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Σύμφωνα με το άρθρο 217 του Νόμου 3463/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το
άρθρο 20 του Νόμου 3731/2008, καθώς και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 356/2018
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον καθορισμό του χρόνου και του τόπου
παρουσίασης του απολογισμού, η Δημοτική Αρχή παρουσιάζει σήμερα τα
πεπραγμένα του έτους 2018.
Ξεκινώντας θα ήθελα να επισημάνω ότι ως Δημοτική Αρχή, με αίσθημα ευθύνης
έναντι των πολιτών, δεν αφήσαμε καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Συγκρουστήκαμε
όταν απαιτήθηκε, αλλά κυρίως συνεργαστήκαμε.
Ειδικότερα στον:

Τομέα των Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης
Βάσει των στόχων μας και των διαθέσιμων πόρων προχωρήσαμε στον σχεδιασμό,
την μελέτη και την δημοπράτηση έργων αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των
δημοτών.
Για το 2018, οι επίσημοι πόροι του Δήμου, που μας διατέθηκαν για υλοποίηση νέων
έργων και συντήρηση των υφιστάμενων, συμπεριλαμβανομένων και των
προμήθειών, είναι μόλις 490.000,00€. Όπως γίνεται αντιληπτό, για την υλοποίηση
έργων, απαιτήθηκε ο Δήμος να διεκδικήσει και να λάβει χρηματοδοτήσεις από
διάφορους πόρους, όπως το ΕΣΠΑ, το ΠΔΕ κ.α., ενώ ο προϋπολογισμός δεν
επιβαρύνθηκε επιπλέον από μελέτες για τα έργα, αφού εκπονήθηκαν οι
περισσότερες από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου.
Τα έργα, που έχουν δημοπρατηθεί, εκτελούνται ή έχουν ολοκληρωθεί το 2018,
ανέρχονται στο ποσό των 8.076.912,00€.
Αναφέρω σχετικά:
•

•
•

«Επέκταση δικτύου πεζών και ποδηλάτων προς το βόρειο παραλιακό
μέτωπο του Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 1.130.000€, έργο
επέκτασης του ποδηλατοδρόμου μέχρι την παραλία του Δρεπάνου.
«Έργα οδοποιίας στο Δήμο Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 900.000€,
έργο ασφαλτόστρωσης πολλών δημοτικών οδών.
«Αγροτική οδοποιία από Αρίλλα προς Δυμόκαστρο» προϋπολογισμού
588.000,00€, έργο ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενίσχυση του πρωτογενούς
τομέα, αλλά και του τουρισμού.
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•

•

•

•

•
•

•

•
•

«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στον οικισμό Ν.
Σελεύκειας» προϋπολογισμού 345.170,00€, έργο ενταγμένο στο Πράσινο
Ταμείο για κατασκευή πεζοδρομίων, παιδικής χαράς και γηπέδου μπάσκετ
στη Νέα Σελεύκεια.
«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στον οικισμό
Γραικοχωρίου» προϋπολογισμού 300.000,00€ έργο ενταγμένο στο Πράσινο
Ταμείο για κατασκευή υπαίθριου θεάτρου, πεζοδρομίων και παιδικής χαράς
στο Γραικοχώρι.
«Διανοίξεις δρόμων στην Τ.Κ. Συβότων» προϋπολογισμού 340.000,00 € και
«Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Συβότων (έμπροσθεν Ι.Ν. Αναλήψεως)»
προϋπολογισμού 210.000,00€ έργα ανάδειξης και προβολής τουριστικής
περιοχής του Δήμου.
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές
δράσεις Δήμου Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 300.000,00€, έργο
παρεμβάσεων σε σχολικές μονάδες μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
«Έργα υποδομής στη Δ.Κ. Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 300.000,00€.
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών
χαρών του Δήμου Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 240.000,00€, έργο
κατασκευής ή βελτίωσης παιδικών χαρών του Δήμου Ηγουμενίτσας
σύμφωνα με τα νέα πρότυπα μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
«Βελτίωση δρόμων στην περιοχή οικισμού Εθνικής Αντίστασης»
προϋπολογισμού 213.114,00€, έργο παρεμβάσεων σε οδούς του οικισμού
Εθν. Αντίστασης.
«Δρόμος πρόσβασης σε ιδιοκτησίες στο Μαργαρίτι» με προϋπολογισμό
135.000,00€.
«Προμήθεια μηχανημάτων έργου» προϋπολογισμού 217.000,00€, για την
πραγματοποίηση μικρών παρεμβάσεων από τον Δήμο, μειώνοντας το
κόστος και αυξάνοντας την ταχύτητα ανταπόκρισής του.

Αυτά είναι μερικά από τα έργα – παρεμβάσεις, που ως Δημοτική αρχή καταφέραμε
να προχωρήσουμε το 2018. Υπάρχουν όμως και άλλα έργα για τα οποία έχουν
εξασφαλιστεί οι χρηματοδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΔΕ ή Ευρωπαϊκά
Προγράμματα και αναμένονται να δημοπρατηθούν εντός του 2019, έργα που
ξεπερνούν τα 3.500.000,00€ όπως:
•
•

•
•

«Έργα διευθέτησης ρέματος Λάκκας», προϋπολογισμού 2.689.270,00€,
που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
«Προμήθεια φωτιστικών LED και κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος
τηλεδιαχείρισης
δικτύων
ηλεκτροφωτισμού»
προϋπολογισμού
277.500,00€.
«Ηλεκτροφωτισμός
Δημοτικού
Σταδίου
Ηγουμενίτσας,
Δήμου
Ηγουμενίτσας, Ν. Θεσπρωτίας» προϋπολογισμού 255.000,00€.
«Δημιουργία προσβάσιμων ολοκληρωμένων θαλάσσιων τουριστικών
προορισμών Δήμου Ηγουμενίτσας (δημιουργία κατάλληλων ελαφρών, μη
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•

μόνιμων υποδομών για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)»
προϋπολογισμού 229.028,00€.
«Αποκατάσταση ύδρευσης στο Πολυνέρι Δήμου Ηγουμενίτσας»
προϋπολογισμού 150.000,00€.

Επιπλέον έχουμε υποβάλει προτάσεις, για τα οποία αναμένεται έγκριση, στα
ακόλουθα έργα προϋπολογισμού 9.307.633.60€:
•

•

•

•

•

•
•

«Επανάχρηση-μετατροπή κτιρίου ΕΙΝ σε πολυδύναμο πολιτιστικό χώρο
Δήμου Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 4.350.000,00€. Έχει εκπονηθεί η
μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία και έχει υποβληθεί στο Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
«Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων-ποδηλατόδρομων και ανάπλαση
κοινόχρηστων χώρων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού
2.280.000,00€. Υποβλήθηκε πρόταση στο ΕΣΠΑ 2014-2020 για το οποίο έργο
υπάρχει θετική αξιολόγηση και αναμένεται άμεσα ένταξή του.
«Βελτίωση αγροτικών οδών στο Δήμο Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού
1.450.000,00€. Υποβλήθηκε η πρόταση στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ενώ
αναμένεται άμεσα η ένταξη του έργου.
«Ανάπλαση του αστικού δασυλλίου και ανάδειξη Ενετικού κάστρου»
προϋπολογισμού 680.000,00€, ένα ακόμη έργο με θετική αξιολόγηση, το
οποίο αναμένεται να ενταχθεί άμεσα.
«Κατασκευή πλατείας στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης» προϋπολογισμού
409.200,00€, έργο με θετική αξιολόγηση, το οποίο αναμένεται να ενταχθεί
άμεσα.
«Αγροτική οδοποιία στον κάμπο Ν. Σελεύκειας» προϋπολογισμού
74.400,00€, έργο που υποβλήθηκε στο Leader και αναμένεται η ένταξή του.
«Προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας θεάτρου στο κτίριο της πρώην
Μαθητικής Εστίας» προϋπολογισμού 64.033,60€, έργο που υποβλήθηκε στο
Leader και αναμένεται η ένταξή του.

Τα παραπάνω αποτελούν απτά δείγματα της δράσης μας ως Δημοτική Αρχή, που
δείχνουν την ετοιμότητα μας και τη διάθεσή μας να μην αφήσουμε καμία
πρόσκληση για χρηματοδότηση χωρίς να ανταποκριθούμε και από άλλη ότι έχουμε
καταφέρει να εντάξει την πλειονότητα των προτάσεων μας μέσα από σκληρή
δουλειά και των τεχνικών μας υπηρεσιών.
Όμως επειδή, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός μας «των φρονίμων τα παιδιά πριν
πεινάσουν μαγειρεύουν», έχουμε ήδη εκπονήσει μελέτες και είμαστε έτοιμοι ανά
πάσα στιγμή να υποβάλουμε ώριμες προτάσεις για έργα που ξεπερνούν τα
11.000.000,00€. Ενδεικτικά αναφέρω:
•

«Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικά κτίρια του Δήμου
Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 2.000.000,00€, πρόταση που θα
υποβληθεί σε ενεργή πρόσκληση του ΕΣΠΑ.
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•

•

•

«Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων και πράσινων αποβλήτων
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας» προϋπολογισμού 1.530.000,00€.
Έχει συνταχθεί η μελέτη από ΠΕΠ Ηπείρου και αναμένεται η υποβολή
πρότασης σε ενεργή πρόσκληση του ΕΣΠΑ.
«Κατασκευή
"Πράσινου
Σημείου"
στο
Δήμο
Ηγουμενίτσας»
προϋπολογισμού 315.000,00€. Έχει συνταχθεί η μελέτη από την Περιφέρεια
Ηπείρου και αναμένεται η υποβολή πρότασης σε ενεργή πρόσκληση του
ΕΣΠΑ.
«Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή του Πράσινου Σημείου Δήμου
Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 264.182,00€. Έχει συνταχθεί η μελέτη από
την Περιφέρεια Ηπείρου και αναμένεται η υποβολή της σε ενεργή
πρόσκληση του ΕΣΠΑ.

Παράλληλα βρίσκονται υπό σύνταξη οι ακόλουθες μελέτες:
•

•

•

«Έργα βιώσιμης αστικής κινητικότητας Δήμου Ηγουμενίτσας»
προϋπολογισμού 3.500.000,00€. Η μελέτη συντάσσεται από την Τεχνική μας
Υπηρεσία ενόψει των επικείμενων προσκλήσεων του ΕΣΠΑ.
«Έργα βιώσιμης ενέργειας Δήμου Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού
2.500.000,00€ .Η μελέτη συντάσσεται από την Τεχνική μας Υπηρεσία ενόψει
των επικείμενων προσκλήσεων του ΕΣΠΑ.
«Διαπλάτυνση - διαμόρφωση οδού Γκούμανης και Πίνδου (Β΄φάση)»
προϋπολογισμού 225.565,00€, το οποίο θα αποτελέσει την ολοκλήρωση της
παρέμβασης που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Επίσης μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου θα
υποβληθεί το έργο με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού» και με
προϋπολογισμό 8.069.635,37€ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
πρόγραμμα «ΕLΕΝΑ».

Αντιπλημμυρική προστασία
Έχοντας την ευθύνη προστασίας των πολιτών προχωρήσαμε στον σχεδιασμό,
μελέτη και κατασκευή έργων, που συμβάλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Έργα που τίθενται σε πρώτη προτεραιότητα
και που το 2018 δημοπρατήθηκαν, εκτελούνται ή ολοκληρώθηκαν:
•

•

«Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού
665.000,00€ που αφορούν σε κατασκευή δικτύων ομβρίων και λοιπών
αντιπλημμυρικών έργων στον οικισμό Πλαταριάς.
«Αποκαταστάσεις γεφυρών Δήμου Ηγουμενίτσας από τις πλημμύρες»
προϋπολογισμού 74.400,00€, έργο παρεμβάσεων αποκατάστασης γεφυρών
στη Μαζαρακιά, στο Καρτέρι, στο Γραικοχώρι και στην τοποθέτηση
συρματοκιβωτίων στο ρέμα που καταλήγει στο Καραβοστάσι.
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•

εντός του έτους 2018 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαίρεσης της
υφιστάμενης γέφυρας και κατασκευής νέας στη Ν. Σελεύκεια (έμπροσθεν
οικίας Σαχπελίδη) προϋπολογισμού 226.000,00 €.

