
γήπεδα και χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα 
προχωρήσαμε:  

• Στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου προκειμένου να δρομολογηθούν όλες οι 
απαραίτητες εργασίες.  

• Σε καινούρια επίστρωση με ακρυλικό δάπεδο στα γηπεδάκια 
καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, αλλαγή στεφανιών, βάψιμο 
περιμετρικού χώρου, αποκατάσταση φθορών και εκτεταμένος 
καθαρισμός του χώρου επί της οδού Γράμμου.  

• Στη συντήρηση και αποκατάσταση του χλοοτάπητα των 
ποδοσφαιρικών γηπέδων Μαργαριτίου και Πέρδικας (καουτσούκ, 
χτένισμα, κολλήματα) καθώς και αποκατάσταση του ταρτάν του 
Δημοτικού Σταδίου Ηγουμενίτσας.  

• Στην αποκατάσταση του ποδοσφαιρικού γηπέδου της Νέας 
Σελεύκειας (καουτσούκ, χτένισμα) καθώς ο χλοοτάπητας ήταν 
καταπονημένος από την συνεχόμενη χρήση για πολλά έτη και δεν 
είχε συντηρηθεί ποτέ. 
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• Στην αποπεράτωση των εργασιών από την ένταξη του Κλειστού 
Γυμναστηρίου «Αλεξάνδρα Τσιάβου» στο Πρόγραμμα 
«Εξοικονομώ» (λέβητας, κουφώματα) 

• Στην τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων. 

Παράλληλα, ο Δήμος Ηγουμενίτσας και το ΠΑΚΠΠΟ διοργάνωσαν ή 
συμμετείχαν στη διοργάνωση αθλητικών δράσεων όπως  

• ο 1ος Παράκτιος Αγώνας Δρόμου Ηγουμενίτσας. 
• το «Τρίαθλο»,  
• τα «Γιτάνεια»  
• Αγώνας ποδόσφαιρου στην άμμο, στο Καραβοστάσι Πέρδικας  
• ΤΟΥΡΝΟΥΑ σε συνεργασία με ομάδες. 

Υλοποιήσαμε για ακόμη μια χρονιά το πρόγραμμα «Γυναίκα και Άθληση» 
διάρκειας 8 μηνών στο οποίο δημιουργήθηκαν 6 τμήματα (πρωινά και 
απογευματινά) σε Ηγουμενίτσα, Παραπόταμο και Σύβοτα. 

Συγχρόνως παραχωρήσαμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις για την διενέργεια 
των σχολικών πρωταθλημάτων ενώ η έναρξη των πρωταθλημάτων όλων των 
αθλημάτων έγινε χωρίς προβλήματα, με τις παραχωρήσεις των γηπέδων για 
τους αγώνες και τις προπονήσεις τους σε αγαστή συνεργασία με όλες τις 
ομάδες όλων των αθλημάτων (ποδόσφαιρου, βόλεϊ, μπάσκετ, στίβος). 

Τέλος, έγινε διευκόλυνση ομάδων από την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα ώστε να 
πραγματοποιήσουν αγώνες στους αθλητικούς χώρους της Ηγουμενίτσας. 

5 Ποιότητα ζωής & περιβάλλον  
Μετά από αρκετά χρόνια και ύστερα από τις απαραίτητες εργασίες, 
λειτουργούν πλέον καθημερινά οι χώροι υγιεινής της πλατεία Δημαρχείου, 
εξυπηρετώντας κατοίκους και επισκέπτες.  

5.1 Τομέας Καθαριότητας και Πρασίνου 
Με το λιγοστό προσωπικό που διαθέτει η υπηρεσία καθαριότητας και 
πράσινου, το 2016 συλλέχθηκαν από την Υπηρεσία Πρασίνου 7.200 τόνοι 
μικτών απορριμμάτων τα οποία οδηγήθηκαν στον ΧΥΤΑ και 1.100 τόνοι 
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων τα οποία μεταφέρθηκαν στο ΚΔΑΥ 
Ιωαννίνων.  

Με βάση την υφιστάμενη δυσαναλογία μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού και 
της χωρικής έκτασης του Δήμου γίνεται μεγάλη προσπάθεια από το υπάρχον 
προσωπικό να διατηρηθεί ο Δήμος καθαρός.  
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Παράλληλα, τα μηχανήματα έργου του Δήμου πραγματοποιούν, σε 
καθημερινή βάση, χαλικοστρώσεις δρόμων, καθαρισμό ρεμάτων, αποκομιδή 
ογκωδών αντικειμένων και υλοποίηση μικρών έργων.  

Επίσης, εκπονήθηκε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Ηγουμενίτσας προκειμένου να διεκδικήσουμε τη 
χρηματοδότηση δράσεων για την ορθολογική διαχείριση των αστικών 
στερεών αποβλήτων. Ήδη σε συνεργασία με την Περιφέρεια έχουν ανατεθεί 
και εκπονούνται μελέτες για τη δημιουργία ενός Κεντρικού Πράσινου Σημείου 
και μιας Μονάδας Κομποστοποίησης στα όρια του Δήμου. Εντός του 
Φεβρουαρίου αναμένεται η ένταξη και δημοπράτηση του έργου ΣΜΑ στο 
Βασιλικό που θα λύσει το σοβαρό πρόβλημα της μεταφοράς των 
αποκριμάτων στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου.  

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων ο Δήμος 
υιοθέτησε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διαδημοτικού Καταφυγίου Ζώων 
και έχει συνταχθεί η τεχνικο-οικονομική μελέτη (εντός του 2017 πρόκειται να 
υλοποιηθεί το έργο και να τεθεί σε λειτουργία).  

5.2 Κανονιστικές Αποφάσεις 
Για τον εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 
λόγω της μη επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας καθώς δεν 
επαρκούσε το προσωπικό, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
συστήσαμε το «Αυτοτελές Γραφείο Εφαρμογής Κανονιστικών Αποφάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου».  

Παράλληλα συντάχθηκαν οι παρακάτω νέοι κανονισμοί 

5.2.1 Νέος κανονισμός καθαριότητας και ανακύκλωσης Δήμου 
Ηγουμενίτσας.  

Η εκπόνηση ενός Νέου Κανονισμού Καθαριότητας έχει σκοπό να καταγράψει 
τους κανόνες για τη διαχείριση των απορριμμάτων, να θέσει απαγορεύσεις για 
την αποφυγή της ρύπανσης, αλλά και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες 
κάνοντας τους συμμέτοχους στην προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας 
ζωής τους. Η τήρηση των κανόνων του Κανονισμού δεν απαιτεί ούτε κόπο, 
ούτε επιπλέον κόστος για τον δημότη. Η παραβίαση τους όμως, θα έχει 
κόστος για τον ασυνείδητο πολίτη που ρυπαίνει, καθώς κανείς δεν έχει το 
δικαίωμα υποβάθμισης του περιβάλλοντος και δυσφήμισης της πόλης μας. 

