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2 Εισαγωγή  

Από την αρχή της θητείας μας, κάνοντας πράξη τη διαφάνεια και την πληρέστερη 
ενημέρωση των πολιτών, κάνουμε απολογισμούς πεπραγμένων στους οποίους 
αποτυπώνουμε τα έργα και τις δράσεις που ως Δημοτική Αρχή κάνουμε.  
Δυστυχώς, λόγω του Covid19, την προηγούμενη χρονιά δεν κατέστη δυνατό να 
γίνει, όμως ερχόμαστε, σήμερα, εδώ, προβαίνοντας σε έναν διετή απολογισμό 
προκειμένου να γίνει αντιληπτό το έργο που έχει υλοποιηθεί.  

Δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Είμαστε εδώ, για να επιταχύνουμε τυχόν 
καθυστερήσεις, και να διορθώσουμε τυχόν παραλείψεις.  

Με χαρά λοιπόν, αλλά και με την ευθύνη που μου αναλογεί ως Δήμαρχος, ενός 
Δήμου με πολλά εκκρεμή ζητήματα, είμαι σήμερα στην ευχάριστη θέση, να κάνω 
τον απολογισμό πεπραγμένων των ετών 2020 και 2021, τα οποία φρονώ ότι 
παρά τις ιδιαίτερες υγειονομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που 
επικράτησαν, έχουν θετικό πρόσημο.  

Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι σύντομος και να περιγράψω το πολυεπίπεδο 
και πολυδιάστατο έργο που έγινε τη διετία αυτή ξεκινώντας με κάποια από τα 
σημαντικότερα ζητήματα που μας απασχόλησαν. 

3 Χερσαία Ζώνη  
Το ζήτημα της χερσαίας ζώνης ταλανίζει τον Δήμο Ηγουμενίτσας, όπως και τον 
πρώην Δήμο Συβότων από την πρώτη κιόλας μέρα χάραξής της. Επιτρέψτε μου 
όμως μια σύντομη αναδρομή στο ζήτημα. 

Με διάφορες αποφάσεις από το 1967 ως το 1993, καθορίστηκαν τα όρια της 
χερσαίας ζώνης λιμένων Ηγουμενίτσας, Πλαταριάς και Συβότων. Δυστυχώς 
εντός των χαρακτηρισμένων εκτάσεων ως χερσαία ζώνη λιμένα, 
συμπεριελήφθησαν και εκτάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις λιμενικές 
δραστηριότητες και αποτελούν κατά κύριο λόγο εκτάσεις που χρησιμοποιούνται 
από τους πολίτες. Συμπεριλήφθηκαν επιπλέον και εκτάσεις που ανήκουν στην 
ιδιοκτησία του Δήμου.   

Έτσι, η ΟΛΗΓ Α.Ε., ως καθολικός διάδοχος του λιμενικού ταμείου Ηγουμενίτσας, 
διαχειρίζεται σήμερα τη χερσαία ζώνη, πλέον των τμημάτων όπου υφίστανται 
ιδιοκτησίες.  

Από το 2014 λοιπόν, που αναλάβαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης του Δήμου 
Ηγουμενίτσας ασχοληθήκαμε κατά προτεραιότητα με το ζήτημα της χερσαίας 
ζώνης, διεκδικώντας το σύνολο των τμημάτων της χερσαίας ζώνης που 
χρησιμοποιούνται από τους πολίτες και δεν είναι απαραίτητες για λιμενικές 
δραστηριότητες.  

Πρόκειται για μία υπόθεση με μεγάλες γραφειοκρατικές προεκτάσεις, η οποία 
όμως, από την πρώτη στιγμή ζητούσαμε, μόνο με νομοθετική παρέμβαση 
μπορεί να λυθεί.  

Τα δύο τελευταία χρόνια, με τη διαδικασία παραχώρησης του πλειοψηφικού 
πακέτου της ΟΛΗΓ Α.Ε. σε ιδιώτη να βρίσκεται προ των πυλών, οι πιέσεις μας 
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προς την Κυβέρνηση εντάθηκαν και προβήκαμε σε κινητοποιήσεις, χωρίς όμως 
να κόβουμε τους διαύλους επικοινωνίας.  