Επιπλέον ολοκληρώθηκε η μελέτη τροποποίησης Σχεδίου Πόλης 1ης και 3ης Π.Ε.,
λόγω διευθέτησης ρεμάτων Λάκκας και Ξηροποτάμου με ποσό σύμβασης
14.201,37€, ενώ η μελέτη οριοθέτησης-διευθέτησης ρέματος «Γκούρας»
προϋπολογισμού 74.011,10 €, ανατέθηκε μετά από διαγωνισμό σε εξειδικευμένο
μελετητικό γραφείο και βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αναμένεται προσεχώς να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο για το έργο με
τίτλο «Έργα προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Ηγουμενίτσας»,
προϋπολογισμού 500.000,00 € το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ.
Δημοπρατείται τις προσεχείς εβδομάδες το έργο με τίτλο «Έργα διευθέτησης
ρέματος Λάκκας», προϋπολογισμού 2.689.270,00€, που χρηματοδοτείται από το
ΕΣΠΑ 2014-2020. Στην εν λόγω πρόσκληση του ΕΣΠΑ εγκρίθηκαν από όλη την
Περιφέρεια Ηπείρου μόνο δύο προτάσεις, εκ των οποίων η μία από τον Δήμο
Ηγουμενίτσας με το προαναφερθέν ποσό και η άλλη από έτερο Δήμο με το ποσό
των 595.014,00 €, καταδεικνύοντας τον βαθμό ετοιμότητας του Δήμου μας.
Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται και τα όμβρια ύδατα που πολλές φορές
μετατρέπουν τους δρόμους σε χειμάρρους. Η Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας υπέβαλε στο
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ πρόταση για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο
«Δίκτυα αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων ΔΔ Συβότων» με προϋπολογισμό
6.144.000€ ώστε να λυθεί το χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Σύβοτα κάθε
φορά που βρέχει. Επίσης η Δ.Ε.Υ.Α.Η. υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΉΠΕΙΡΟΣ για το έργο με τίτλο «Κατασκευή
αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στην 1η και 3η Π.Ε. Ηγουμενίτσας»
προϋπολογισμού 3.100.000,00€.
Επιπλέον η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου έχει εκπονήσει
τις ακόλουθες μελέτες, τις οποίες διαβίβασε λόγω αλλαγής της νομοθεσίας σχετικά
με την αρμοδιότητα των ρεμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία και υπέβαλε
στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ:
• «Έργα
διευθέτησης
ρέματος
Ξηροποτάμου»
προϋπολογισμού
4.180.000,00€.
• «Έργα διευθέτησης ρέματος Συβότων (Ζάβια)» προϋπολογισμού
2.900.000,00€.
Προσπαθώντας να αντλήσουμε όλα τα διαθέσιμα κονδύλια για την κατασκευή
αντιπλημμυρικών έργων, προτείναμε στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης την
χρηματοδότηση της ωρίμανσης έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης του Δήμου.
Ειδικότερα προτείναμε τη χρηματοδότηση των ακόλουθων μελετών, ώστε να είναι
έτοιμες για να υποβληθούν για χρηματοδότηση:
• Έργα διευθέτησης ρεμάτων οικισμού Πλαταριάς
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Έργα διευθέτησης ρέματος στο Καραβοστάσι
Έργα διευθέτησης ρέματος οικισμού Παραποτάμου
Έργα διευθέτησης ρέματος οικισμού Γραικοχωρίου
Έργα διευθέτησης ρέματος οικισμού Καρτερίου

Συντάξαμε επίσης το «ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ» που αναμένεται να εγκριθεί από
τα αρμόδια όργανα τις προσεχείς εβδομάδες. Στοχεύει στον προσδιορισμό των
προϋποθέσεων και των ενεργειών άμεσης αντιμετώπισης πλημμυρικών
φαινομένων για την προστασία των πολιτών, αλλά και όσων επιχειρούν στην
αντιμετώπιση τους. Επιπλέον συντάξαμε το «ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ» το οποίο σύντομα θα εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα.
Αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών υλοποιείται από το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Δήμο Ηγουμενίτσας το έργο με τίτλο
«Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία
χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη
της Ηγουμενίτσας» που υλοποιείται στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ήπειρος 2014 – 2020». Σ’αυτό προβλέπεται η προμήθεια και
εγκατάσταση κατάλληλου τηλεμετρικού δικτύου για την παρακολούθηση
υδρολογικών στοιχείων (ταχύτητα, παροχή, κ.α.), καθώς και συστήματος
ειδοποίησης για κίνδυνο υπερχείλισης των ρεμάτων Νέας Σελεύκειας –
Μαυρουδίου, Τσιπουρίκι, Λάκκας και Ξηροπόταμου με σκοπό τη βέλτιστη
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην πόλη της Ηγουμενίτσας.
Σαφώς, οι ανάγκες και για άλλα έργα είναι μεγάλες, όμως θα συνεχίσουμε και το
2019 τις προσπάθειες για απορρόφηση και άλλων σχετικών κονδυλίων για την
αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου μας και για την προστασία των δημοτών μας.

Δόμηση
Συνεχίσαμε και αυτό τον χρόνο να εργαζόμαστε εντατικά για την ολοκλήρωση των
Σχεδίων Πόλεως, των πολεοδομικών ενοτήτων και των ΣΧΟΟΑΠ που είναι σε
εκκρεμότητα εδώ και χρόνια. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη του Δήμου με κανόνες
πολεοδομικής και περιβαλλοντικής ορθότητας.
Σημειώνεται ότι η υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας υποστηρίζει και
τους τρείς Δήμους της Θεσπρωτίας.
Ειδικότερα το 2018 ασχολήθηκε με τα παρακάτω:
• Συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων
του Σχεδίου Πόλεως Πλαταριάς στο στάδιο της έγκρισης της πράξης
εφαρμογής.
• Διεκπεραίωση αρκετών αιτήσεων διορθωτικών πράξεων για την πράξη
Εφαρμογής των Συβότων, για την 1η και 3η Πολεοδομική Ενότητα Δήμου
Ηγουμενίτσας, την Πέρδικα και τον Παραπόταμο.
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Εξέλιξη των Τροποποιήσεων Σχεδίου Πόλεως Πολεοδομικών Μελετών
(Πέρδικας, Νέας Σελεύκειας, Συβότων και Ηγουμενίτσας)
Διεκπεραίωση περίπου 250 αιτήσεων για βεβαιώσεις χρήσεων γης.
Ενασχόληση με υποθέσεις που αφορούν τα Σχέδια Πόλης και όχι μόνο των
Δήμων Σουλίου και Δήμου Φιλιατών για τις οποίες έχουμε την αρμοδιότητα.
Τοπογραφικές αποτυπώσεις – αυτοψίες για την άρση καταπατημένων
εκτάσεων του Δήμου.
Διόρθωση Γεωλογικών μελετών και χαρτών της 4ης Πολεοδομικής Ενότητας
του ΓΠΣ Ηγουμενίτσας και αποστολή της γεωλογικής μελέτης προς έγκριση
στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Έλεγχος της πρότασης πολεοδόμησης της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας του
Δήμου Ηγουμενίτσας και προώθησή της στις αρμόδιες υπηρεσίες προς
έγκριση
Σύνταξη τοπογραφικών και κτηματολογικών διαγραμμάτων για την μίσθωση
δημοτικών και κοινοτικών εκτάσεων.
Εκ νέου διόρθωση του ΣΧΟΟΑΠ Πέρδικας σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΥΠΕΧΩΣ), την
αλλαγή της νομοθεσίας και αποστολή προς έγκριση
Προώθηση της μελέτης διόρθωσης των σφαλμάτων του ΓΠΣ Ηγουμενίτσας
και αποστολή προς έγκρισή στις αρμόδιες υπηρεσίες. Επικοινωνία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες για την έγκριση της μελέτης
Αποστολή στοιχείων προς την Κτηματολόγιο Α.Ε. για την ανάρτηση Δασικών
χαρτών της ΔΕ Ηγουμενίτσας
Υποβολή προς την Κτηματολόγιο Α.Ε. όλων των οριοθετημένων οικισμών του
Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου των δασικών χαρτών σε
επίπεδο Δήμου.
Προώθηση υδρογεωλογικών, υδρογεωτεχνικών και περιβαλλοντικών
μελετών, για την μεταφορά του κοιμητηρίου το οποίο βρίσκεται στην 5η ΠΕ.
Προώθηση μελετών οριοθέτησης-διευθέτησης υδατορέμματος για τη
μεταφορά του νέου κοιμητηρίου του Δήμου
Προώθηση μελετών τοπογραφικών μελετών και μελετών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την αδειοδότηση έργων Αντιπλημμυρικής προστασίας στα
ρέματα Λάκκας και Ξηροπόταμου.
Αποτύπωση έργων αγροτικής οδοποιίας στα πλαίσια των έργων Φιλόδημος
για την υλοποίηση έργων στην περιοχή της Πέρδικας, της Νέας Σελεύκειας
και του Βάλτου Ραγίου.
Προώθηση τοπογραφικού σχεδίου για την υλοποίηση του έργου
Ηλεκτροφωτισμός του Δημοτικού σταδίου του Δήμου Ηγουμενίτσας και
επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τομέας Οικονομικών
Από την πρώτη ημέρα της δημοτικής μας θητείας και προκειμένου να
υλοποιήσουμε το όραμα και τους στόχους μας με ρεαλισμό, αποτυπώσαμε την
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υφιστάμενη οικονομική κατάσταση του Δήμου. Μέσα από ορθή διαχείριση,
περιστολή των δαπανών και ομαδοποίηση των αναγκών καταφέραμε σε σύντομο
χρονικό διάστημα να προχωρήσουμε σε σημαντική περιστολή δαπανών ενώ μέσω
της ένταξης του Δήμου στο Πρόγραμμα για ληξιπρόθεσμα καταφέραμε να
αποπληρώσουμε τα χρέη, καθιστώντας πλέον τον Δήμο μας έναν υγιή φορέα, που
στέκεται στα πόδια του χωρίς τα βάρη του παρελθόντος.
Προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι συνδημότες μας με τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές του παρελθόντος και αφού ολοκληρώσαμε την αποπληρωμή του πρώτου
κύκλου (συνολικού ποσού 3.953.789,00€), εντάξαμε εκ νέου τον Δήμο στο
πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων οφειλών για τις Δικαστικές Αποφάσεις, επιδοτούμενοι
με το ποσό των 163.701,68€ .
Ακολουθήσαμε έτσι μια εμπροσθοβαρή, αναπτυξιακή πολιτική μέσω της οποίας
ξεφύγαμε από την εσωστρέφεια και την μοιρολατρία της έλλειψης πόρων, ενώ
σημαντικότερο όλων υπήρξε η προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για την κατασκευή
έργων αλλά και η ολοκλήρωση των απαραίτητων σχεδιασμών.
Ως Δημοτική αρχή είμαστε περήφανοι, που καταφέραμε από τη μία να εξυγιάνουμε
τον Δήμο και από την άλλη να υλοποιήσουμε έργα άμεσης ανάγκης ο τόπος μας
όπως αυτά που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία.
Παράλληλα προχωρήσαμε σε μισθώσεις αρκετών ακινήτων του Δήμου προκειμένου
να γίνει αξιοποίηση τους και να εισρεύσουν έσοδα για το Δήμο τα οποία θα
συμβάλουν στην υλοποίηση έργων και δράσεων. Πιο συγκεκριμένα, το 2018
προχωρήσαμε σε νέες εκμισθώσεις ακινήτων οι οποίες ανέρχονται σε ετήσια έσοδα
53.368,00€, εκτάσεων για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων, εκτάσεων για
γεωργικές καλλιέργειες καθώς και εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής
τηλεφωνίας.
Δεν έχουμε όμως ούτε μαγικά ραβδιά ούτε εύκολες λύσεις. Και επειδή πάντα λέμε
την αλήθεια επιτρέψτε μου να παραδεχτώ ότι στο δύσκολο και πολυπαραμετρικό
έργο της καταγραφής του συνόλου της ακίνητης περιουσίας δεν κινούμαστε με τους
ρυθμούς που θα επιθυμούσαμε λόγω της μη επάρκειας σε ανθρώπινο δυναμικό
εργαζόμαστε μολαταύτα σκληρά για να την ολοκληρώσουμε.
Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης του Δήμου συνεχίστηκε η προσπάθεια
ομαδοποίησης των δαπανών και προκήρυξης των σχετικών διαγωνισμών,
προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον Δήμο και τους
Δημότες μας. Ιδιαίτερα μέσω της ομαδοποίησης των δαπανών και της διενέργειας
διαγωνισμών καταφέραμε μέσω των εκπτώσεων να εξοικονομήσουμε σημαντικά
ποσά, τα οποία φυσικά επενδύθηκαν σε άλλα έργα.
Ενδεικτικό της προσπάθειας που κάνουμε για περιορισμό των αναθέσεων στο
μικρότερο δυνατό ποσοστό, είναι και το γεγονός ότι για πρώτη φορά
ομαδοποιήθηκαν όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής που αφορούν στα
οχήματα και στα μηχανήματα έργου του Δήμου.
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Κατά την διάρκεια χρήσης του διαχειριστικού έτους 2018 τα συνολικά έσοδα του
Δήμου Ηγουμενίτσας ανήλθαν σε 17.422.982,00 ευρώ, οι εξοφληθείσες δαπάνες
σε 16.751.401,00€, ενώ το χρηματικό υπόλοιπο στις 31.12.2018 ήταν 671.581,00€.