Επιδίωξη της δημοτικής μας αρχής είναι ο Κανονισμός αυτός να αποτελέσει 
έναν Οδηγό ορθής συμπεριφοράς της διοίκησης και των δημοτών στην 
προσπάθεια μας για την τήρηση της καθαριότητας, τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής μας, την ανάδειξη των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του 
Δήμου, μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση 
και ενεργό συμμετοχή όλων μας. 
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5.2.2 Κανονισμός χώρων πρασίνου Δήμου Ηγουμενίτσας. 
Αντικείμενο της παρούσας Κανονιστικής Πράξης είναι η θεσμοθέτηση ενός 
γενικού πλαισίου αρχών και κανόνων συμπεριφοράς ως προς την προστασία 
και ανάδειξη των χώρων πρασίνου του Δήμου Ηγουμενίτσας, τους κανόνες 
και περιορισμούς χρήσης τους, τις επιτρεπτές ενέργειες εντός των ορίων τους, 
το οικολογικό αντιστάθμισμα, τις κυρώσεις και τις απαγορευμένες ενέργειες, 
τα οποία θα δεσμεύουν τη διοίκηση του Δήμου και τους δημότες. 

5.3 Τομέας βελτίωσης ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος 
Μας εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των παρακάτω επιχειρησιακών σχεδίων 
που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πρώτο εξάμηνο του 2017 για τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος μέσα 
από τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα  και την ενεργειακή 
αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών. Αυτά είναι,  

5.3.1 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  
Πρόκειται για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας για τον Δήμο Ηγουμενίτσας, μέσω της υλοποίησης των 
ακόλουθων δράσεων:  

1. Ανάλυση υφιστάμενων προβλημάτων κινητικότητας και ευκαιριών 
ανάπτυξης ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών,  

2. Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την κινητικότητα και ενεργή 
ενημέρωση του ευρύ κοινού,  

3. Καθορισμός προτεραιοτήτων και ανάπτυξη ειδικών (SMART) στόχων 
για την παρακολούθηση της επίτευξης των σκοπών του ΣΒΑΚ,  

4. Ανάπτυξη σεναρίων διαχείρισης βιώσιμης κινητικότητας της υπό μελέτη 
περιοχής,  

5. Προσδιορισμός των μέτρων εκείνων που κρίνονται το δυνατόν 
αποτελεσματικότερα για την ικανοποίηση των στόχων που τέθηκαν,  

6. Προετοιμασία σχεδίου δράσης και προϋπολογισμού των 
προτεινόμενων μέτρων. 

Το κόστος εκπόνησης του παραπάνω σχεδίου είναι 119.486,77 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και έχει ήδη υπογραφή η σχετική 
σύμβαση με τον ανάδοχο. Η ολοκλήρωση του επιχειρησιακού αυτού σχεδίου 
πρόκειται να περατωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2017.  

5.3.2 Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, συμμετέχοντας στο Σύμφωνο των Δημάρχων, 
αναλαμβάνει να υλοποιήσει μια σειρά από δεσμεύσεις με στόχο τη μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα . Οι δεσμεύσεις αυτές περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, την κατάρτιση ενός Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια 
(ΣΔΒΕ), το οποίο περιγράφει τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής του 
Δήμου και τις προτεινόμενες προς υλοποίηση δράσεις που αφορούν στην 
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εξοικονόμηση ενέργειας και την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας.  

Το κόστος εκπόνησης του παραπάνω σχεδίου είναι 109.641,42€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και έχει ήδη υπογραφή η σχετική 
σύμβαση με τον ανάδοχο. Η ολοκλήρωση του επιχειρησιακού αυτού σχεδίου 
πρόκειται να περατωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2017.  

5.3.3 Ελεγχόμενη Στάθμευση  
Ύστερα από εισήγηση μας, το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του ενέκρινε 
τη δημιουργία ελεγχόμενης στάθμευσης στην Ηγουμενίτσας και προχωρά 
στην ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης. Μια απόφαση που με την 
ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής της πόλης.  

5.4 Ονοματοδοσία οδών 
Ολοκληρώσαμε την διαδικασία ονοματοδοσίας οδών των Συβότων, 
υλοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων αλλά και των επιχειρηματιών της 
περιοχής.  

Επίσης βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και για την ονοματοδοσίας οδών 
και πλατειών στον Αστικό Οικοδομικό Συνεταιρισμό Εθνικής Αντιστάσεως.  

6 Τεχνικές Υπηρεσίες – Υπηρεσία Δόμησης  
6.1 Υπηρεσία Δόμησης – Σχέδια πόλεων  
Η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας εργάζεται 
εντατικά προκειμένου να ολοκληρωθούν, τα σχεδία πόλεως, οι πολεοδομικές 
ενότητες και τα ΣΧΟΑΠ που είναι σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια. Στόχος μας 
είναι η ανάπτυξη του Δήμου με κανόνες πολεοδομικής και περιβαλλοντικής 
ορθότητας. 

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ότι η υπηρεσία Δόμησης του Δήμου 
Ηγουμενίτσας υποστηρίζει και τους τρείς Δήμους της Θεσπρωτίας. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά το 2016 ασχολήθηκε επιστάμενα με τα παρακάτω:  
• Με την προώθηση για την τελική έγκριση της 2ης Πολεοδομικής 

Ενότητας Ηγουμενίτσας. 
• Ετοιμάστηκαν οι κτηματολογικοί πίνακες του Σχεδίου Πόλεως 

Πλαταριάς και είναι έτοιμοι για ανάρτηση.  
• Διεκπεραιώθηκαν αρκετές αιτήσεις διορθωτικών πράξεων για την 

πράξη Εφαρμογής των Συβότων, για την 1η και 3η Πολεοδομική 
Ενότητα Δήμου Ηγουμενίτσας, την Πέρδικα και τον Παραπόταμο.  

• Προχώρησαν οι τροποποιήσεις Σχεδίου Πόλεως Πολεοδομικών 
Μελετών (Πλαταριάς, Νέας Σελεύκειας, Συβότων και Ηγουμενίτσας) 

• Διεκπεραιώθηκαν περί τις 160 αιτήσεις για βεβαιώσεις χρήσεων γης. 
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• Ενασχόληση με υποθέσεις που αφορούν τα σχέδια πόλης και όχι μόνο 
των Δήμων Σουλίου και Δήμου Φιλιατών για υποθέσεις τους των 
οποίων έχουμε την αρμοδιότητα. 