Με ρεαλιστικό πλαίσιο, αλλά και με γνώμονα το συμφέρον του τόπου και των 
επόμενων γενεών διεκδικήσαμε μια οριστική λύση, η οποία θα κατοχυρώνει τον 
Δήμο Ηγουμενίτσας και θα διασφαλίζει την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. 

Προβήκαμε σε παρεμβάσεις όταν επιχειρήθηκε να αμφισβητηθεί η ιδιοκτησία 
του Δήμου εντός της χερσαίας ζώνης και υπερασπιστήκαμε με επιτυχία τα 
συμφέροντα του Δήμου σε κάθε δικαστικό ή διοικητικό στάδιο που απαιτήθηκε.  

Πλέον βρισκόμαστε σε τροχιά επίλυσης του σημαντικότερου ζητήματος που 
απασχόλησε διαχρονικά τον Δήμο Ηγουμενίτσας. Δεν βγήκαμε να 
πανηγυρίσουμε ούτε βέβαια εφησυχάζουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.  

Είμαστε παρόντες και έτοιμοι να διεκδικήσουμε και να συγκρουστούμε με 
οποιονδήποτε στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα των πολιτών και του Δήμου.  

Πραγματοποιήσαμε τέλος ευρεία σύσκεψη με φορείς του τόπου για την 
επιτακτική ανάγκη προστασίας της ακτής του Δρεπάνου – Μακρυγιαλίου, η 
οποία επλήγη βάναυσα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ βρισκόμαστε σε 
συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την κατάρτιση μελέτης 
ανάδειξης των αιτιών καθώς και κατάρτισης προτάσεων διάσωσης της ακτής.  

4 Περιφερειακή οδός  
Η πόλη της Ηγουμενίτσας ασφυκτιά από την μη ύπαρξη Περιφερειακής Οδού. 
Προς αυτή την κατεύθυνση μαζί με τον Δήμαρχο Φιλιατών το 2017 και κατόπιν 
πιέσεων, καταφέραμε να ενταχθεί η μελέτη του κάθετου άξονα Ηγουμενίτσας – 
Μαυροματίου, στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Ιταλία, με φορέα υλοποίησης 
την Εγνατία Οδό, τμήμα του οποίου αποτελεί και η Περιφερειακή Οδός της 
Ηγουμενίτσας.  

Έκτοτε συνεχώς ενημερωνόμαστε, παρεμβαίνουμε και πιέζουμε ώστε να 
ολοκληρωθεί άρτια η τεχνική μελέτη, ενώ ήδη έχουμε ξεκινήσει τις προσπάθειες 
ώστε η κατασκευή του έργου να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο.  

5 Κορονοϊός  
Η πρωτοφανής υγειονομική κρίση που βίωσε η χώρα μας με τον κορονοϊό, 
άλλαξε τον τρόπο ζωής μας, ενώ η επιβολή των αναγκαστικών μέτρων για την 
περιστολή της διάδοσής του, δημιούργησε σημαντικές καθυστερήσεις, τόσο 
στην εκτέλεση έργων όσο και στην υλοποίηση δράσεων, σε όλα τα επίπεδα κατά 
την προηγούμενη διετία.  

Ωστόσο ο Δήμος μας με σχεδιασμό και αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους 
πόρους, προέβη στην άμεση λήψη μέτρων, προκειμένου, να ανταποκριθεί στο 
ιδιαίτερα απαιτητικό υγειονομικό πλαίσιο και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι 
ανταποκρίθηκε άριστα στις νέες απαιτήσεις.   

Ας δούμε όμως τις δράσεις εκείνες, που συνέβαλαν καθοριστικά στην 
αναχαίτηση της διασποράς, κυρίως όμως στη στήριξη της τοπικής μας 
κοινωνίας.  
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Από την πρώτη λοιπόν στιγμή, ορίσαμε συγκεκριμένο Αντιδήμαρχο ως 
συντονιστή του συνόλου των δράσεων και των μέτρων, ενώ προβήκαμε στην 
αλλαγή της λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ενισχύοντας το 
με μέσα και προσωπικό, ενώ ορίσαμε αρμόδιο υπάλληλο ως συντονιστή της 
ενισχυμένης πλέον Δομής.  

Παράλληλα, σε συνεχή συνεργασία με όλους τους αιρετούς και τους 
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, προβήκαμε σε όλες εκείνες τις παρεμβάσεις 
για την καλύτερη ανταπόκριση των υπηρεσιών του Δήμου, με στόχο, αφενός την 
προστασία της υγείας πολιτών και εργαζομένων και αφετέρου την επιχειρησιακή 
συνέχιση της λειτουργίας του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.  