Τομέας Παιδείας
Προτεραιότητα μας αποτελεί και η παιδεία ως απαραίτητη βάση για τη
διαμόρφωση σωστών πολιτών του αύριο. Οι ανάγκες των δημοτικών σχολικών
μονάδων είναι μεγάλες, καταβάλουμε όμως προσπάθεια βελτίωσης τους με το έργο
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις
Δήμου Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 300.000,00€, μέσω του οποίου θα
πραγματοποιήσουμε παρεμβάσεις σε σχολεία, όπου απαιτούνται.
Ως Δημοτική Αρχή μέσω του ΠΑΚΠΠΟ και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας καταφέραμε πολλά, τα οποία
αναλύονται διεξοδικά παρακάτω:

Προσχολική αγωγή
Το 2018 λειτούργησαν με την επίβλεψη του ΠΑΚΠΠΟ στην χωρική επικράτεια του
Δήμου 11 Δημοτικοί Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ενώ επαναλειτούργησε ο
παιδικός σταθμός Μαργαριτίου με την πρόσληψη του ανάλογου προσωπικού και
τη δημιουργία 3 βρεφικών τμημάτων εντός των ήδη υφιστάμενων παιδικών
σταθμών.
Οι Δημοτικοί Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί προσφέρουν καθημερινή φύλαξη,
φροντίδα, διατροφή( πρωινό-δεκατιανό-γεύμα), Παιδιατρική κάλυψη και
δημιουργική απασχόληση των παιδιών, με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού.
Το 2018 φιλοξενήθηκαν 310 νήπια & βρέφη, εκ των όποιων 190 ήταν ωφελούμενα
του ΕΣΠΑ. Λήφθηκε μέριμνα έτσι ώστε κανένα νήπιο να μην μείνει εκτός δομής.
Ενώ στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) απαλλάχθηκαν πλήρως οι ωφελούμενες μητέρες
από οποιαδήποτε οικονομική συμμέτοχη και προσελήφθησαν 5 νέα άτομα.
Με οργανωμένη ιεράρχηση των αναγκών, με τη σωστή αξιοποίηση των πόρων
(τακτική επιχορήγηση, εθνικοί πόροι, ΕΣΠΑ), το ΠΑΚΠΠΟ κατάφερε να προχωρήσει
σε:
• Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των κτιρίων των Παιδικών
Σταθμών (ελαιοχρωματισμοί, επισκευή στέγης κλπ. ).
• Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικού για την λειτουργία των
σταθμών (παιδικά έπιπλα, βιβλιοθήκες κλπ.).
• Διαμόρφωση αύλειων χώρων και προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και
πιστοποίηση τους.
• Παιδιατρική κάλυψη των νηπίων.
Τέλος στους Παιδικούς Σταθμούς υλοποιήθηκε πρακτική άσκηση από το τμήμα
προσχολικής αγωγής των Τ.Ε.Ι. και από ΙΕΚ.
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Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Το ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας”
μέσα από τακτικές πιστώσεις από το Δήμο Ηγουμενίτσας, αλλά και έσοδα που από
άλλες πηγές (π.χ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., κυλικεία, τις παραχωρήσεις σχολικών χώρων κ.α.),
προχώρησε σε παρεμβάσεις στις Σχολικές Μονάδες για θέρμανση, επισκευές,
καθαριότητα, εξοπλισμό, προμήθεια αναλώσιμων, μισθοδοσία εργαζομένων
(σχολικές καθαρίστριες, σχολικοί τροχονόμοι) κ.τ.λ.
Το 2018 τα έσοδα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ηγουμενίτσας, συμπεριλαμβανομένου του υπολοίπου από το 2017, ήταν
431.965,45 €, ενώ τα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 359.785,46 €.
Το 2018 η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας,
προέβη στις παρακάτω παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της:
• Ανακατασκευή τουαλετών και υδραυλικές εργασίες σε διάφορες σχολικές
μονάδες.
• Εργασίες μόνωσης, στεγανοποίησης και επισκευή στέγης στο Σχολικό
Συγκρότημα Παραποτάμου.
• Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου στο Νηπιαγωγείο Μαυρουδίου.
• Προμήθεια παιχνιδιών αυλής για νηπιαγωγεία χωρίς παιδική χαρά.
• Εσωτερική διαρρύθμιση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας και στο 2ο
Νηπιαγωγείο Γραικοχωρίου.
• Προμήθεια σταθερών και φορητών Η/Υ.
• Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων – εκτυπωτών
και διαφόρων οπτικοακουστικών μέσων (προτζέκτορες και ηχοσυστήματα).
• Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, συσκευών ψύξης – θέρμανσης κ.α. για τα
τμήματα ολοημέρου σε διάφορες σχολικές μονάδες.
• Τοποθέτηση κουρτινών στις αίθουσες του 2ου Νηπιαγωγείου Γραικοχωρίου,
καθώς και στις αίθουσες εκδηλώσεων του 3ου Νηπιαγωγείου και του 5ου
Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας.
• Στεγανοποίηση και ελαιοχρωματισμός εξωτερικών τοίχων στο Δημοτικό
Σχολείο Πλαταριάς.
• Βάψιμο εσωτερικών ή/και εξωτερικών χώρων σε 8 σχολικές μονάδες
• Ξυλουργικές εργασίες επισκευής θυρών στο Δημοτικό Σχολείο Νέας
Σελεύκειας, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας και στο 3ο Νηπιαγωγείο
Ηγουμενίτσας.
• Κατασκευή αμμοδόχων στα Νηπιαγωγεία Μαυρουδίου και Νέας Σελεύκειας.
• Εργασίες επισκευής παραθύρων αλουμινίου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο
Ηγουμενίτσας.
• Επισκευή στέγης και επιχρισμάτων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας.
• Ηλεκτρολογικές εργασίες στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας και στο 7ο
Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας.
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Με απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής καλύπτονται από το ταμείο της τα
έξοδα προμήθειας πετρελαίου και λογαριασμών ρεύματος και σταθερής
τηλεφωνίας, για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Επιπλέον, από τον Φεβρουάριο του 2018, η Σχολική Επιτροπή προβαίνει στην
προμήθεια και διανομή γάλακτος και Μέσων Ατομικής Προστασίας, για τις σχολικές
καθαρίστριες με σύμβαση έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Παράλληλα, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας,
προβαίνει στη διοργάνωση εκδηλώσεων προαγωγής του εθελοντισμού, του
αθλητισμού, της υγείας, του πολιτισμού, της περιβαλλοντικής συνείδησης και της
οδικής ασφάλειας. Επιπροσθέτως για την κάλυψη των αναγκών σε ψυχαγωγία,
άθληση, αλλά και ενημέρωση των συμπολιτών μας προέβη στην παραχώρηση
σχολικών χώρων σε συλλόγους και σε παραγωγούς παιδικών θεατρικών
παραστάσεων, κουκλοθεάτρου και θεάτρου σκιών.
Το 2018 η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας
σύναψε σύμβαση με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., φορέα χρηματοδότησης των Σχολικών
Επιτροπών για τον καθαρισμό των Σχολικών Μονάδων, ενώ υπογράφηκαν
συμβάσεις μίσθωσης έργου με τις σχολικές καθαρίστριες.
Τέλος, η Σχολική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των σχολικών
τροχονόμων, την καταβολή των αποζημιώσεών τους και την προκήρυξη
διαγωνισμού για την κάλυψη αντίστοιχης θέσης, όποτε αυτό προκύπτει.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Το ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας”
μέσα από τις τακτικές πιστώσεις από το Δήμο Ηγουμενίτσας, αλλά και από έσοδα
που προέκυψαν από άλλες πηγές (όπως το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., κυλικεία κ.α.), προχώρησε
στις απαραίτητες παρεμβάσεις σε Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς του.
Κατά το έτος 2018 τα έσοδα της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ηγουμενίτσας, συμπεριλαμβανομένου του υπολοίπου από το 2017, ήταν
454.227,60 €, ενώ τα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 300.900,41 €.
Ειδικότερα, το 2018 η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ηγουμενίτσας, προέβη στις παρακάτω παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες
αρμοδιότητάς της:
• Εργασίες επισκευής-αποκατάστασης και συντήρηση του οπλισμού των
τσιμεντοκολόνων, αντικατάσταση δαπέδου αίθουσας, ελαιοχρωματισμοί
κ.α. στο 1ο ΓΕ.Λ. Ηγουμενίτσας.
• Εργασίες ανακατασκευής τουαλετών και ελαιοχρωματισμού εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων στο 1ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας.
• Εργασίες επισκευής της στέγης στο Γυμνάσιο Πλαταριάς.
• Εργασίες μόνωσης και ελαιοχρωματισμού στο Γυμνάσιο-ΓΕ.Λ. Μαργαριτίου.
• Εργασίες μόνωσης και ελαιοχρωματισμού στο 3ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας.
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Επιπροσθέτως, σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, παραχωρήθηκαν
σχολικοί χώροι για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, σεμιναρίων και σε
Αθλητικούς Συλλόγους της περιοχής, προάγοντας έτσι τον πολιτισμό και τον
αθλητισμό κυρίως της νεολαίας.
Κατά το 2018, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ηγουμενίτσας προέβη στην σύναψη σύμβασης με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., φορέας
χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών για τον καθαρισμό των Σχολικών
Μονάδων, και στη συνέχεια υπέγραψε συμβάσεις μίσθωσης έργου, με τους
καθαριστές και τις καθαρίστριες που έχουν αναλάβει αυτό το έργο. Κατά το τρέχων
σχολικό έτος, η Σχολική Επιτροπή κάλυψε μια (1) θέση καθαριστή/τριας με
σύμβαση μίσθωσης έργου, στο 1ο ΓΕ.Λ. Ηγουμενίτσας, λόγω συνταξιοδότησης της
καθαρίστριας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Μέσα από κοινές δράσεις στηρίξαμε, κάναμε παρεμβάσεις στους χώρους του
campus και διεκδικήσαμε σθεναρά την αναβάθμιση του Τμήματος ενόψει της
συγχώνευσης του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστημίο Ιωαννίνων, εκδίδοντας
ψηφίσματα, διενεργώντας ανοιχτή συνάντηση όλων των φορέων του τόπου και
καταγγέλλοντας την άρνηση του αρμόδιου υπουργού να δεχθεί τους εκπροσώπους
της τοπικής κοινωνίας.

Πολιτισμός – Αθλητισμός
Στο πεδίο του αθλητισμού, και το 2018 ο Δήμος Ηγουμενίτσας πραγματοποίησε
προγράμματα άθλησης για όλους και διοργάνωσε μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις
μέσω του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ και του τμήματος Αθλητισμού-Πολιτισμού και με την
συνεργασία εθελοντών, φορέων, συλλόγων και πολιτών.

Αθλητισμός
Το 2018 ο Δήμος Ηγουμενίτσας συνδιοργάνωσε:
 με τον Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑ Ηγουμενίτσας, για 3η συνεχή χρονιά τον Παράκτιο Δρόμο
Ηγουμενίτσας,
 με την Ολυμπιακή Ακαδημία Ηγουμενίτσας, το 3ο IL Porto Triathlon.
 με τον Α.Σ. Ερμή Θεσπρωτίας, για 1η φορά στην Ηγουμενίτσα το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Taekwondo ITF Παμπαίδων-Παγκορασίδων, Παίδων-Κορασίδων,
με τη συμμετοχή πολλών αθλητών και αθλητριών
 με τον Γ.Σ. Πρωτέα τα 7α Γιτάνεια , με την συμμετοχή αθλητών και αθλητριών
από την βορειοδυτική Ελλάδα
 ποδηλατικές βόλτες, ενώ συνδιοργανώνει τον προσεχή Μάρτιο τον 1ο Αγώνα
Ορεινής Ποδηλασίας στην Πόλη μας με τον νεοσύστατο Ποδηλατικό Όμιλο
Ηγουμενίτσας «Άπειρος».
Επιπλέον ο Δήμος μας στήριξε:
 το «Εθνικό Πρωτάθλημα ΤΕΝΝΙΣ Juniors»
 το 3ο τουρνουά 3χ3 αγώνων καλαθοσφαίρισης στην Ηγουμενίτσα
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 τα σχολικά πρωταθλήματα με παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και
προγραμματισμό αγώνων με το Τμήμα Φυσικής Αγωγής
 τα πρωταθλήματα όλων των αθλημάτων, με παραχωρήσεις των γηπέδων για
αγώνες και προπονήσεις,
 αθλητικές ομάδες από Κέρκυρα και Ιωάννινα για διεξαγωγή αγώνων στους
αθλητικούς χώρους της πόλης μας και
 τοπικούς γυμναστικούς συλλόγους, με την παραχώρηση του Κλειστού
Γυμναστήριου «Αλεξάνδρα Τσιάβου» για την προώθηση νέων μορφών
εκγύμνασης στους μαθητές.
Επιπλέον ο Δήμος Ηγουμενίτσας προχώρησε:
 στην πρόσληψη ενός Καθηγητή Φυσικής Αγωγής με πλήρες ωράριο για την
άθληση γυναικών στην Ηγουμενίτσα και στον Παραπόταμο και στο Κ.Α.Π.Η
Ηγουμενίτσας για 8 μήνες.
 σε αποκατάσταση και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων από φθορές
χρήσεων.
Με την συμβολή και του βουλευτή κ. Κάτση ο Δήμος μας επιχορηγήθηκε με το ποσό
των 255.000,00€ για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού
Σταδίου Ηγουμενίτσας, Δήμου Ηγουμενίτσας, Ν. Θεσπρωτίας».

Πολιτισμός
Το 2018 ο Δήμος Ηγουμενίτσας διοργάνωσε :
 Εκδηλώσεις Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς από 07 έως 31 Δεκεμβρίου με
συμμετοχή δημοτικών φορέων και εθελοντών με θεατρικές παραστάσεις,
παιχνίδια, τον 4ο Αγώνα Δρόμου Αλληλεγγύης και Προσφοράς, με έσοδα που
έγιναν πακέτα αγάπης - τρόφιμα σε 150 οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες.
 Καρναβαλικές εκδηλώσεις με παρελάσεις και γιορτές σε διάφορες Δημοτικές και
Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας.
 Εκδηλώσεις Εθνικών Εορτών.
 «Πολιτιστικό Καλοκαίρι» με θεατρικές παραστάσεις, μουσικές βραδιές,
δημοτικές λαϊκές βραδιές, ανταμώματα και Γιορτή λαδιού στην Πέρδικα.
Επιπλέον η Φιλαρμονική του Δήμου συμμετέχει πλέον σε σημαντικές Διεθνείς και
Εθνικές διοργανώσεις, ενώ φέτος διοργάνωσε για πρώτη φορά την 1η Εβδομάδα
Μουσικής. Συμμετέχει σε όλα τα τοπικά πολιτιστικά δρώμενα με πολυπληθή
τμήματα όπου συμμετέχουν κυρίως παιδιά. Για την στήριξη του έργου της έγινε
προμήθεια (και κάποιες δωρεές) 11 νέων μουσικών οργάνων, αλλά και νέες στολές.
Επίσης έχουμε υποβάλει στο πρόγραμμα Leader πρόταση για την χρηματοδότηση
της σε στολές και μουσικά όργανα.

Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής
Το 2018 η Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων της, προχώρησε σε κατ’ οίκον κοινωνικές έρευνες,
συμβουλευτική υποστήριξη και στήριξη σε συμπολίτες μας, ανέπτυξε δίκτυο
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συνεργασιών και σε τοπικό, Εθνικό και Διεθνές επίπεδο και κατέβαλε προνοιακά
επιδόματα σε 900 άτομα – δικαιούχους.
Επιπλέον η Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας ασκεί έλεγχο και
εποπτεία σε:
• 2 βρεφονηπιακούς σταθμούς και σε 11 βρεφονηπιακούς και παιδικούς
σταθμούς του Δήμου.
• Είναι υπεύθυνη για την οργάνωση κα λειτουργία των 3 ΚΔΑΠ: Μαργαριτίου
(30 παιδιά), Ηγουμενίτσας (121 παιδιά) και ΚΔΑΠ-μεΑ Λαδοχωρίου (25
παιδιά).
• Συντονίζει και εποπτεύει το Κέντρο Κοινότητας , το Κοινωνικό Παντοπωλείο
και το Κοινωνικό Φαρμακείο.

Κέντρο Κοινότητας
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηγουμενίτσας αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του
πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και ενημερώνει τον πολίτη για
επιδόματα φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που παρέχουν κοινωνική φροντίδα
σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.
Το Κέντρο Κοινότητας κατά το έτος 2018:
• εξυπηρέτησε 499 ωφελούμενους με κοινωνικοοικονομικά θέματα και
θέματα ψυχικής υγείας, υπέβαλε για τους δικαιούχους ΚΕΑ 201 νέες
αιτήσεις, 683 τροποποιητικές αιτήσεις και 537 ενημερώσεις.
• Έκανε παραπομπές σε άλλες υπηρεσίες και αρμόδιους φορείς σε 18
ωφελούμενους.
• Πραγματοποίησε 53 συμβουλευτικές συνεδρίες και
• 51 συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης.
• Ενημέρωσε και συμπλήρωσε 22 αιτήσεων πολιτών για τη χορήγηση ειδικού
βοηθήματος επανασύνδεσης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας από τον Δήμο
Ηγουμενίτσας.
• Πραγματοποίησε 22 δικτυώσεις με τοπικούς φορείς και οργανισμούς με
σκοπό την ενημέρωση για τις υπηρεσίες του Κέντρου και για κοινές δράσεις
ευαισθητοποίησης.
• Συμμετείχε σε σεμινάρια, συνέδρια, χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
• Ανέπτυξε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους Ρομά, για τις
καρδιαγγειακές παθήσεις
• Διοργάνωσε ημερίδα για τον σκοπό λειτουργίας του, ομαδικά εργαστήρια
πληροφόρησης και συμβουλευτικής για ανέργους
• Συνεργάστηκε με την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών της Τοπικής Διεύθυνσης
Θεσπρωτίας, με τον Εκπαιδευτικό – Συμβουλευτικό Οργανισμό ΕΚΑΤΗ Ι.Κ.Ε.
για την υποστήριξη πολιτών στη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους
και την Ελληνική Αστική Mη Κερδοσκοπική Εταιρία HOPEgenesis για στήριξη
εγκύων γυναικών ή γυναικών που επιθυμούν και μπορούν να κυοφορήσουν
ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης.
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Στήριξη σε Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Κοινωνικό φροντιστήριο
Μέσω της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας υπήρξε το 2018 παροχή
δωρεάν φροντιστηριακής εκπαίδευσης σε μαθητές οικονομικά αδύναμων
οικογενειών της Π.Ε Θεσπρωτίας που φοιτούν σε δημόσια σχολεία και δεν έχουν τη
δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων
γλωσσών. Το 2018 εντάχθηκαν στο Κοινωνικό Φροντιστήριο 20 οικογένειες και 29
παιδιά.
Στέγαση και επανένταξη
Το 2018 συνέχισαν να εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα «Στέγαση και
Επανένταξη» 44 άτομα (11 οικογένειες και 6 μεμονωμένα άτομα) ευρισκόμενα στο
παρελθόν σε αστεγία ή απειλούμενα από αυτήν. Αυτή τη στιγμή το σύνολο των
ωφελούμενων ανέρχεται στους 31 (20 ενήλικες και 11 ανήλικα).
Μετά από εκπόνηση συστηματικών ερευνών και εξατομικευμένων σχεδίων δράσης,
πραγματοποιήθηκε μετάβαση αστέγων σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις,
ψυχοκοινωνική στήριξη, συμβουλευτική, και προσπάθεια εργασιακής επανένταξης.
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για το Π.Α.Κ.Π.ΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας από τα
μέσα του 2017 ήταν 63.948,81 ευρώ και στην πορεία ζητήθηκαν από τη
διαχειριστική αρχή και εγκρίθηκαν επιπλέον 50.000 ευρώ, τα οποία καλύπτουν τις
ανάγκες έως και το τέλος Φλεβάρη του 2019, οπότε και το πρόγραμμα λήγει.

ΑμεΑ
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, υλοποιώντας σταθερά προνοιακή πολιτική για όλους έχει
κάνει σημαντικά βήματα προς την μείωση των περιττών μετακινήσεων των ΑμεΑ σε
υπηρεσίες και κοινόχρηστους χώρους, με έργα υποδομής που βελτιώνουν την
καθημερινότητά τους. Το 2018 ο Δήμος Ηγουμενίτσας:
•
•
•

Μέσω του ΚΔΑΠ-μεΑ συνέχισε την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά ΑμεΑ.
Έθεσε σε λειτουργία τη νέα του ιστοσελίδα, η οποία είναι φιλική στη χρήσηπεριήγηση των ΑμεΑ,
Υλοποίησε δράσεις για ΑμεΑ στην Εβδομάδα Κινητικότητας.

Ακόμη μέσα από το πρόγραμμα με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ,
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 229.028,00€, στο οποίο έχει ενταχθεί
ο Δήμος μας, θα τοποθετηθούν στις ακτές «Καραβοστάσι», «Μέγα Αμμος», «Αγία
Παρασκευή» και Πλαταριάς κατάλληλες ελαφρές, μη μόνιμες υποδομές για την
εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και άλλων κατηγοριών ατόμων με
κινητικά προβλήματα.
Τέλος μέσω του ΣΒΑΚ επιχειρείται ο μετασχηματισμός της Ηγουμενίτσας σε μια
πόλη περισσότερο φιλική στα ΑμεΑ.
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Παροχή Βασικών Αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Το 2018 το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηγουμενίτσας:
•
•
•
•

Διένειμε τρόφιμα σε 209 οικογένειες ωφελούμενων σε μηνιαία βάση.
Πραγματοποίησε, μέσω των στελεχών του, δικτυώσεις για ενημέρωση
δράσεων της δομής, καθώς και για επίτευξη χορηγιών.
Ανέπτυξε μορφές συνεργασίας με πολλούς φορείς κοινωνικών υπηρεσιών.
Απηύθυνε αίτημα σε τριάντα πέντε (35) επιχειρήσεις τόσο σε τοπικό όσο και
σε περιφερειακό επίπεδο και έλαβε τριάντα (30) χορηγίες.

Κοινωνικό φαρμακείο
Το 2018 το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας:
•
•
•
•

Διένειμε φαρμακευτικό υλικό σε 177 δικαιούχους – 71.991 σκευάσματα
ακολουθώντας την φαρμακευτική αγωγή του γιατρού τους.
Πραγματοποίησε δικτυώσεις με φορείς κοινωνικών υπηρεσιών και της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Συμμετείχε σε δράσεις του Δήμου για ενημέρωση της δράσης του και για
συλλογή φαρμάκων.
Έλαβε δωρεές σε φάρμακα και παραφαρμακευτικό υλικό από φορείς
κοινωνικών υπηρεσιών, ιδιώτες κ.α.

Παροχή «Δεκατιανού» σε μαθητές
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του, υλοποίησε και το
2018 την παροχή μικρογεύματος - δεκατιανού σε μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που καλύφθηκε από ιδίους πόρους του Δήμου,
τηρώντας την ανωνυμία των παιδιών, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των
σχολικών μονάδων.

3η Ηλικία
Στον τομέα της Τρίτης Ηλικίας ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανέπτυξε δράσεις ενίσχυσης
της πρόσβασης των ηλικιωμένων σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιατρική φροντίδα, τροφή
και αναψυχή, στην προαγωγή κοινωνικής, ψυχολογικής ευεξίας και ασφάλειας τους
αλλά και στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.
Βοήθεια στο σπίτι
Με 9 δομές του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ο Δήμος Ηγουμενίτσας
συνεχίζει να προσφέρει ενεργά κατ’ οίκον φροντίδα (μετρήσεις γλυκόζης,
αρτηριακής πίεσης, συνταγογραφήσεις, καθαριότητα των χώρων, συμβουλευτική
υποστήριξη και σίτιση) σε 400 ωφελούμενους, συνταξιούχους και ΑμεΑ. Ήδη από
την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας προετοιμάζονται οι διαδικασίες μεταφοράς
των δομών αυτών στον Δήμο.
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ΚΑΠΗ
Στον Δήμο λειτουργούν 5 Κέντρα Ανοιχτής Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) με 600
μέλη και δράσεις, που για το 2018 επικεντρώνονταν σε ιατρικό έλεγχο και
συνταγογράφηση από εθελοντή γιατρό, διοργάνωση Τμημάτων γυμναστικής,
χειροτεχνία, εκδρομές ημερήσιες και μη, επισκέψεις σε ιαματικά λουτρά,
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα,
καλοκαιρινά μπάνια μέσω του Προγράμματος «Τρίτη ηλικία και θάλασσα».
Επιπλέον για την φροντίδα των ηλικιωμένων αναπτύχθηκε συνεργασία με το Τμήμα
κομμωτικής και αισθητικής τέχνης του ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας, υλοποιήθηκαν
ενημερωτικές συναντήσεις για κινδύνους από τηλεφωνικές και άλλες απάτες σε
συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηγουμενίτσας
και για θέματα ιατρικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με το ΤΟΜΥ, ενώ για την
ενίσχυση των τεχνολογικών δεξιοτήτων τους υλοποιήθηκε η δράση «Τεχνολογία
και 3η Ηλικία» σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας και το ΚΔΒΜ «ΕΚΑΤΗ».
ΚΗΦΗ
Στα δύο Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) σε Πέρδικα και
Πλαταριά το έτος 2018 προσφέρθηκαν σε 50 ωφελούμενους νοσηλευτική και
ιατρική φροντίδα, βοήθεια σε πρακτικές ανάγκες διαβίωσης, υγιεινή, προγράμματα
δημιουργικής απασχόλησης, προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων, μετακίνηση από και προς τα ΚΗΦΗ και σίτιση.
Πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις για κινδύνους από τηλεφωνικές και
άλλες απάτες σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας Ηγουμενίτσας και ενημέρωση για θέματα ιατρικού ενδιαφέροντος σε
συνεργασία με το ΤΟΜΥ (Τοπική Ομάδα Υγείας). Επιπλέον και τα 2 ΚΗΦΗ,
συμμετείχαν στην πανελλήνια δράση «ΠΛΕΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».

Πρόληψη και προαγωγή της υγείας
ΚΕΠ Υγείας
Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας υλοποιήθηκαν δράσεις, ομιλίες,
σεμινάρια, εκστρατείες, δωρεάν εξετάσεις, στοχεύοντας στην γνωριμία των
δημοτών με τον νέο αυτό δημοτικό θεσμό που δίνοντας έμφαση στα 8 συνηθέστερα
νοσήματα αναπτύσσει δράσεις όχι μόνο κεντρικά, στην Ηγουμενίτσα, αλλά και
περιφερειακά σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.
Οι σημαντικότερες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του
ΚΕΠ Υγείας είναι οι εξής:
• Συμμετοχή στην Πανελλαδική Εκστρατεία των ΚΕΠ Υγείας του ΕΔΔΥΠΠΥ για
την πρόληψη του Καρκίνου του παχέος εντέρου σε συνεργασία με
μικροβιολογικά εργαστήρια της πόλης μας
• Συμμετοχή στην εκστρατεία για τη νόσο της κατάθλιψης με συμπλήρωση
ερωτηματολογίου, (κλίμακα ZUNG)σε μέλη των ΚΗΦΗ και των ΚΑΠΗ του
Δήμου και ομιλίες με θέμα «Κατάθλιψη και 3η ηλικία» και «Κατάθλιψη:
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•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Διάγνωση και τρόποι αντιμετώπισης» σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής
Υγείας Ηγουμενίτσας
Δωρεάν μετρήσεις οστικής πυκνότητας με υπέρηχο πτέρνας σε 299 άτομα.
Εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς με τίτλο «…στην
καρδιά…» σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας
– πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις αρτηριακής πίεσης και χοληστερίνης και
έγινε δωρεάν εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου (πρόγραμμα ΕΔΔΥΠΠΥ)
Δωρεάν καρδιογραφήματα σε 96 άτομα από τους καρδιολόγους-παρόχους
του ΚΕΠ Υγείας
Δωρεάν εξέταση σπίλων κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Εβδομάδας κατά
του καρκίνου του δέρματος από δερματολόγο-πάροχο του ΚΕΠ Υγείας
Πραγματοποίηση προγράμματος «KidsSaveLives» με την υποστήριξη του ΚΕΠ
Υγείας (ΕΕΕΠΦ)
Ομιλίες σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου για τη σωστή διατροφή και την
ασφάλεια στο διαδίκτυο, σε συνεργασία με το Γεν. Νοσ. Φιλιατών
Ομιλίες σε μαθητές δημοτικών σχολείων για το διαδίκτυο και την παιδική
κακοποίηση και σεμινάρια σε νηπιαγωγούς, σε συνεργασία με το «Χαμόγελο
του παιδιού» και την Α/βαθμια Εκπαίδευση Θεσπρωτίας
Περίπατος υγείας και ξενάγησης στο πάρκο του Αγίου Αθανασίου
Ομιλία με θέμα «Φροντίζουμε για την Υγεία των παιδιών μας»
Ομιλίες με θέμα «Οστεοαρθρίτιδα: εκτίμηση και αντιμετώπιση» σε ΚΑΠΗ και
σε γενικό πληθυσμό
Εκπαίδευση ατόμων στις πρώτες βοήθειες και στη χρήση αυτόματου
εξωτερικού απινιδωτή σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό Ιωαννίνωνσώμα Σαμαρειτών
Ομιλία για τη λειτουργία του εγκεφάλου και παρουσίαση του βιβλίου του
διεθνούς φήμης νευροεπιστήμονα Dr Γιώργου Παξινού «Κατ’ εικόνα»
Ομιλία για τα τροχαία ατυχήματα και για τις εγκεφαλικές βλάβες που
προκαλούνται από αυτά, σε γυμνάσιο της πόλης, από την τροχαία
Ηγουμενίτσας και τον κ. Παξινό.
Δημιουργία Κέντρου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών
Διανομή φυλλαδίων με συμβουλές διατροφής και προστασίας από τον ήλιο,
κατά τους θερινούς μήνες