• Τοπογραφική αποτύπωση σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων 
τους Δήμου προκειμένου να ενταχθούν στον νόμο περί τακτοποίησης 
αυθαίρετων.  

• Τοπογραφικές αποτυπώσεις – αυτοψίες για την άρση καταπατημένων 
εκτάσεων του δήμου  

• Σύνταξη τοπογραφικών και κτηματολογικών διαγραμμάτων για την 
μίσθωση δημοτικών και κοινοτικών εκτάσεων. 

• Προχώρησαν οι διαδικασίες αδειοδότησης για τη νέα θέση Δημοτικού 
Κοιμητηρίου.  

6.2 Τεχνικές υπηρεσίες 
Η Τεχνική Υπηρεσία, αξιοποιώντας πλήρως το ανθρώπινο δυναμικό και τους 
διαθέσιμους πόρους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών εκπόνησε μελέτες 
για έργα συνολικού κόστους 5.830.840,71 €, προκειμένου ο Δήμος να είναι σε 
θέση να διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση των μελετών από 
Ευρωπαϊκούς ή Εθνικούς πόρους. 

Ενδεικτικά αναφέρω κάποιες μελέτες. 
• Ανάπλαση δρόμου στη Μπέλα Βράκα 
• Πλακόστρωση και κατασκευή πέτρινου τοίχου στο πάρκινγκ 

Συβότων 
• Έργα προστασίας Δρεπάνου 
• Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δ.Ε. Μαργαριτίου 
• Μελέτη για τη δημιουργία θερμοκοιτίδων στήριξης κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στο ΤΕΙ Ηπείρου 
• Μελέτη ανακαίνισης κτιρίου ΕΙΝ για τη δημιουργία του πολιτιστικού 

κέντρου Δήμου Ηγουμενίτσας 
• Ανύψωση φρεατίων στην 1η & 3η πολεοδομική ενότητα 
• Προμήθεια φωτιστικών Led και κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος 

τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού 

Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένες μελέτες που 
εκπονούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για την υλοποίηση των 
οποίων αναζητούμε άμεσα χρηματοδότηση. Οι παρακάτω μελέτες έχουν ως 
βασικό στόχο να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της 
Ηγουμενίτσας. Οι μελέτες αυτές είναι: 

• Επέκταση του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου έως και την παραλία του 
Δρέπανου και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων μέσα στην πόλη 
της Ηγουμενίτσας. 

• Ανάπλαση της παραλίας του Δρεπάνου. 
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• Ανάπλαση του αστικού δασυλλίου και ανάδειξη του Ενετικού Κάστρου 
της Ηγουμενίτσας.  

• Κατασκευή νέου νηπιαγωγείου στην 3η Πολεοδομική Ενότητα σε 
οικόπεδο δωρεάς του τέως Δήμαρχου κ. Λιάκου.  

• Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων και 
ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην 1η Πολεοδομικής Ενότητας 
Ηγουμενίτσας.  

• Διευθέτηση ρέματος Λάκκας.  

Επιπλέον, το 2016 διακηρύχθηκαν έργα, προμήθειες, εργασίες και μελέτες 
συνολικής αξίας 1.901.849,47€, ποσό το οποίο έπειτα από τις εκπτώσεις 
ανήλθε τελικά σε 1.209.746,82€ (Το μέσο ποσοστό έκπτωσης που έλαβε 
χώρα στους διαγωνισμούς, ανήλθε σε 36,4%).  

Ενδεικτικά τα έργα που δημοπρατήθηκαν το 2016 είναι:  
• Κατασκευή πεζοδρομίου στην αγορά Αγίου Βλασίου και 

ηλεκτροφωτισμός 
• Κατασκευή δρόμου στα Πεστανιώτικα 
• Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στην περιοχή 

ελαιοτριβείου Νέας Σελεύκειας 
• Έργα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο 

Δήμο Ηγουμενίτσας 
• Αποκατάσταση τοιχίων και κοινοχρήστων χώρων στη ΔΕ 

Μαργαριτίου 
• Πλακοστρώσεις και κατασκευή τοιχίων στην τ.κ. Συβότων 
• Αντιστήριξη δρόμου προς Γκανί 
• Έργα ορεινής κοίτης στο ρέμα Λάκκας 
• Ηλεκτροφωτισμός παραλίας Καραβοστασίου 
• Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση δρόμων στη 

Δ.Κ. Ηγουμενίτσας 
• Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων τα.κ. Πέρδικας (Βλάχα)-τ.κ. 

Καστρίου-δ.κ. Γραικοχωρίου 
• Βελτίωση δασικών δρόμων Δήμου Ηγουμενίτσας 

Το 2016 ολοκληρώθηκε το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 49 
ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 1" και παραδόθηκε στου 
πολίτες αναβαθμίζοντας της ευρύτερη περιοχή.  

Παράλληλα παραδόθηκε και η ανακαινισμένη και πιστοποιημένη κεντρική 
παιδική χαρά της Ηγουμενίτσα η οποία δυστυχώς βανδαλίστηκε από τις 
πρώτες κιόλας ημέρες.  

Ακόμη με την αυτεπιστασία του Δήμου πραγματοποιήθηκαν μικρής κλίμακας 
εργασίες σε όλες σχεδόν τις κοινότητες του Δήμου.  



Σελίδα 16 από 28 
 

7 Διοίκηση – Οργάνωση – Λειτουργία Υπηρεσιών 
Ψηφίσαμε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με 
στόχο την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα και την πιο αποτελεσματική 
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.  

Με πρωτοβουλία μας, προχωρήσαμε στην υλοποίηση Επιμορφωτικού 
Σεμιναρίου από το ΠΙΝΕΠΘ με θέμα «Κώδικας κατάστασης δημοτικών 
υπαλλήλων» στο οποίο συμμετείχαν υπάλληλοι και των τριών Δήμων. Στόχος 
μας η ποιοτική αναβάθμιση των υπαλλήλων του Δήμου και κατ’ επέκταση των 
προσφερόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.  

Παράλληλα μετά από σχετική μελέτη, προχωρήσαμε στην αναβάθμιση και 
επέκταση του πληροφοριακού συστήματος με στόχο να υπάρξει μεγαλύτερη 
διαφάνεια, αύξηση της παραγωγικότητα και μεγαλύτερος έλεγχος. 