Η ιδιαιτερότητα της κατάστασης, απαίτησε τη συνεχή επαγρύπνηση, ώστε να 
δράσουμε άμεσα και προληπτικά παρά πυροσβεστικά.  

Έτσι, με συνεχή επανεκτίμηση μέτρων, δράσεων και καταστάσεων, σχεδιάσαμε 
δράσεις προστασίας, ανακούφισης και ενημέρωσης των συμπολιτών μας. 

Τροποποιήσαμε τη λειτουργία του Δήμου, ώστε να υπάρξει επιχειρησιακή 
συνέχεια, ενώ εφαρμόσαμε την εκ περιτροπής εργασία, καθώς και την 
τηλεργασία στους εργαζόμενους και καθιερώσαμε τηλεδιασκέψεις σε βασικά 
όργανα του Δήμου.  

Θέσαμε από την πρώτη στιγμή σε λειτουργία τηλεφωνικά κέντρα ανά υπηρεσία 
για στοχευμένη εξυπηρέτηση των πολιτών.  

Πραγματοποιήσαμε πληθώρα συναντήσεων και συσκέψεων και σε συνέργεια με 
φορείς και υπηρεσίες, πετύχαμε σε σημαντικό βαθμό την κάλυψη των 
οικονομικών, κοινωνικών και ψυχολογικών αναγκών των συμπολιτών μας.  

Μέσω του ενισχυμένου προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», καλύψαμε ανάγκες 
των ευπαθών ομάδων. Με αρχή μας κανένας να μη μείνει αβοήθητος, 
παραδίδαμε σε καθημερινή βάση περισσότερα από 60 γεύματα καθημερινά, και 
επιπλέον τρόφιμα, φάρμακα αλλά και έγγραφα σε συμπολίτες μας, που δεν 
μπορούσαν ή δεν επιτρεπόταν να μετακινηθούν.  

Ακόμα και τις ημέρες του Πάσχα δεν αφήσαμε κανέναν μόνο του, μοιράζοντας 
γεύματα σε συνανθρώπους μας που πραγματικά είχαν ανάγκη. 

Προβήκαμε στη διανομή νωπών προϊόντων προς τους καταυλισμούς ΡΟΜΑ, 
ενώ τους προμηθεύσαμε με τροχόσπιτο, ψυγείο, γεννήτρια και καύσιμα με στόχο 
τη διευκόλυνση της διαβίωσής τους.  

Παράλληλα, μέσα από το Κέντρο Πρόληψης Υγείας του Δήμου μας, παρείχαμε 
συνεχή ενημέρωση για τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τα μέτρα προστασίας 
από την εξάπλωση του κορονοϊού. 

Αντιλαμβανόμενοι τη δυσκολία των τοπικών επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν 
στις επιπτώσεις, των μέτρων του κορονοϊού, εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα του 
Δήμου να προκρίνουμε μέτρα ανακούφισης όπως: 

• Η Απαλλαγή από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων.  
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• Η Απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και 
φωτισμού. 

• Η Απαλλαγή του 40% του συνολικού μισθώματος των επιχειρήσεων, 
που έχουν μισθώσει δημοτικά ακίνητα. 

• Η Αναστολή για δύο (2) μήνες από την υποχρέωση της καταβολής των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, απαλλαγμένων από προσαυξήσεις. 

• Προβήκαμε σε στοχευμένη καμπάνια στήριξης της τοπικής αγοράς και 
ανάπτυξη μιας ισχυρής τοπικής καταναλωτικής συνείδησης 

Από την πρώτη στιγμή και σε καθημερινή βάση προβήκαμε σε απολυμάνσεις  
σε δημοτικές εγκαταστάσεις, καταυλισμούς ΡΟΜΑ, σε όλες τις συνοικίες του 
Δήμου μας, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε δημοτικούς χώρους, αλλά και σε φορείς 
και υπηρεσίες που ζήτησαν την υποστήριξή μας, όπως το Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες, Αστυνομία, το Δικαστικό 
Μέγαρο κλπ. 