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας
Αναγνωρίζοντας τις ανοδικές τάσεις που έχει το σύνδρομο της Άνοιας στην χώρα
μας, ο Δήμος Ηγουμενίτσας προχώρησε στην ίδρυση Συμβουλευτικού Σταθμού
Άνοιας προκειμένου να συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη της νόσου, αλλά και να
εκπαιδεύσει και να στηρίξει ποικιλοτρόπως τα άτομα με άνοια. Θα προσφέρει
ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών τους, ώστε να προκύψουν συγκεκριμένα
θεραπευτικά αποτελέσματα, καθώς και εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών
πόρων του Δήμου.
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Η δομή υποστηρίζεται από Επαγγελματίες Υγείας του Δήμου, ειδικά
εκπαιδευμένους για την υλοποίηση του προγράμματος και υπό τη διαρκή εποπτεία
της εταιρείας Alzheimer Αθηνών και την υποστήριξη του ΕΔΔΥΠΠΥ.

ΚΔΑΠ
Στο Δήμο Ηγουμενίτσας λειτουργούν 2 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
και ένα Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία, το οποίο
αναλύθηκε προηγουμένως.
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά το 2018 αποφάσισε την πρόσληψη ενός
Θεατρολόγου πλήρους απασχόλησης προκειμένου τα παιδιά να έχουν επιπλέον
ερεθίσματα για την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους.
ΚΔΑΠ ΑΡΙΩΝ
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ‘’ΑΡΙΩΝ’’ στο Μαργαρίτι απασχολεί
40 παιδιά (σε 2 βάρδιες) ηλικίας 5 – 12 ετών της Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου
με τη βοήθεια του προσωπικού του.
Σκοπός του είναι η δημιουργική απασχόληση, εκτός σχολικού ωραρίου, των
παιδιών, μέσα από ατομικές ή συλλογικές δραστηριότητες σε ομάδες εργαστηρίων,
καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.
Κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 το ΚΔΑΠ ΑΡΙΩΝ πραγματοποίησε:
•
εκπαιδευτικές εκδρομές
•
Χριστουγεννιάτικη και Αποκριάτικη γιορτή στο χώρο του ΚΔΑΠ.
Επιπλέον το ΚΔΑΠ συμμετείχε σε όλες τις δημιουργικές δράσεις ευαισθητοποίησης
του Δήμου Ηγουμενίτσας, όπως:
•
•
•
•
•

Στη δράση «Let’s do it Greece».
Στην εκδήλωση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον πεζόδρομο της πόλης.
Στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου με κατασκευές για
παιδιά στη πλατεία Δημαρχείου.
Στην αποκριάτικη εκδήλωση με δημιουργίες και
Στην Περιβαλλοντική δράση του Δήμου για τη Γαλάζια Σημαία με
θέμα την ανακύκλωση.

ΚΔΑΠ ΔΙΑΥΛΟΣ
Το ΚΔΑΠ Ηγουμενίτσας «Δίαυλος», το 2018 απασχόλησε δημιουργικά, σε δύο
βάρδιες, 121 παιδιά (5-12 ετών), με τη βοήθεια του προσωπικού του. Επιδιώκει τη
σωματική, συναισθηματική, κοινωνική, νοητική ανάπτυξη των παιδιών μέσω
σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και τεχνικών, καθώς και την ορθή
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους και την εξυπηρέτηση των γονέων τους.
Μέσω του ΚΔΑΠ τα παιδιά συμμετέχουν σε καλλιτεχνικά εργαστήρια, κατασκευές,
γυμναστική κλπ.
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Συνεργασίες για την προαγωγή υγείας
HopeGenesis
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας επεκτείνοντας την προνοιακή του πολιτική σε μέτρα, που
αφορούν στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, προέβη σε ενημέρωση και
στήριξη των ενδιαφερομένων, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστική Mη
Κερδοσκοπική Εταιρία HOPEgenesis για τη στήριξη των εγκύων γυναικών ή των
γυναικών που επιθυμούν και μπορούν να κυοφορήσουν ανεξάρτητα από την
οικονομική τους κατάσταση.
Πιο συγκεκριμένα, στις ενδιαφερόμενες παρέχεται δωρεάν ιατρική κάλυψη και
παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δωρεάν ψυχοκοινωνική
υποστήριξη και κάλυψη όλων των εξόδων προγεννητικού ελέγχου και τοκετού.
Τοπικό Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών
Σε μία ακόμη σημαντική συνεργασία προχώρησε ο Δήμος Ηγουμενίτσας
προκειμένου να συμβάλει στην αύξηση του αριθμού των Εθελοντών Δοτών Μυελού
των Οστών στη χώρα μας δίνοντας ελπίδα σε πολλούς συνανθρώπους μας.
Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος το 2018 εγκαινίασε το Τοπικό Κέντρο Εθελοντών Δοτών
Μυελού των Οστών σε συνεργασία με τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας, το ΕΔΔΥΠΠΥ και
την ΚΕΔΕ.

Τομέας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
Μέσω της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου δώσαμε και
το 2018 καθημερινό αγώνα για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του Δήμου
μας. Η υπηρεσία εργάζεται με όσα μέσα διαθέτει σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και
σε υποδομές και εξοπλισμό.
Κατά το έτος 2018 πραγματοποιήθηκαν στον Δήμο μας:

Αποκομιδή απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων
Ο συνολικός όγκος απορριμμάτων για το έτος 2018, ανήλθε στους 6.800 τόνους
περίπου, σε μεταλλικούς κάδους που γίνεται προσπάθεια να διατηρούνται σε καλή
κατάσταση. Σε ότι αφορά τα ογκώδη αντικείμενα, η αποκομιδή γίνεται με φορτηγά
οχήματα του Δήμου σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.
Το 2018 μέσω και του συμμετοχικού προϋπολογισμού ξεκίνησε η διαδικασία της
προμήθειας και τοποθέτησης συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων
(προϋπολογισμός: 74.028,00 ευρώ) και έτσι στο προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η
τοποθέτηση τους.

Ανακύκλωση
Η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών πραγματοποιείται καθημερινά, πλην
Κυριακών, στην πόλη της Ηγουμενίτσας, καθώς επίσης και στις κοινότητες
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Γραικοχωρίου, Λαδοχωρίου, Νέας
Παραποτάμου και Μαζαρακιάς.

Σελεύκειας,

Μαυρουδίου,

Καστρίου,

Ο συνολικός όγκος ανακυκλώσιμων υλικών για το έτος 2018 ανήλθε περίπου στους
1.400 τόνους, ενώ για πρώτη φορά δημοσιοποιούνται στοιχεία για το ποσοστό
τους.
Επιπλέον διανεμήθηκαν ειδικές σακούλες για τα ανακυκλώσιμα, ενημερωτικά
φυλλάδια και βιωματικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση ιδιαίτερα των παιδιών,
των μικρών δημοτών μας.

Πράσινο
Και το 2018 έγινε μεγάλη προσπάθεια από το γραφείο πρασίνου να συντηρηθούν
τα υφιστάμενα δέντρα αλλά κυρίως να φυτευτούν νέα. Επιπλέον
πραγματοποιήθηκαν:
•
•
•

Αποκαταστάσεις βλαβών στα δίκτυα άρδευσης σε σημεία πρασίνου και
αποκαταστάσεις από βανδαλισμούς.
Αυτοψίες σε δέντρα και σε χώρους πρασίνου και
Κοπές επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους και σχολεία.

Τέλος ξεκίνησε η εφαρμογή της υιοθεσίας χώρων πρασίνου η οποία το 2019
αναμένεται να επεκταθεί σε αρκετά σημεία του Δήμου.

Διάφορες Υπηρεσίες – Εργασίες
Η αρμόδια Διεύθυνση επιπλέον:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ανέλαβε την μεταφορά νερού με την υδροφόρα όπου υπήρχε έλλειψη
νερού.
προχώρησε σε διανοίξεις, διαστρώσεις και χαλικοστρώσεις κοινοτικών
δρόμων, σε καθάρισμα ρεμάτων και χαντακιών.
πραγματοποίησε κοπή χόρτων
έγινε διευθέτηση και αποκατάσταση των δύο χωματερών (Αγία Μαρίνα και
Βραχωνά).
συνέβαλε με την διάθεση μηχανημάτων έργου, φορτηγών αυτοκινήτων, της
υδροφόρας αλλά και του πυροσβεστικού οχήματος, στην αντιμετώπιση
έκτακτων καιρικών φαινομένων στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας.
Μετέφερε με λεωφορείο του Δήμου μαθητές, μέλη των Κ.Α.Π.Η. και των
ΚΗΦΗ, αλλά και μέλη των Πολιτιστικών Συλλόγων, όπου απαιτήθηκε.
Προχώρησε στην κοπή των χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους σε όλο το
Δήμο Ηγουμενίτσας,
Σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία βοήθησε στον καθαρισμό του
Αστικού Αλσυλλίου Ηγουμενίτσας (Δασάκι).
Στήριξε με προσωπικό και οχήματα τα Φιλοζωικά Σωματεία για τη σύλληψη
και μεταφορά επικίνδυνων σκύλων καθώς και την μεταφορά ζωοτροφών
στο καταφύγιο αδέσποτων σκύλων.
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Αδέσποτα ζώα συντροφιάς
Για το 2018 ο Δήμος υλοποίησε Πρόγραμμα Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς που
επεκτάθηκε μέχρι το Φεβρουάριο του 2019 και με τις δαπάνες να ξεπερνούν τις
32.000,00€ για κτηνιατρικές υπηρεσίες, αλλά και για την προμήθεια τροφών για τη
σίτιση τους.
Το ποσό που δαπανήθηκε, το 2018, για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς στειρώσεων ανήλθε σε 15.110 € (+ 11.000 € από Νοέμβριο 2018 μέχρι
το Φεβρουάριο του 2019) και για την προμήθεια ζωοτροφών 17.000€ .
Επιπλέον, υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» αρχικού προϋπολογισμού 140.000€ , το οποίο αναμένεται να
υλοποιηθεί εντός του 2019.
Δημιουργήσαμε Δημοτικό Κτηνιατρείο στην Πλαταριά, το οποίο θα τεθεί σε
λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2019 και θα πραγματοποιεί στειρώσεις
αφιλοκερδώς από εθελοντές κτηνιάτρους. Έτσι ο Δήμος, αφενός θα εξοικονομεί
πολύτιμους πόρους και, αφετέρου, θα βελτιώσει την κατάσταση των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς.
Επίσης, έχουμε εκδώσει ήδη την προκήρυξη για την πρόσληψη δύο υπαλλήλων με
2μηνες συμβάσεις που θα ασχοληθούν με το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων.