Πιο συγκεκριμένα, το 2016 εντάξαμε στο πληροφοριακό σύστημα τις 
παρακάτω εφαρμογές:  

1. Ειδοποιήσεις χρεών (Μοναδική ταυτότητα Οφειλέτη): Η 
συγκεκριμένη εφαρμογή δημιουργεί ένα συνολικό προφίλ με τις οφειλές 
κάθε συναλλασσόμενου με τον Δήμο. Παράλληλα έγινε έλεγχος των 
δεδομένων και ολοκληρώθηκε η συνένωση των συναλλασσόμενων 
που προερχόταν από τους καποδιστριακούς Δήμους.  

2. Διαχείριση στόλου οχημάτων: Η εφαρμογή είναι απαραίτητη για τη 
διαχείριση των οχημάτων του Δήμου, καθώς τηρεί μητρώα με τα 
στοιχεία του κάθε οχήματος, των οδηγών και των συνεργείων. Επίσης, 
διαχειρίζεται τις κινήσεις των οχημάτων, τις συντηρήσεις, τους ελέγχους 
ΚΤΕΟ, τις κάρτες καυσαερίων, τα συμβάντα και τις προμήθειες 
καυσίμων και ανταλλακτικών, ενώ παρέχει πληροφόρηση για το 
ιστορικό κάθε οχήματος, την κατανάλωση καθώς και το κόστος 
συντήρησής του. Τέλος, ενημερώνει και ειδοποιεί για μελλοντικούς 
τακτικούς ελέγχους, συντηρήσεις, ανανεώσεις ασφαλειών και τελών. 

3. Μισθώματα ακινήτων: Η εφαρμογή παρακολουθεί τη διαδικασία 
Συμβολαίων/Χρεώσεων σχετικά με τη διαχείριση των Ακινήτων – 
Κινητών Μισθωμάτων του Δήμου ενώ παράλληλα ενημερώνει τα 
δεδομένα της οικονομική υπηρεσίας για την πορεία των εισπράξεων 
τους. 

4. Διαχείριση αδειών καταστημάτων: Η εφαρμογή έχει ως στόχο την 
πλήρη μηχανογράφηση των διαδικασιών έκδοσης και 
παρακολούθησης των Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος και των μισθώσεων κοινοχρήστων χώρων 
κωδικοποιώντας την διαδικασία έκδοσης αδειών αλλά και αυξάνοντας 
την αποδοτικότητα του τμήματος.  
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5. Διαχείριση του τέλους 0,5% και παρεπιδημούντων: Η εφαρμογή  
ελέγχει την πορεία εισπράξεων και των τελών παρεπιδημούντων από 
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

6. Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων: Ήδη από το 2015 σαρώνεται και 
διατηρείται σε ψηφιακό αρχείο το μεγαλύτερο μέρος των εισερχόμενων 
εγγράφων στο Δήμο. Το 2016 με την προμήθεια της σχετικής 
εφαρμογής, εισαγάγαμε την έννοια της ηλεκτρονικής διακίνησης 
εγγράφων η οποία έχει ως στόχο την εξοικονόμηση πόρων, 
εργατοωρών αλλά και τον έλεγχο στην ολοκλήρωση των υποθέσεων. 
Έχουν πραγματοποιηθεί ήδη οι σχετικές εκπαιδεύσεις και έχει αρχίσει 
η σταδιακή εφαρμογή της διαδικασίας σε ολόκληρο το Δήμο.  

Τα παραπάνω συστήματα συνεργάζονται πλήρως με το υφιστάμενο σύστημα, 
εξοικονομώντας πόρους και διευκολύνοντας την διεκπεραίωση των 
υποθέσεων.   

Επίσης τοποθετήθηκε σύστημα ελέγχου ωραρίου προσέλευσης – 
αποχώρησης των υπαλλήλων μέσω μαγνητικών καρτών το οποίο υπολογίζει 
αυτόματα τα ωράρια των υπαλλήλων.  

8 Αναπτυξιακή πολιτική και εξωστρέφεια  
8.1 Τουρισμός  
Ο Τουρισμός αποτελεί αναπτυξιακό πυλώνα για την περιοχή μας γι’ αυτό και 
πρέπει η οποιαδήποτε προβολή να γίνεται βάση ενός ολοκληρωμένου 
σχεδιασμού και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΤ. Παράλληλα σε αγαστή 
συνεργασία με το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας και το Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου ξεκινήσαμε τη σύνταξη του Επιχειρησιακού 
σχέδιο τουριστικής προβολής Δήμου Ηγουμενίτσας.  

Το παραπάνω πόνημα σκοπεύει να αναδείξει, να προβάλει και να προωθήσει 
τον Δήμο Ηγουμενίτσας ως τουριστικό προορισμό σε διεθνές επίπεδο. Οι 
στόχοι του σχεδίου είναι οι εξής:  
• Βελτίωση της τουριστικής προβολής του Δήμου Ηγουμενίτσας.  
• Διερεύνηση των υφιστάμενων τουριστικών αγορών της Ηγουμενίτσας 

και επιτυχής προσέγγιση νέων αγορών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό.  

• Ένταξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στην αγορά ως μια περιοχή που 
προσφέρεται για δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού.  

• Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στην περιοχή.  
• Αύξηση της συνολικής τουριστικής ζήτησης και των εσόδων από τον 

τουρισμό.  
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων τουριστικών 

υπηρεσιών.  
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• Σύνδεση της τοπικής ακαδημαϊκής κοινότητας (ΤΕΙ Ηπείρου) με την 
ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή. 

8.2 Συνεργασίες  
Ένας από τους στόχους της παρούσας Δημοτικής Αρχής είναι να εδραιώσει 
συνεργασίες με αναπτυξιακούς φορείς της περιοχής προκειμένου να 
προχωρήσει σε κοινές αναπτυξιακές δράσεις και να ενισχύσει την 
εξωστρέφεια του τόπου μας.  

Στο πλαίσιο αυτό προχωρήσαμε στην υπογραφή των παρακάτω:  
• Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας, 

Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και του ΤΕΙ Ηπείρου: Η κοινή 
συστράτευση και των τριών φορέων με την υπογραφή ενός βιώσιμου 
Μνημονίου Συνεργασίας μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην 
ανάπτυξη του τόπου. Στόχος του μνημονίου είναι μέσω της 
συνεργασίας μεταξύ των παραπάνω φορέων να επεξεργάζονται και να 
υλοποιούνται κοινά σχέδια και πολιτικές.  

• Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ηγουμενίτσας και 
Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας: Εκτιμώντας και αναγνωρίζοντας 
από κοινού ότι ο Δήμος Ηγουμενίτσας και ο Οργανισμός Λιμένα 
Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ Α.Ε.) αποτελούν τους κύριους φορείς πάνω 
στους οποίους εδράζεται η ανάπτυξη του τόπου προχωρήσαμε στην 
υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας, προκειμένου για πρώτη 
φορά να δημιουργηθεί μια βιώσιμη σχέση μεταξύ του Δήμου 
Ηγουμενίτσας και του ΟΛΗΓ Α.Ε.. 

Η εποικοδομητική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με τον ΟΛΗΓ, έχει απτά 
αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα η αντικατάσταση των κιγκλιδωμάτων από 
τον ΟΛΗΓ στο πάρκο επί της παραλιακής της Ηγουμενίτσας, η σύνταξη των 
μελετών για:  

• την αντικατάσταση του φωτισμού,  
• την κατασκευή νέας παιδικής χαράς στην παραλία της Ηγουμενίτσας,  
• την βελτίωση της οδού Αγίων Αποστόλων με τη δημιουργία κυκλικού 

κόμβου έμπροσθεν του Διοικητηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτία και  
• την ανάπλαση του χώρου από το λιμανάκι έως και το παλιό τελωνείο.  

Παράλληλα δεν παύουμε να διεκδικούμε την παραχώρηση του συνόλου των 
τμημάτων των χερσαίων ζωνών που δεν απαιτούνται για λιμενικές 
δραστηριότητες.  

8.3 Δικτύωση σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο 
Η ένταξη στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Δίκτυα αποτελούν προσπάθεια του 
Δήμου για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων μέσα από τη διακρατική 
συνεργασία και την αξιοποίηση της χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα. 
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1. Το «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα & την Ενέργεια»: Το 
Νέο Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση 
στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες 
δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη 
χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους.  
 

2. Το «Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αστική Ασφάλεια»: Το Ευρωπαϊκό 
Φόρουμ ενεργεί ως τόπος διαλόγου και συνεργασίας. Παρέχει 
ευκαιρίες για ανταλλαγή θετικών εμπειριών βασισμένων στη 
συνεργασία μεταξύ των πόλεων. Έτσι, προωθεί και προσανατολίζει τις 
πολιτικές που σχετίζονται με την ασφάλεια στις πόλεις και την 
αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο.  
 

3. Οι «Ενεργειακές Πόλεις»: Αποτελείται από ένα σύνολο ευρωπαϊκών 
τοπικών αυτοδιοικήσεων (πάνω από 1000 πόλεις από 30 διαφορετικές 
χώρες) και εξειδικεύεται στην προώθηση της βιώσιμης ενεργειακής 
πολιτικής.  
 

4. Το «Eυρωμεσογειακό Δίκτυο πόλεων»: Το ευρωμεσογειακό δίκτυο 
πόλεων εντάσσεται σε μία οπτική αποκεντρωμένης συνεργασίας και 
απευθύνεται ταυτόχρονα στις πόλεις της ΕΕ και στις πόλεις των 
μεσογειακών χωρών εταίρων, προωθώντας νέες οδούς συνεργασίας 
μεταξύ τους στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης και της διαχείρισης 
αστικών προβλημάτων. 
 

5. Το «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο»: Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Δίκτυο συνιστά το δίκτυο των τοπικών δημόσιων κοινωνικών 
υπηρεσιών στην Ευρώπη.  
  

6. Η «Ένωση Ευρωπαϊκών Πόλεων και Περιφερειών για τον 
Πολιτισμό» : Η Ένωση είναι ένα ανοικτό και δημοκρατικό δίκτυο 
τοπικών και περιφερειακών φορέων διακυβέρνησης που επιθυμούν να 
θέσουν την πόλη ή την περιοχή τους στον πολιτιστικό χάρτη της 
Ευρώπης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διάλογο ή να 
συστήσουν κοινά σχέδια.   
 

7. Η «Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Πόλεων και των Περιφερειών για 
την ένταξη των Ρομά»: Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πόλεων και 
Περιφερειών για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στοχεύει στην 
προώθηση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε 
θέματα ένταξης των Ρομά μεταξύ των πόλεων και των περιφερειών 
που συμμετέχουν.   
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8. Το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων και Περιφερειών για την Κοινωνική 
Οικονομία» : Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων και Περιφερειών για την 
Κοινωνική Οικονομία φέρνει σε επαφή τοπικές αρχές και φορείς της 
κοινωνικής οικονομίας με στόχο τη δημιουργία σταθερών εταιρικών 
σχέσεων, τη χάραξη κοινών πολιτικών για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και 
την καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
 

9. Το «Φόρουμ των Πόλεων Αδριατικής και Ιονίου»: Το Φόρουμ έχει 
ως στόχο οι πόλεις της Αδριατικής και του Ιονίου να αξιοποιήσουν και 
να αναπτύξουν την οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και 
πολιτιστική κληρονομιά τους και να συνεργαστούν για την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση.  
 

10. Το «Δίκτυο Υγειών πόλεων» για την προώθηση των πολιτικών 
δημόσιας υγείας.  
 

11. Η «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» για την συνεργασία 
σε θέματα πολιτισμού στα πλαίσια της οποία πραγματοποιήθηκε και το 
1ο Ελληνο-Κινζικό Φόρουμ Δήμων στο οποίο συμμετείχα.  

8.4 Δράσεις του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Στα πλαίσια των προσκλήσεων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
συμπράξαμε και με άλλους φορείς, εντός και εκτός Ελλάδας, προκειμένου να 
υποβάλουμε από κοινού προτάσεις στα προγράμματα INTEREG. Με 
επίκεντρο τις ανάγκες του Δήμου και όχι τις «προσφορές» εταιρειών 
συμμετέχουμε σε 22 ολοκληρωμένες και καινοτόμες προτάσεις, οι οποίες 
αφορούν διάφορους τομείς όπως η εξοικονόμηση ενέργεια, η προστασία του 
περιβάλλοντος, η υποβοήθηση της επιχειρηματικότητας κ.α..  

Ειδικότερα συμμετείχαμε στις παρακάτω προτάσεις και αναμένουμε την 
αξιολόγηση τους: 

8.4.1 Interreg ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014 – 2020 
1. “Ολοκληρωμένες διασυνοριακές δράσεις για τη διαχείριση 

αποβλήτων σε αστικές και αγροτικές περιοχές”, ως επικεφαλής 
εταίρος: Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην προστασία του 
περιβάλλοντος μέσα από δράσεις διαχείρισης των απορριμμάτων. 
  