Έξυπνος και Ανοιχτός Δήμος
Ο μετασχηματισμός ενός Δήμου σε έξυπνο και ανοιχτό με την αξιοποίηση
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, απαιτεί εξειδικευμένο σχεδιασμό και
αρκετές μεταρρυθμίσεις.
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας το 2018 προχώρησε και τελικά ολοκλήρωσε εσωτερικές
μεταβολές, όπως ψηφιοποίηση της εισερχόμενης αλληλογραφίας, ψηφιοποίηση
εσωτερικών διαδικασιών, αλλά και εκπαίδευση των υπαλλήλων. Από τις αρχές του
2019 πρόκειται να αρχίσει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των
εγγράφων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δήμου, αλλά
και την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Novoville
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας εκμηδενίζει την απόσταση με τους δημότες του με την
καινοτόμο εφαρμογή Novoville. Με την εφαρμογή αυτή στα έξυπνα κινητά
τηλέφωνα, οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν σε πραγματικό χρόνο τα
προβλήματα που συναντούν καθημερινά στον Δήμο. Άμεσα και χωρίς κόστος, η
πληροφόρηση φτάνει στις αρμόδιες υπηρεσίες που υποχρεούνται να
ανταποκριθούν, χωρίς την παρεμβολή καμίας γραφειοκρατικής διαδικασίας.
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Νέα Ιστοσελίδα
Ολοκληρώσαμε τη δημιουργία νέας ιστοσελίδας του Δήμου Ηγουμενίτσας με
πληροφόρηση κατάλληλη για τον δημότη αλλά και για τον επισκέπτη ο οποίος
αποκτά πρόσβαση μέσα από εξειδικευμένα και φιλικά στη χρήση πεδία .
Εύκολα προσβάσιμη από όλες τις συσκευές είναι επιπλέον φιλική στη χρήση σε
άτομα με μειωμένες δυνατότητες.
Επισημαίνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει η μετάφραση της ιστοσελίδας στην αγγλική
γλώσσα, ενώ τα κείμενα που αφορούν στον επισκέπτη προσφέρουν τουριστικές
πληροφορίες βάσει του υπό σύνταξη Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου,
που αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να υποβληθεί στον ΕΟΤ.

Ανοιχτά δεδομένα
Στον Δήμο μας, οι πολίτες έχουν λόγο που ακούγεται και μπορούν να ασκήσουν
κριτική, μέσα από την διάθεση ανοιχτών δεδομένων. Ειδικότερα η ΔΕΥΑΗ, εδώ και 3
χρόνια περίπου, γνωστοποιεί μέσω τακτικών δελτίων τύπου τα αποτελέσματα των
ελέγχων της ποιότητας νερού, ενώ ο Δήμος από το 2018 γνωστοποιεί τα στοιχεία
για την ανακύκλωση. Το προσεχές διάστημα θα προχωρήσουμε σε γνωστοποίηση
και άλλων δεδομένων.
Επιπλέον με το έργο «Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη
δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες
στην πόλη της Ηγουμενίτσας» θα παρέχεται η δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί να
γνωρίσει υδρολογικά δεδομένα των ρεμμάτων Νέας Σελεύκειας – Μαυρουδίου,
Τσιπουρίκι, Λάκκας και Ξηροπόταμου.

«Ευφυές» σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών του Δήμου
Υποβλήθηκε Τεχνικό Δελτίο στο ΠΕΠ Ηπείρου για το έργο «Ανάπτυξη και χρήση
ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών Δήμου Ηγουμενίτσας». Μέσα
από αυτό το έργο στοχεύουμε στη δημιουργία και εγκατάσταση εξατομικευμένης
πλατφόρμας λογισμικού έξυπνης πόλης ως προς τη λήψη, συλλογή, επεξεργασία
και ανάλυση των δεδομένων με στόχο την ενημέρωση του πολίτη και των αρμοδίων
για τη λήψη αποφάσεων. Προϋπολογισμός: 248.000,00€.
Η πράξη αυτή περιλαμβάνει την υλοποίηση των παρακάτω πιλοτικών δράσεων και
εφαρμογών έξυπνης πόλης:
• Κέντρο διαχείρισης και παρακολούθησης της Αστικής Κινητικότητας και των
βασικών δεικτών του ΣΒΑΚ.
• Ευφυές Σύστημα Καταγραφής, Ανάλυσης και Πρόβλεψης συμπεριφοράς
στάθμευσης στην περιοχή υψηλής συμφόρησης στον αστικό ιστό του Δήμου,
• Πιλοτικό σύστημα διαχείρισης του στόλου αποκομιδής απορριμμάτων με
αυτόματη ζύγιση των ποσοτήτων αποκομιδής.
• Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του πολίτη και των φορέων για τις
πιλοτικές δράσεις, τις τεχνολογίες έξυπνης πόλης και για την αξιοποίηση των
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δημοσίων δεδομένων για επέκταση ή/και ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης
πόλης στο Δήμο Ηγουμενίτσας.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη
Τα παρακάτω Επιχειρησιακά Προγράμματα εντάσσονται στις πολιτικές του
Συμφώνου των Δημάρχων, όπου ο Δήμος είναι ενεργό μέλος. Προβλέπονται ειδικές
δράσεις βελτίωσης της ποιότητας των πολιτών, αλλά και συμβολής του Δήμου στην
ευρωπαϊκή πολιτική για την κλιματική αλλαγή.

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
Το έργο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Προστασία του
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. Ηπείρου και συγχρηματοδοτήθηκε
από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020. Εκπονήθηκε στο
χρονικό διάστημα Μάρτιος 2017 – Μάιος 2018, ενώ η αποδοχή του από το
Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2018. Αντικείμενο του
έργου είναι η εκπόνηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για
τον Δήμο Ηγουμενίτσας, με χρονικό ορίζοντα 20 ετών.
To εν λόγω ΣΒΑΚ έχοντας ως βασική αξία τις αρχές της «Βιώσιμης Κινητικότητας»
για όλους ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας να κινείται ελεύθερα, να
επικοινωνεί, να επιχειρεί και να αναπτύσσει σχέσεις, χωρίς να θυσιάζει άλλες
βασικές ανθρώπινες και οικολογικές απαιτήσεις σήμερα και στο μέλλον, ενώ
παράλληλα ενισχύει την προσβασιμότητα για όλους.
Το «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» αποτελεί στρατηγικό σχέδιο
που βασίζεται στις αρχές της ενοποίησης, συμμετοχής και αξιολόγησης, έτσι ώστε
να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον, με
στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις και τα περίχωρά τους. Αποτελεί:
• ένα μακροπρόθεσμο όραμα και σαφές σχέδιο εφαρμογής
• μία συμμετοχική προσέγγιση με εμπλοκή πολιτών και τοπικών φορέων στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων
• μία ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των μέσων μετακίνησης
• μία αξιολόγηση των σημερινών και των μελλοντικών επιδόσεων
• μία τακτική παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων.
Το «ΣΒΑΚ Ηγουμενίτσας» συγκεκριμένα επεδίωξε να:
• διασφαλίσει ότι το σύστημα μεταφορών είναι προσιτό σε όλους
• βελτιώσει την ελκυστικότητα και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος
• βελτιώσει την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών του
• προωθήσει τις μετακινήσεις με ανθρώπινη ενέργεια (πεζή, ποδήλατο)
• μειώσει τον θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές των
αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας
• βελτιώσει
την
αποτελεσματικότητα
και
τη
σχέση
κόστουςαποτελεσματικότητας της μεταφοράς προσώπων και αγαθών
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ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετείχε για πρώτη φορά στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2017 με δράσεις, που στόχο είχαν να προωθήσουν τη Βιώσιμη
Κινητικότητα και από τις οποίες δοκιμάστηκαν προτάσεις και μέτρα που προτείνει
το ΣΒΑΚ. Η Ηγουμενίτσα κατάφερε να κερδίσει το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2017 – EUROPEANMOBILITYWEEK στην
κατηγορία για πόλεις με λιγότερους από 50.000 κατοίκους, ένα βραβείο, που
οφείλεται στη συνεργασία των πολιτών με τους φορείς και στη διάθεση όλων να
αλλάξουν.
Το 2018 ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις που προβλέπονταν στο ΣΒΑΚ και αφορούσαν
στην μετακίνηση. Πιο συγκεκριμένα κατασκευάστηκε ένα σημαντικό τμήμα
ποδηλατοδρόμου στο παραλιακό μέτωπο, ενώ προκηρύχθηκε η επέκταση του
Ποδηλατοδρόμου προς την παραλία του Δρεπάνου, έργο, που θα συμβάλλει
καθοριστικά στην ασφαλή μετακίνηση των ποδηλατών προς την παραλία.
Επίσης έχουν ήδη υποβληθεί στο ΕΣΠΑ και σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα,
προτάσεις για έργα ΣΒΑΚ (Ανάπλαση αστικού Δασυλλίου και ανάδειξη Ενετικού
Κάστρου, Διαμόρφωση Πλέγματος Πεζοδρομίων - Ποδηλατοδρόμων και Ανάπλαση
Κοινόχρηστων Χώρων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας, Επανάχρηση - μετατροπή κτηρίου
ΕΙΝ σε πολυδύναμο πολιτιστικό χώρο Δήμου Ηγουμενίτσας)
Τον Σεπτέμβριο του 2018, ο Δήμος Ηγουμενίτσας προσκεκλημένος του Δικτύου
πόλεων Civitas στο φόρουμ με θέμα «Mobility for U and Me», παρευρέθηκε στην
Σουηδία, στην πόλη Umea, όπου παρουσίασε στο συνέδριο το παράδειγμα της
πόλης της Ηγουμενίτσας, ως καλή πρακτική διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Κινητικότητας (ΕΕΚ) για τη διάχυση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(ΣΒΑΚ) στους πολίτες.
Τέλος, η σύνταξη του ΣΒΑΚ απετέλεσε μια πρωτοποριακή Συμμετοχική διαδικασία
όπου η συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών (φορέων και πολιτών) είχε ως στόχο
την ανάπτυξη ενός πιο αποτελεσματικού και αποδοτικού σχεδίου, τη νομιμοποίηση
και τη βελτίωση της ποιότητάς του.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΔΒΕ)
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει ολοκληρώσει τον Ενεργειακό Σχεδιασμό του για το έτος
2030. Στο πλαίσιο της προσχώρησης του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων,
εκπονήθηκε Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας (ΣΔΒΕ), που στοχεύει στην μείωση
των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 40% εντός των ορίων του Δήμου, έως το έτος
2030. Ο Ενεργειακός Σχεδιασμός υλοποιήθηκε με την συμμετοχή των φορέων της
πόλης, ενώ το Προσχέδιό του τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.
Σύμφωνα με την Απογραφή Κατανάλωσης Ενέργειας και Εκπομπών, στο Δήμο
Ηγουμενίτσας κατά το έτος αναφοράς 2012, εκπέμφθηκαν συνολικά 197.900 τόνοι
CO2, από τους οποίους 32% από τον οικιακό τομέα, 6% από τον πρωτογενή τομέα,
3% από τον δευτερογενή τομέα, 23% από τον τριτογενή τομέα, 29% από τις οδικές
μεταφορές και 7% από τα δημοτικά κτίρια & εγκαταστάσεις, οχήματα και τον
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οδοφωτισμό. Στο Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας περιγράφονται οι δράσεις που
προγραμματίζει να αναλάβει ο Δήμος για την βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του και την ευαισθητοποίηση και
κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, σε τομείς όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας, οι παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και η οικολογική και αειφόρος
μετακίνηση. Παρουσιάζονται, επίσης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα
εργαλεία χρηματοδότησης των προτάσεων.
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο επίτευξης του
στόχου μείωσης των εκπομπών CO2, έχοντας ήδη εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό
σύστημα σε κτίριο Δημοτικού Σχολείου και έχοντας υλοποιήσει παρεμβάσεις
ενεργειακής αναβάθμισης σε δύο (2) σχολικά κτίρια και στο Κλειστό Γυμναστήριο
Ηγουμενίτσας. Παράλληλα, έχει υλοποιήσει εκτεταμένη διαμόρφωση
ποδηλατοδρόμου και ζωνών πεζοδρομίων σε κεντρική οδό της πόλης, ενώ στο
προσεχές διάστημα θα οριστικοποιηθούν ενεργειακές μελέτες αναβάθμισης
οδοφωτισμού και κτιρίων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ELENA, οι
οποίες θα οδηγήσουν σε ωρίμανση των αντίστοιχων έργων.
Υψίστης σημασίας θεωρείται η μείωση εκπομπών CO2 που μπορεί να επιτευχθεί
στα δημοτικά κτίρια, στις εγκαταστάσεις υποδομών και στον δημοτικό φωτισμό.
Εφαρμόζοντας σταδιακά τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στους τομείς άμεσης
αρμοδιότητας του, ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα αποτελέσει πρότυπο τόσο για τους
δημότες (οικιακός τομέας), όσο και για τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, ώστε
με τη σειρά τους να πραγματοποιήσουν αντίστοιχες δράσεις εξοικονόμησης
ενέργειας, εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Βιώσιμων
Μεταφορών.

Εξωστρέφεια, Συνεργασίες, Βραβεύσεις
Συνεργασία με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Υλοποιώντας τις δράσεις, που προβλέπονται στο Μνημόνιο Στρατηγικής
Συνεργασίας του Δήμου Ηγουμενίτσας με το εγνωσμένου κύρους Ίδρυμα Μείζονος
Ελληνισμού και σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας
πραγματοποιήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας δωρεάν προβολές
της παραγωγής του ΙΜΕ «Αγία Σοφία: 1.500 Χρόνια Ιστορίας» στον «Εικονικό
Κινηματογράφο» και υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις.
Επισημαίνεται ότι το πρώτο Παράρτημα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού εκτός
Αθηνών, ιδρύθηκε στην Ηγουμενίτσα σε χώρο που παρέχεται από τον Δήμο
Ηγουμενίτσας προκειμένου από κοινού να αναδείξουμε τον πολιτισμό της περιοχής
μας.

Συνέδριο ΚΕΠ Υγείας
Με μεγάλη συμμετοχή Δημάρχων, εκπροσώπων Δήμων, Δημόσιων φορέων και της
επιστημονικής κοινότητας πραγματοποιήθηκε το πρώτο Θεματικό Συνέδριο «ΚΕΠ
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Υγείας», του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στην Ηγουμενίτσα, με τίτλο «Ο Ρόλος των Κέντρων
Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας στους Δήμους», υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
& Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της Περιφέρειας Ηπείρου και την υποστήριξη της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της ΠΕΔ Ηπείρου.

Βραβεύσεις
Το 2018, ο Δήμος Ηγουμενίτσας κατάφερε να λάβει διακρίσεις σε Εθνικό και σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο αυξάνοντας την αναγνωσιμότητά του. Έτσι με το:
Βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας κατάφερε να αποτελέσει τον πρώτο ελληνικό Δήμο που
κέρδισε το Βραβείο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (16 - 22 Σεπτέμβρη
2017), προβάλλοντας σε συνεργασία με πολίτες και φορείς, πολιτικές και
πρωτοβουλίες που μπορούν να αναπτυχθούν, με γνώμονα ένα καλό σύστημα
δημόσιας συγκοινωνίας, καθώς και ένα διευρυμένο δίκτυο ποδηλάτων και πεζών.
Ανέδειξε, τα μόνιμα μέτρα που υλοποιήθηκαν, ως προς τη διαχείριση της
κινητικότητας, την προσβασιμότητα, τη βελτίωση των ποδηλατοδρόμων, αλλά και
τη δημιουργία νέων ανάλογων εγκαταστάσεων. Οι πολίτες ενημερώθηκαν σχετικά
με τα πλεονεκτήματα των «καθαρότερων» τρόπων μεταφοράς, τα μέτρα βιώσιμης
μετακίνησης, αλλά και εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης, αφήνοντας εκτός πόλης το
αυτοκίνητο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνώρισε τις προσπάθειες της πόλης, μέσα στην οποία
καθημερινά κινούνται φορτηγά και νταλίκες λόγω του λιμανιού, για την
ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και δραστηριοποίηση των τοπικών αρχών, των
φορέων και των πολιτών στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.
Σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Βραβείου που έφερε στη χώρα μας ο Δήμος
Ηγουμενίτσας βραβεύτηκε σε ειδική εκδήλωση υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του
Προέδρου της Δημοκρατίας, στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου. Είχαμε την
χαρά να παραλάβουμε το βραβείο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Γιώργο Σταθάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Σωκράτη Φάμελλο το οποίο συνοδευτηκε με χρηματικό έπαθλο ύψους 15.000 ευρώ
από τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου. Παράλληλα η Ηγουμενίτσας
ανακηρύχτηκε «πόλη Εθνικό Επίκεντρο του 2018» για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητα.
Βραβείο ELOG
Στα πλαίσια του Κοινού Έργου Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συμβουλίου της Ευρώπης
«Τεχνική Βοήθεια για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Διακυβέρνησης στη
Ελλάδα» μετά από αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών, υλοποιήθηκε η καινοτόμα
δράση για την απονομή του «Ευρωπαϊκού Σήματος Αριστείας στη Χρηστή
Διακυβέρνηση» στους Δήμους της χώρας που υλοποίησαν την δράση και υπέβαλαν
φάκελο αξιολόγησης. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας που ολοκλήρωσε την παραπάνω
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δράση, βραβεύθηκε με το «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση»
χάρη στα αποτελέσματα που πέτυχε στην αξιολόγηση.
Πιο συγκεκριμένα στους Δήμους που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα απαιτήθηκε η
συμπλήρωση ανώνυμου ερωτηματολογίου από πολίτες, δημοτικούς υπάλληλους,
αλλά και από την ίδια την Δημοτική Αρχή (αυτοαξιολόγηση) προκειμένου να
υπάρξει βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και ανάδειξη των καλών
πρακτικών.
Η απονομή του Σήματος Αριστείας στους Δήμους πραγματοποιήθηκε σε ειδική
εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ)
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και το Κέντρο Εμπειρογνωσίας για τη
Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Οι διακηρυχθέντες Δήμοι έλαβαν υψηλή βαθμολογία σε επίπεδο διακυβέρνησης με
βάση τις 12 Ευρωπαϊκές Αρχές Χρηστής Διακυβέρνησης (1. Συμμετοχή,
Εκπροσώπηση, Δίκαιη Διεξαγωγή των Εκλογών, 2. Ανταπόκριση, 3. Αποδοτικότητα
και Αποτελεσματικότητα, 4. Ανοικτότητα και διαφάνεια, 5. Κράτος δικαίου, 6.
Δεοντολογία, 7. Δεξιότητα και Ικανότητα, 8. Καινοτομία και Δεκτικότητα στην
Αλλαγή, 9. Βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμος προσανατολισμός, 10. Υγιής
οικονομική διαχείριση, 11. Ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτισμική διαφορετικότητα
και κοινωνική συνοχή και 12. Λογοδοσία).
Το βραβείο αυτό καταδεικνύει ότι ως Δημοτική Αρχή όχι μόνο δε φοβόμαστε την
αξιολόγηση αλλά την επιζητούμε.
Βραβείο Βιολογικός
Για το έργο με τίτλο «Έργα Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης
λυμάτων για την εξυπηρέτηση των οικισμών Συβότων, Πλαταριάς, Πέρδικας και
Αρίλλα Δήμου Ηγουμενίτσας» βραβεύτηκε στην 2η Διεθνή Έκθεση «Verde.tec» (2-4
Μαρτίου 2018) στην Αθήνα, ο Δήμος Ηγουμενίτσας και η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας. Η
Επιστημονική Επιτροπή για τα Βραβεία «Best practices των ΟΤΑ για τις Τεχνολογίες
Περιβάλλοντος», ομόφωνα αποφάσισε την απονομή του Βραβείου Αποχέτευσης και
Επεξεργασίας Λυμάτων, το οποίο παρέλαβε για τον Δήμο Ηγουμενίτσας, ο
Δήμαρχος κ. Ιωάννης Λώλος.

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα
A. Εγκεκριμένα Έργα (υλοποιούνται ήδη)
Πρόγραμμα ΑDRION - «Inter-Connect»:
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΑΝΤΡΙΟΝ 2014 –
2020 και ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος με
προϋπολογισμό 190.000,00€. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 10 Φορείς από 7
ευρωπαϊκές χώρες.
Απώτερος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ
των φορέων που εμπλέκονται στις επιβατικές μεταφορές, ώστε να προωθηθούν οι
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εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης στην περιοχή αντί του αυτοκινήτου. Στόχος του
αποτελεί η ενίσχυση της συνδεσιμότητας με δημόσια μέσα μεταφοράς της πόλης
της Ηγουμενίτσας στα παρακάτω επίπεδα:
•
Σε τοπικό επίπεδο με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας,
•
Σε περιφερειακό επίπεδο με τις μεγάλες πόλεις της Ηπείρου
(Γιάννενα και Πρέβεζα) και τις λοιπές περιοχές που έλκουν έντονο
τουρισμό,
•
Σε εθνικό επίπεδο με τους τουριστικούς πόλους επί της Εγνατίας
Οδού έως και τη Θεσσαλονίκη και
•
Σε διακρατικό επίπεδο: μέσω θαλάσσης με τα παράλια της
Αδριατικής (Ιταλία, Αλβανία, Κροατία, Σλοβενία, Μαυροβούνιο).
«Ανάπτυξη Διασύνδεσης των Βασικών Λιμανιών του Brindisi και της Ηγουμενίτσας»
INTERREG Greece – Italy – «DOCK-ΒΙ»
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας
Ελλάδα – Ιταλία 204 – 2020 και ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετέχει ως Εταίρος με
προϋπολογισμό 310.000,00€.
Σκοπός της πρότασης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, η απομακρυσμένη διαχείριση
και μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των αντίστοιχων δικτύων
ηλεκτροφωτισμού.
Οι δράσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας περιλαμβάνουν την προμήθεια και
εγκατάσταση ενός κεντρικού ηλεκτρονικού ασύρματου συστήματος τηλεδιαχείρισης
δικτύων ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED για την
αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου οδοφωτισμού των οδών Αγίων Αποστόλων,
Εθνικής Αντίστασης, 28ης Οκτωβρίου, Κύπρου και της Κεντρικής Παιδικής Χαράς επί
της οδού Εθνικής Αντίστασης.
«Αναζωογόνηση της πόλης» (URBACT III)
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III.
Ξεκίνησε από πέρυσι τον Απρίλιο και τον Δεκέμβριο εγκρίθηκε και η 2η Φάση του
έργου, συνολικού προϋπολογισμού 65.000€.
Με επικεφαλής τον Δήμο της Άλτενα στη Γερμανία, οι συμμετέχουσες πόλεις
πρόκειται να μοιραστούν τις καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν ήδη εκεί και
οδήγησαν στην αναζωογόνηση της περιοχής. Οι πρακτικές που αναπτύχθηκαν από
την Altena αποτελούν τοπικές βιώσιμες καινοτομίες που βασίζονται στους πόρους
που είναι συνήθως διαθέσιμοι σε μικρότερες πόλεις. Η προσέγγιση που
ακολουθήθηκε και η στρατηγική είναι η εξής:
•
Αναδιάρθρωση δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών.
•
Οικονομική
αναζωογόνηση:
δημιουργία
νέων
βιώσιμων
επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών μέσω καινοτόμων
συνεργασιών με τοπικούς παράγοντες.
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•

Ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών: Η επένδυση στον εθελοντικό
τομέα για την περαιτέρω ενίσχυση και υποστήριξη των κοινωνικών
υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας.

ΒRIDGE
Το έργο εγκρίθηκε και υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής
Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2014 -2020” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επικεφαλής της πρότασης συνεργασίας είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την
Ασφάλεια των Πόλεων και ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετέχει ως Εταίρος.
Στόχος της πρότασης είναι να υποστηρίξει τους τοπικούς φορείς να αναπτύξουν
δράσεις για την καταγραφή, την ανάλυση και την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων, με τη
συνεργασία όλων των κοινωνικών εταίρων στα διάφορα κοινωνικά προβλήματα
που εμφανίζονται στις περιοχές τους.
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα εξετάσει τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη από
άλλους εταίρους της πρότασης για τη δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής &
Υποστήριξης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, τη δημιουργία Κέντρου Προστασίας
Γυναικών και Παιδιών και Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης, συ συνδυασμό με
τις ήδη υπάρχουσες δομές κοινωνικής πρόνοιας που λειτουργούν στον Δήμο.

B. Προτάσεις προς έγκριση
Τομέας Εξοικονόμησης Ενέργειας:
Η πρόταση υπεβλήθη στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα –
Αλβανία 2014 – 2020 και ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετέχει ως Επικεφαλής
Εταίρος, με προϋπολογισμό 450.000,00€.
Στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για κτίρια του δημόσιου τομέα. Πιλοτική
εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Ηγουμενίτσας
αποτελώντας καλή πρακτική εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών στην
εξοικονόμηση ενεργείας και παράδειγμα εφαρμογής και σε άλλα ενεργοβόρα
δημοτικά κτίρια.
Τομέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς:
Η πρόταση υπεβλήθη στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα –
Αλβανία 2014 – 2020 και αφορά υποστήριξη των διασυνοριακών στρατηγικών
συνεργασιών μέσα από την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτιστικής διαχείρισης
στην περιοχή παρέμβασης του έργου, αναπτύσσοντας ένα νέο μοντέλο προώθησης
της κληρονομιάς. Προϋπολογισμός Δήμου Ηγουμενίτσας 190.000€.
Η πρόταση θα σχεδιάσει και θα παραδώσει διαχειριστικές καινοτομίες για την
πολιτιστική κληρονομιά, έρευνες, μελέτες, σχέδια, εκθέσεις και αναφορές, δράσεις
κατάρτισης, ειδικά εργαλεία εκπαίδευσης πολυεπίπεδων φορέων, καινοτόμα
τουριστικά προϊόντα. Στόχος είναι η προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος
στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Τομέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού
Η πρόταση ΣΠΟΡΤ ΕΡ (SPORT AIR) υπεβλήθη στο Διακρατικό Πρόγραμμα
Συνεργασίας ΑΝΤΡΙΟΝ 2014 – 2020 και σκοπεύει να ενισχύσει και να ενισχύσει τον
αθλητικό τουρισμό με την εφαρμογή ολοκληρωμένων δράσεων για τη διατήρηση,
την αξιοποίηση και την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της
περιοχής.
Τα κύρια αποτελέσματα του προγράμματος SPORTAIR είναι:
1. Η βιώσιμη εκμετάλλευση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της
περιοχής Αδριατικής-Ιονίου και ειδικότερα του Δήμου Ηγουμενίτσας,
2. Η ενίσχυση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας της περιοχής της Αδριατικής
στον τομέα του αθλητικού τουρισμού,
3. Η ευαισθητοποίηση στον τομέα του αθλητισμού ως ένας ισχυρός τρόπος να
μεταφερθεί η έννοια του σεβασμού και της αειφορίας.
Ως Δημοτική Αρχή δίνουμε μεγάλο βάρος στις δυνατότητες που παρέχονται από την
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε αντίθεση με άλλους Δημοτικούς
Συμβούλους κ. Υποψηφίους για τη διεκδίκηση της Δημαρχίας που «θεωρούν ότι τα
ευρωπαϊκά προγράμματα δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στους δημότες»
αγνοώντας βέβαια ότι ολόκληρος ο εθνικός αναπτυξιακός μηχανισμός και
σχεδιασμός, το ΕΣΠΑ, στηρίζεται και συγχρηματοδοτείται, στο μεγαλύτερο ποσοστό
του, από την χρηματοδότηση της ΕΕ. Από την άλλη πλευρά μέσα από τη συμμετοχή
στα αμιγώς ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα και στα θεματικά δίκτυα, ο
Δήμος κερδίζει σε καλές πρακτικές, καινοτομίες και εξωστρέφεια που δημιουργούν
προστιθέμενη αξία στη λειτουργία και τις αναπτυξιακές προοπτικές του εκτός των
θέσεων εργασίας που δημιουργεί για εξειδικευμένους επιστήμονες του Δήμου μας.