2. “Υποστήριξη σε καινοτόμες δράσεις για επιχειρηματίες του τομέα 
γεωργίας και ιχθυοκαλλιέργειας”, ως εταίρος: Το έργο στοχεύει στην 
ενίσχυση του ρόλου του γεωργοδιατροφικού τομέα και του τομέα των 
υδατοκαλλιεργειών 
 

3.  “Εφαρμογή ενός μετεωρολογικού συστήματος στον τομέα της 
γεωργίας στις περιοχές της Περιφέρειας Αργυροκάστρου και του 
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Δήμου Ηγουμενίτσας για τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και 
την προστασία του περιβάλλοντος»”, ως εταίρος: Το έργο στοχεύει να 
εγκαταστήσει συστήματα που χρησιμοποιούν αγρομετεωρολογικά 
δεδομένα από μετεωρολογικούς σταθμούς σε περιοχές γεωργικής 
σημασίας για την παροχή χρήσιμων πληροφοριών όπως η χρήση 
λιπασμάτων, η άρδευση, η αντιμετώπιση παρασίτων και ασθενειών.  
 

4. “Γεωργικά πρότυπα και πιστοποιήσεις για την υποστήριξη της 
βιώσιμης διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης και του εμπορίου”, 
ως εταίρος: Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων και των Αγροτικών Πιστοποιήσεων σε συμμόρφωση με τα 
Γεωργικά Πρότυπα της ΕΕ των επιχειρήσεων και παραγωγών 
Γαλακτοκομικού τομέα, των Μονάδων Παραγωγής Ελαιολάδου, 
Εσπεριδοειδών και γενικότερα επιχειρήσεων που έχουν μεγάλες 
δυνατότητες για εξαγωγές αλλά έλλειψη τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και 
στρατηγικών διαχείρισης για να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους για να 
ενισχύσυν την ποιότητα των προϊόντων τους μέσα από την εφαρμογή των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων.  
 

5. “Δημιουργία κινήτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας”, ως 
εταίρος: Η πρόταση περιλαμβάνει ειδικές και στοχευμένες ενέργειες για 
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ιδίως νέων επιχειρηματικών, και της 
καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα.   
 

6. “Πολιτιστική και λαϊκή παράδοση σαν μέσο ενίσχυσης και 
διατήρησης της διασυνοριακής πολιτιστικής κληρονομιάς”, ως 
εταίρος: Η πρόταση στοχεύει στην καταγραφή, αναζωογόνηση και 
προώθηση της λαογραφικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής με 
καινοτόμες δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα και εφαρμόσιμα 
προϊόντα.  
 

7. “Έξυπνη ενέργεια για τα δημόσια κτίρια και χώρους”, ως εταίρος.: Το 
προτεινόμενο έργο στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια 
κτίρια και τους δημόσιους χώρους. Οι δράσεις περιλαμβάνουν μικρής 
κλίμακας επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και χρήση Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε δημόσια κτίρια και δημόσιους χώρους. 
 

8. “Διασύνδεση της «κρουαζιέρας» με την πολιτισμική και φυσική 
κληρονομιά»”, ως εταίρος.: Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην 
δημιουργία μιας διακρατικής ταυτότητας βασισμένη στα στοιχεία της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο χωρών (Ελλάδας και 
Αλβανίας) για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
των περιοχών μέσα από τα ενεργοποιημένα δίκτυα και την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των 
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εμπλεκόμενων μερών.   
 

8.4.2 Interreg ΕΛΛΆΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020 
1. “Οι ιστορικές ναυμαχίες στην περιοχή και η ανάδειξή τους μέσα από 

την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας”, (προϋπολογισμός 

1.900.000,00 ευρώ), ως επικεφαλής εταίρος.: Το προτεινόμενο έργο 

στοχεύει στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας 

για τη συλλογή, ψηφιοποίηση, σχεδιασμό και δημοσίευση της ναυτικής 

κληρονομιάς της παραμεθόριας περιοχής Ελλάδας και Ιταλίας, 

χρησιμοποιώντας τεχνολογίες 3D και διαδραστικές ενέργειες. Το έργο θα 

δημιουργήσει μια «ναυαρχίδα» της τεχνολογικής πλατφόρμας για την 

ναυτική κληρονομιά συμπεριλαμβανομένης και της κατασκευής του 

"Πολιτιστικού Κέντρου" στην Ηγουμενίτσα (πρώην κτίριο Μαθητικής Εστίας 

Ηγουμενίτσας), Ελλάδα ως σημείο αναφοράς Εικονικής Πραγματικότητας 

για τη ναυτική ιστορία και τον πολιτισμό της διασυνοριακής περιοχής.  

 

2. “Βελτίωση της εικόνας του δημόσιου τομέα μέσω «πράσινων 
κοινωνικών δράσεων», ως εταίρος.: Το προτεινόμενο έργο έχει ως 

στόχο την υποστήριξη των ΑμΕΑ με καινοτόμες και φιλικές στο 

περιβάλλον δράσεις που έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα και εφαρμόσιμες 

ενέργειες από την ομάδα στόχο. 

 
3. “Ανάπτυξη διασυνδέσεων μεταξύ των «κομβικών» λιμένων 

Ηγουμενίτσας και Μπρίντιζι»”, ως εταίρος.: To προτεινόμενο έργο 

περιλαμβάνει παρεμβάσεις υποδομής στις λιμενικές ζώνες και τα 

περίχωρα. Σκοπός της πρότασης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, η 

απομακρυσμένη διαχείριση και μείωση του κόστους λειτουργίας και 

συντήρησης των αντίστοιχων δικτύων ηλεκτροφωτισμού.  

 

4. “Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής κινητικότητας για την προστασία του 
περιβάλλοντος”, ως εταίρος.: Το έργο περιλαμβάνει χρηστικές και φιλικές 

στο περιβάλλον ενέργειες στη βάση της καινοτομίας και στόχο τη συμβολή 

τους στην μείωση των εκπομπών CO2 στο περιβάλλον. 
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5. “Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την 
Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση”, ως 

εταίρος.: Το έργο στοχεύει στη συντήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς μέσω διαφορετικών τεχνογνωσιών και θεματικών, όπως η 

φυσική, η βιολογία, η οικονομία, οι τέχνες, η αρχιτεκτονική, η γεωγραφία. 

 

6. “Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων στην περιοχή της Μεσογείου”, ως εταίρος: 

Το έργο επικεντρώνεται στον καθορισμό ενός μοντέλου στρατηγικού 

σχεδιασμού στη διασυνοριακή περιοχή για την ανάπτυξη 

ποδηλατόδρομων και τη χρήση των ποδηλάτων στις περιοχές πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος των εταίρων. 

7.  “Διαχείριση Οικοσυστημάτων και αξιοποίηση των παράκτιων 
περιοχών”, ως εταίρος.: Το έργο επικεντρώνεται στις προστατευόμενες 

περιοχές, τα οικοσυστήματα, στην ακτογραμμή Ελλάδας – Ιταλίας και 

περιλαμβάνει δράσεις για την ανάδειξή τους. 