ΔΕΥΑΗ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας ανέπτυξε
σημαντικότατες μακρόπνοες δράσεις κατά το 2018, η υλοποίηση των οποίων είτε
είναι σε ενέργεια είτε στη φάση της δημοπράτησης, είτε στο στάδιο της ωρίμανσης.
Οι δράσεις αυτές εξειδικεύονται σε έργα και μελέτες που θα βελτιώσουν σε μεγάλο
βαθμό την ποιότητα ζωής των πολιτών, θα συμβάλλουν άμεσα στην υποστήριξη και
αναβάθμιση του τουριστικού τομέα αλλά με την ολοκλήρωσή τους θα συμβάλλουν
στην εξοικονόμηση πόρων με τη μείωση του ενεργειακού λειτουργικού κόστους.
Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής του νερού, του πολύτιμου αυτού
αγαθού αλλά και των λοιπών υπηρεσιών, μεσοπρόθεσμα, για τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις.
Ο σχεδιασμός και η ωρίμανση των αναπτυξιακών έργων της ΔΕΥΑΗ
προϋπολογισμού 59.951.697,91€, ξεφεύγει από τα τοπικά δεδομένα κ
περιφερειακά δεδομένα. Έχουν αξιοποιηθεί σε υπέρτατο βαθμό οι πόροι του ΕΣΠΑ
(εθνικά τομεακά προγράμματα και ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά τομεακά και
διασυνοριακά προγράμματα).
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Παρατίθενται τα αναπτυξιακά έργα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας:
1. Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για την
εξυπηρέτηση των οικισμών Συβότων, Πλαταριάς, Πέρδικας, και Αρίλλα Δήμου
Ηγουμενίτσας.
• Χρηματοδότηση: Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020».
• Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης: 30/1/2017.
• Ο Δήμος Ηγουμενίτσας και η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας βραβεύτηκαν στην 2η
Διεθνή Έκθεση «Verde.tec» (2-4 Μαρτίου 2018) στην Αθήνα, με το Βραβείο
Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων από την Επιστημονική Επιτροπή για
τα Βραβεία «Best practices των ΟΤΑ για τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος».
• Το έργο είναι σε εξέλιξη και αφορά
i. την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στον οικισμό των Συβότων
μήκους 21,05Km αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών και 2
αντλιοστασίων ακαθάρτων,
ii. την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στον οικισμό της
Πλαταριάς μήκους 10,87Km αγωγών βαρύτητας και
καταθλιπτικών και 2 αντλιοστασίων ακαθάρτων,
iii. την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στους οικισμούς Πέρδικας
και Αρίλλα μήκους 24,68Km αγωγών βαρύτητας και
καταθλιπτικών και 8 αντλιοστασίων ακαθάρτων,
iv. την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς λυμάτων μήκους 28,42Km
αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών και δώδεκα αντλιοστασίων
ακαθάρτων και
v. την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
37.100.000,00 €
2. Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
• Χρηματοδότηση: Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020»
• Το έργο είναι σε εξέλιξη.
• Η υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού από τη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας
είναι ένα από τα μέτρα που προβλέπονται από το Διαχειριστικό Σχέδιο
Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου σε εναρμόνιση με την
Οδηγία 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα. Σχετίζεται με την
ποιοτική διαχείριση του πόσιμου νερού από την πηγή έως την κατανάλωση
και 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
295.253,23€
3. Βιώσιμα Συστήματα Παροχής Πόσιμου Νερού σε τουριστικές περιοχές της
Μεσογείου– SunWater
• Χρηματοδότηση: Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014‐2020
• Είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία.
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4.

5.

6.

7.

• Αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού
απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων για την βελτιστοποίηση της
διαχειριστικής λειτουργίας και αξιοποίησης των υδατικών πόρων, σε
επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ
Ηγουμενίτσας 1.218.920,00 €
Δικτύωση για αμοιβαία ασφαλή διαχείριση υδατικών πόρων σε
διασυνοριακό επίπεδο, με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση ενός αξιοβίωτου
περιβάλλοντος – SaveSafeWater
• Χρηματοδότηση: Interreg V/A Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020.
• Είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία.
• Αφορά την 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 1.153.200,00 €
Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης ∆ηµοτικής Ενότητας
Μαργαριτίου.
• Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι, Υπουργείο Εσωτερικών.
• Είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία.
• Αφορά την τοποθέτηση:
i. νέου καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης από την γεώτρηση προς
την δεξαμενή Καλοδικίου, Φ315mm, 32atm, συνολικού μήκους
730 μέτρων.
ii. νέου αγωγού ύδρευσης, βαρύτητας από την δεξαμενή
Καλοδικίου μέχρι το φρεάτιο προς Παλαιόκαστρο. To μήκος του
αγωγού που αντικαθίσταται είναι 5.993,76 μέτρα με αγωγούς Φ
315 mm και 250mm/25atm.
iii. νέου αγωγού ύδρευσης, βαρύτητας από το φρεάτιο 10009 έως
την δεξαμενή του Ελευθερίου μήκους 3.083,61 μέτρα και
Φ110mm/25atm,
90mm/25
atm
και
90mm/16atm
1.798.000,00 €
Σύνδεση αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου µε το εσωτερικό υδραγωγείο της
πόλης Ηγουμενίτσας.
• Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι, Υπουργείο Εσωτερικών.
• Είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία.
• Αφορά την κατασκευή αγωγού ύδρευσης μήκους 6.200,00 μ, προκειμένου
να συνδεθεί ο αγωγός του εξωτερικού υδραγωγείου με το εσωτερικό δίκτυο
της πόλης της Ηγουμενίτσας και να καταστεί δυνατή η υδροδότηση των
δημοτών 1.915.800,00 €
Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισμός)
εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου, στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου
Ηγουμενίτσας
• Χρηματοδότηση: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
• Το έργο έχει ενταχθεί και είναι στο στάδιο της δημοπράτησης.

Σελίδα 35 από 38

• Αφορά την επέκταση του υφιστάμενου και εν λειτουργία στον
Καποδιστριακό Δήμο Ηγουμενίτσας συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού
και στον υπόλοιπο Καλλικρατικό Δήμο Ηγουμενίτσας
1.805.353,45 €
8. Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού της υφιστάμενης Μονάδας Βιολογικού
Καθαρισμού της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας.
• Υποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» του
ΥΠΕΣ το οποίο είναι σε φάση αξιολόγησης. 4.559.171,24 €
9. Δράσεις ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία (τοποθέτηση φωτοβολταικών)
του εξοπλισμού της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑ
Ηγουμενίτσας.
• Υποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» του
ΥΠΕΣ το οποίο είναι σε φάση αξιολόγησης 186.000,00 €
10. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Δ. Συβότων Δήμου
Ηγουμενίτσας
• Υποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» του
ΥΠΕΣ έχει αξιολογηθεί και αναμένεται απόφαση ένταξης 6.138.000,00 €
11. Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων προϊόντων και υπηρεσιών
ύδρευσης ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας
• Υποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης στην Περιφέρεια Ηπείρου-ΕΠ
ΗΠΕΙΡΟΣ, το οποίο είναι σε φάση αξιολόγησης
310.000,00 €
12. Χαρτογράφηση - Ψηφιοποίηση δικτύων ύδρευσης Ηγουμενίτσας
• Έχει ωριμάσει η σχετική μελέτη και είναι στο στάδιο υποβολής 62.000,00 €
13. Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στην 1η και 3η Π.Ε.
Ηγουμενίτσας
• Υποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης στην Περιφέρεια Ηπείρου-ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ
το οποίο είναι σε φάση αξιολόγησης 3.100.000,00 €
14. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Πέρδικας
• Υποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα LEADER το οποίο είναι
σε φάση αξιολόγησης 111.600,00 €
15. Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Συβότων
• Το έργο έχει δημοπρατηθεί και είναι στη φάση επιλογής
αναδόχου:136.400,00 €
16. Αποκατάσταση τομών οδοστρώματος
• Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και υπεγράφη η σύμβαση:
24.800,00 €
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Επίλογος
Κυρίες και κύριοι,
Στα μεγάλα ζητήματα του Δήμου δεν μείναμε αμέτοχοι, αλλά πήραμε θέση και
διεκδικήσαμε ό,τι χρειαζόταν.
Σε ότι αφορά στον Περιφερειακό Ηγουμενίτσας, από κοινού με τον Δήμαρχο
Φιλιατών προβήκαμε σε παρεμβάσεις πολυεπίπεδες, εξασφαλίζοντας σήμερα τη
χρηματοδότηση της Μελέτης του Περιφερειακού, ως κάθετος άξονας της Εγνατίας
Οδού, που ενώνει την Ηγουμενίτσα με το Μαυρομάτι. Αποτελεί χρόνια
αναγκαιότητα για την πόλη της Ηγουμενίτσας που επιτέλους δρομολογήθηκε με τις
καλύτερες προοπτικές.
Διεκδικήσαμε και συνεχίζουμε να διεκδικούμε την λειτουργία του ΤΕΠ, ως
Νοσοκομειακή δομή, η οποία θα καλύψει το κενό που υπάρχει στην Ηγουμενίτσα.
Σε ότι αφορά στην χερσαία ζώνη συνεχίζουμε να διεκδικούμε την επίλυση αυτού
του ζητήματος, που καθυστερεί λόγω γραφειοκρατίας. Ωστόσο, οι συνεχείς μας
οχλήσεις δεν το αφήνουν να βαλτώσει, αναμένοντας και επιμένοντας για τη
βέλτιστη επίλυσή του.
Όσα περιγράφηκαν πιο πάνω, δεν θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς
την σκληρή δουλειά και την αγαστή συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους,
τον Προέδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Προέδρους και τα μέλη
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, τους υπαλλήλους του Δήμου και φυσικά
τους συνεργάτες μου.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους Προέδρους και τα μέλη των νομικών προσώπων
και των επιτροπών, για την συνεισφορά τους.
Ολοκληρώνοντας έναν ακόμα απολογισμό είμαστε περήφανοι που καταφέραμε
αρκετά, κάτι που και οι πολίτες αναγνωρίζουν. Από την πρώτη μέρα ακολουθήσαμε
την δύσκολη οδό, μακριά από τις σειρήνες του λαϊκισμού και του πρόσκαιρου
εκλογικού οφέλους. Μια πολιτική που έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της
αξιοπιστίας του Δήμου, ακολουθώντας καινοτόμες στρατηγικές και βελτιώνοντας
την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Μέσα από τις διεκδικήσεις, τις συνεργασίες, τις διοργανώσεις συνεδρίων αλλά και
άλλων δράσεων καθώς και τις συμμετοχές σε φορείς και οργανισμούς καταφέραμε
να αναδείξουμε τον Δήμο μας, να διακριθούμε, να αυξήσουμε την αναγνωσιμότητά
του, να δημιουργήσουμε μια ενιαία ταυτότητα και τελικά να βελτιώσουμε την
εικόνα για τον Δήμο μας, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ως Δημοτική Αρχή είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να αλλάξουμε άποψη σε
όσους θεωρούσαν ότι η Ηγουμενίτσα δεν είναι παρά μία πόλη-πέρασμα,
καθιστώντας την μια πόλη που αξίζει κάποιος να ζει, προσελκύοντας τον ποιοτικό
τουρισμό.
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Μεσα από την εκτενή μου αναφορά στις επιτυχίες του Δήμου μας ως προς την
προσέλκυση κονδυλίων, δίνουμε ουσιαστικά μια απάντηση σε όλους εκείνους που
μεμψιμοιρούν και πεισματικά αρνούνται να δουν την πραγματικότητα.
Διεκδικήσαμε, με τεκμηριωμένες προτάσεις, κάθε δυνατή χρηματοδότηση και
καταφέραμε να εντάξουμε πληθώρα έργων. Η προσπάθεια μας συνεχίζεται
προετοιμάζοντας τον Δήμο μας για προσκλήσεις του ΕΣΠΑ, που αναμένονται κατά
τα επόμενα χρόνια.
Όσα ειπώθηκαν αποτελούν απαντήσεις με έργα, σε εκείνους που από την μία
καταψηφίζουν και από την άλλη προτείνουν αυτά που καταψήφισαν, ως
αναπτυξιακά, καινοτόμα και έξυπνα.
Κυρίες και κύριοι,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας είτε το θέλουν ορισμένοι είτε όχι άλλαξε σελίδα. Έβαλε ήδη
τον πήχη ψηλά για ένα καλύτερο αύριο, χτίζοντας στέρεες υποδομές και
διεκδικώντας την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας.
Με τις δομές μας, υποστηρίξαμε τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες ενώ δόθηκε
μεγάλη έμφαση στην πρόληψη όπου επιτύχαμε διακρίσεις.
Καθώς οι εκλογές πλησιάζουν, καλώ εκείνους που λαϊκίζουν και λασπολογούν να
καταθέσουν τις προτάσεις τους, κοστολογημένες, αλλά και την πηγή της
χρηματοδότησής τους.
Ο απολογισμός των πεπραγμένων μας για το 2018 αποτελεί την αρχή για ένα
καλύτερο αύριο. Δίνει δύναμη στην προοπτική του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Είναι απολογισμός έργων, πράξεων και όχι λόγων του αέρα.
Σας ευχαριστώ!
Ιωάννης Λώλος
Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
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