8.4.3 Interreg ADRION 2014 – 2020 
1. “Διαχείριση των αλιευτικών αποβλήτων στην μακροπεριφέρεια 

Αδριατικής Ιονίου”, ως επικεφαλής εταίρος .: To έργο επικεντρώνεται στα 
δύο βασικά είδη στερεών αποβλήτων που παράγονται από τις αλιευτικές 
δραστηριότητες και ενέργειες για τη διαχείρισή τους με σκοπό την 
προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.  

 
2. “Προώθηση των πολυτροπικών μεταφορών και αναγέννηση της 

σιδηροτροχιάς στην μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, ως 
επικεφαλής εταίρος.: Απώτερος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η 
ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται 
στις επιβατικές μεταφορές ούτως ώστε να προωθηθούν οι εναλλακτικοί του 
ιδιωτικού αυτοκινήτου τρόποι μετακίνησης στην περιοχή.  
 

3.  “Ανάδειξη και Υποστήριξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 
μακροπεριφέρειας της Αδριατικής και Ιονίου”, ως εταίρος (Επικεφαλής 
εταίρος: Δήμος του Τσεζενάτικο της Ιταλίας).: Το έργο εισάγει μια 
μεθοδολογία για την ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων που προκαλούν 
οι τουριστικές ροές σχετικά στην αστική βιωσιμότητα σε εποχιακό επίπεδο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αντιλήψεις των κατοίκων των πόλεων. 
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4.  “Γνωρίζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση”, ως εταίρος (Επικεφαλής 
εταίρος: Περιφέρεια της Πούλια της Ιταλίας).: Το πρόγραμμα στοχεύει στην 
προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της μακρο-περιοχής 
μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός πολυγλωσσικού συστήματος 
που θα δημιουργήσει ενδιαφέρον για την τοπική κληρονομιά και θα το 
μετατρέψει σε τουριστικό προορισμό.   
 

5. “Καινοτομικά συστήματα στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού”, ως 
εταίρος (Επικεφαλής εταίρος : Πανεπιστήμιο του Ουντινε της Ιταλίας).: Το 
έργο θα επικεντρωθεί στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού (με τα 
θαλάσσια σκάφη αναψυχής (γιωτς), τη διαχείριση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει, τις θετικές οικονομικές επιπτώσεις για τους λιμένες 
υποδοχής και τη γενική έλλειψη επενδύσεων σε καινοτομίες που 
σχετίζονται με τη βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος. 
 

6. “Τα λιμάνια σαν μοχλός ανάπτυξης για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας”, ως υποστηρικτικός εταίρος (Επικεφαλής εταίρος: 
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας του Κατασκευαστικού τομέα 
της Ιταλίας).: Κύριος στόχος του έργου είναι να στηρίξει την ανάπτυξη των 
λιμενικών ζωνών, τη διασύνδεσή τους με την πόλη, και την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας.  

 
7. «Διασύνδεση των φυσικών και πολιτιστικών διαδρομών της 

μακροπεριφέρειας Αδριατικής Ιονίου”, ως υποστηρικτικός εταίρος 
(Επικεφαλής εταίρος: Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας, Ελλάδα).: Το έργο 
AdrionLinks έχει ως στόχο την αξιοποίηση, διατήρηση και προώθηση της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην παράκτια Αδριατική και το 
Ιόνιο αξιοποιώντας τα αποδεδειγμένα αποτελέσματα των πρόσφατων 
εθνικών και χρηματοδοτικών από την ΕΕ πρωτοβουλιών/έργων στην 
ευρύτερη περιοχή.  

9 ΔΕΥΑΗ 
Η ΔΕΥΑΗ πραγματοποιεί μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις δειγμάτων 
νερού σε τουλάχιστον 8 σημεία δειγματοληψίας από το δίκτυό της, στην πόλη 
της Ηγουμενίτσας όσο και στις Δημοτικές Ενότητες μία φορά το μήνα 
περίπου. Επίσης σε ετήσια βάση γίνονται αναλυτικές χημικές αναλύσεις από 
τις πηγές, τις γεωτρήσεις και τις δεξαμενές του Δήμου Ηγουμενίτσας. 

Τα δείγματα εξετάζονται από το Εργαστήριο του Τμήματος της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και από το Περιφερειακό Εργαστήριο 
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Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας (ΠΕΔΥ) που είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για μικροβιολογικές και φυσικοχημικές 
εξετάσεις. 

Από τις μετρήσεις προκύπτει ότι το νερό του δικτύου κρίνεται, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία (Υ2/2600/2001), κατάλληλο για πόσιμο. 

Τα σχετικά αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ και του 
Δήμου Ηγουμενίτσας και αποστέλλονται και στα ΜΜΕ. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το 90% του νερού προέρχεται από γεωτρήσεις ενώ 
το 10% από πηγές. Το γεγονός αυτό δημιουργεί υπερβολικά έξοδα στην 
εταιρεία λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας, των επισκευών, της 
συντήρησης και της αντικατάστασης του εξοπλισμού των αντλιοστασίων 
ύδρευσης. 

Θέλω να ενημερώσω τους συμπολίτες μας ότι η λειτουργία του αποχετευτικού 
δικτύου καθώς και της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού γίνεται με 
προσωπικό της ΔΕΥΑΗ και έχει άριστα αποτελέσματα. Η Μονάδα διαθέτει 
άδεια λειτουργίας, άδεια διάθεσης λυμάτων και περιβαλλοντικούς όρους σε 
ισχύ. Η Μονάδα έχει δεχθεί πλήθος ελέγχων με κορυφαίο αυτόν του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και τελευταίο χρονικά αυτόν της 
Διεύθυνσης Υγιεινής και πάλι με αφορμή ανυπόστατα δημοσιεύματα, χωρίς να 
αναφερθεί το παραμικρό πρόβλημα. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

1. Κατασκευή του έργου: «Σύνδεση νέας γεώτρησης Γραικοχωρίου με 
υφιστάμενες δεξαμενές». Προϋπολογισμού 97.700,00€ (χωρίς ΦΠΑ) 

2. Κατασκευή του έργου: «Αξιοποίηση νέων υδρογεωτρήσεων στα όρια 
του Δήμου Ηγουμενίτσας». Προϋπολογισμού 56.910,57€ (χωρίς ΦΠΑ) 

3. Αγορά ενός φορτηγού αυτοκινήτου 4χ4 και ενός κλειστού φορτηγού 
τύπου van, για τις ανάγκες των συνεργείων της ΔΕΥΑΗ - 
Προϋπολογισμός αυτοκ. 4χ4: 15.000,00€ και αυτοκ. van 15.000,00€ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

4. Προμήθεια νέου υπερσύγχρονου αποφρακτικού οχήματος και 
εξολοκλήρου χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, 
προϋπολογισμού 490.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ). 

5. Ολοκλήρωση της πράξης «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος-
τηλεχειρισμός) εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου της 
Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 1.679.550,00 (χωρίς ΦΠΑ), με 
αποτέλεσμα τον εκσυγχρονισμό διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης της 
Ηγουμενίτσας.  

6. Εγκαταστάθηκαν ένας Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου και πενήντα έξι 
Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου, οι οποίοι ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο, 
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την ποσότητα νερού, την πίεση, το υπολειμματικό χλώριο, την 
κατάσταση λειτουργίας των υδραγωγείων και ενημερώνουν άμεσα τη 
ΔΕΥΑΗ, ώστε σε περίπτωση σφάλματος να είναι άμεση η επέμβαση 
των συνεργείων, για την επισκευή, πριν γίνει αντιληπτό στους 
καταναλωτές. 

7. Πραγματοποιήθηκε η οριστική παραλαβή του έργου «Αποχέτευση 
Νότιας Ενότητας (ΔΔ Λαδοχωρίου)». 

8. Δημοπρατήθηκε στις 28/6/2016 η πράξη «Έργα συλλογής, μεταφοράς, 
επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για την εξυπηρέτηση των 
οικισμών Συβότων, Πλαταριάς, Πέρδικας και Αρίλλα Δήμου 
Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 30.681.602,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και 
σήμερα υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση. 

9. Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» η 
πράξη «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. 
Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 490.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ), η οποία 
στοχεύει στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στην υιοθέτηση και 
εφαρμογή ορθών πρακτικών στο δίκτυο διανομής του πόσιμου νερού, 
μέσω ελαχιστοποίησης παρουσίας ρυπαντών-ειδικά στην πηγή του- 
σωστής επεξεργασίας του ύδατος και σωστής διανομής στα δίκτυα 
ύδρευσης.  

10. Υποβλήθηκαν στην ΕΥΔ του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλοντος & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Οικονομίας 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, αιτήματα χρηματοδότησης για τις 
ακόλουθες πράξεις: 
i.  «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης δημοτικής ενότητας 

ΔΕ Μαργαριτίου», προϋπολογισμού 1.480.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) 
και 

ii. «Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος- 
τηλεχειρισμός) εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου, στα όρια 
του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 
1.805.353,20€ (χωρίς ΦΠΑ). 

11. Υποβλήθηκε στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg 
«Ελλάδα Αλβανία 2014-2020» αίτημα χρηματοδότησης της πράξης 
«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού 
απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων για την βελτιστοποίηση της 
διαχειριστικής λειτουργίας των μεγάλων καταναλώσεων και μείωση του 
Μη Ανταποδοτικού Νερού, σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου 
ύδρευσης αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 
125.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και εκκρεμεί η αξιολόγησή του. 

12. Υποβλήθηκε στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V/A 
Ελλάδα Ιταλία 2014‐2020 αίτημα χρηματοδότησης της πράξης 
«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού 
απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων για την βελτιστοποίηση της 
διαχειριστικής λειτουργίας και αξιοποίησης των υδατικών πόρων, σε 



Σελίδα 27 από 28 
 

επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. 
Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 208.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και 
εκκρεμεί η αξιολόγησή του. 

13. Εκσυγχρονίσθηκαν οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις 
των υποδομών ύδρευσης στα Δ.Δ. του Καλλικρατικού Δήμου 
Ηγουμενίτσας, προμηθεύτηκε η ΔΕΥΑΗ εφεδρικές αντλίες προκειμένου 
να είναι άμεση η αποκατάσταση σε περίπτωση βλάβης. 

10 Επίλογος  
Στο σημείο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τους 
Αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Προέδρους 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, γιατί στο διάστημα που πέρασε, ο 
καθένας στον τομέα του εργάστηκε σκληρά, δίνοντας έναν πραγματικά 
καθημερινό αγώνα, σε μία δύσκολη συγκυρία προκειμένου, να δώσουμε 
προοπτική στον Δήμο μας.  

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους 
και τα Μέλη των νομικών προσώπων και των επιτροπών, τους Συμβούλους 
και τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και τα μέλη των τοπικών 
Συμβουλίων, για την συνεισφορά τους, καθώς και τους υπαλλήλους του 
Δήμου για την εργατικότητα που επιδεικνύουν.  

Καταρτίζοντας τον δεύτερο απολογισμό της παρούσας Δημοτικής Αρχής, 
πρέπει να παραδεχθώ ότι το όραμα μας για έναν Δήμο που θα 
ανταποκρίνεται στα Ευρωπαϊκά πρότυπα δεν έχει ακόμα επιτευχθεί.  

Αναλογιζόμενος όμως την κρίση που βιώνουμε, τη δαιδαλώδη νομοθεσία, τη 
γραφειοκρατία και την σημαντική έλλειψη πόρων, νιώθω ως ένα βαθμό 
ικανοποιημένος για τα όσα πετύχαμε τα δυόμισι αυτά χρόνια.  

Με ακεραιότητα, διαφάνεια, σκληρή δουλειά και με αντίπαλο τα προβλήματα 
και τις προκλήσεις για την ανάπτυξη, πετύχαμε να βάλουμε σε τάξη τα 
οικονομικά του Δήμου και να επιλύσουμε σοβαρά προβλήματα που χρόνιζαν.  

Ως Δημοτική Αρχή, δε διστάσαμε να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις χωρίς να 
σκεφτούμε το πολιτικό κόστος ενώ δεν αναπέμψαμε στο μέλλον τα 
προβλήματα αλλά παλέψαμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την 
οριστική επίλυση τους.  

Συνδημότισσες και Συνδημότες, 

Δεν φοβόμαστε την εποικοδομητική κριτική σας αλλά αντίθετα την επιζητούμε, 
γιατί χάρη σε αυτήν διορθώνουμε τα ακούσια λάθη και τις παραλείψεις μας.  

Επιζητούμε επίσης την συνεργασία σας προκειμένου από κοινού να 
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας.  
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Κλείνοντας τον απολογισμό του 2016, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι και το 
2017 θα εργαστούμε εντατικά με συνέπεια και οραματική πολιτική για να 
δώσουμε την απαραίτητη ώθηση στην προοπτική του τόπου μας.   

Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, και με αυτό το πνεύμα θα παλέψουμε για 
ένα καλύτερο 2017.  

Σας ευχαριστώ, 

Ιωάννης Λώλος 
Δήμαρχος Ηγουμενίτσας 
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