Φροντίσαμε τους εργαζομένους του Δήμου, μοιράζοντας σε όλους μέσα 
ατομικής προστασίας, προκειμένου να τους προφυλάξουμε, Τοποθετήσαμε σε 
όλα τα δημοτικά κτήρια συσκευές αντισηπτικών υγρών, ενώ προμηθευτήκαμε 
rapid test για προληπτικούς ελέγχους.  

Κατά την πρώτη φάση της άρσης των μέτρων, προβήκαμε σε διανομή 
υφασμάτινων επαναχρησιμοποιούμενων μασκών καθώς και οδηγιών για τη 
σωστή χρήση μάσκας, με σκοπό την προστασία των πολιτών. 

Μέσα από στοχευμένο πρόγραμμα διενεργήσαμε απολυμάνσεις των σχολικών 
μονάδων, με διανομή αντισηπτικών διαλυμάτων, μασκών πολλαπλών χρήσεων 
και γενικών οδηγιών από ειδικευμένο προσωπικό προς τους μαθητές και το 
εκπαιδευτικό προσωπικό, ενόψει της σταδιακής επαναλειτουργίας των 
σχολείων. 

6 Κοινωνική πρόνοια  
Όπως γίνεται κατανοητό και από τα προηγούμενα, η κοινωνική πολιτική βρέθηκε 
στο επίκεντρο, καθώς κληθήκαμε εν μέσω κρίσης να την αναδιαρθρώσουμε, 
προκειμένου να πραγματώσει έναν νέο σημαντικότατο ρόλο.  

Ωστόσο τα δύο αυτά έτη συνεχίσαμε, στο μέτρο του δυνατού τις παρεμβάσεις 
προκειμένου να ενισχύσουμε το δίχτυ προστασίας, που μεθοδικά έχει 
αναπτυχθεί αξιοποιώντας κάθε δυνατή χρηματοδότηση. 

Μέσα από Δομές μας όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό 
Φαρμακείο, καθώς και το Κέντρο Κοινότητας, αλλά και με τη σημαντική 
υποστήριξη της ίδιας της Διεύθυνσης Πρόνοιας, καταφέραμε να στηρίξουμε τους 
συμπολίτες μας που βρίσκονταν σε ανάγκη.  

Υπογράψαμε, μνημόνιο συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε., ενώ 
προβήκαμε στην καταγραφή κοινωνικών αναγκών του Δήμου, έχοντας υπόψη 
πλέον και τη νέα πραγματικότητα, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί. Μέσω της 
συντονιστικής ομάδας στοχεύουμε στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων 
για κοινωνικές δράσεις. 



Σελίδα 6 από 35 
 

Εκπονήσαμε επιμορφωτικά σεμινάρια στο προσωπικό των κοινωνικών 
υπηρεσιών του Δήμου, στο πλαίσιο των πολιτικών επιχειρησιακής ενίσχυσης, 
τόσο των κοινωνικών δομών και των προγραμμάτων όσο και της κοινωνικής 
υπηρεσίας, σε συνεργασία με τον «Συνήγορο του Πολίτη» και το «Δίκτυο 
Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας».  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Δήμος Ηγουμενίτσας είναι ο πρώτος ο οποίος ήρθε σε 
επαφή με τις εν λόγω Ανεξάρτητες Αρχές και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών 
για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 

Ως Δήμος, έχουμε έρθει ήδη σε επαφή με: 
• Τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 
• Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας 
• Τον Συνήγορο του Πολίτη 
• Το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για το Trafficking  
• Την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει εκπαιδεύσεις στους υπαλλήλους της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας και σχεδιάζουμε νέες εκπαιδεύσεις στο μέλλον.  

Με αυτόν τον τρόπο, η Δημοτική μας Αρχή έχει καταφέρει να έρθει σε επαφή με 
όλους τους εθνικούς φορείς με αρμοδιότητες για ευάλωτες ομάδες και σχεδιάζει 
πολιτικές για την κοινωνική ενσωμάτωση όλων των κοινωνικών ομάδων. 

Προετοιμάζουμε την πρόταση για την ίδρυση Στέγης Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) με στόχο να προσφέρουμε στα Άτομα με Αναπηρία μια 
στέγη, όπου θα αναπτύσσουν κι άλλες δεξιότητες. 

Σε συνεργασία με το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, προχωρήσαμε σε εμβολιασμό και με 
τις 3 δόσεις των ωφελούμενων του ΚΔΑΠ-μεΑ «Το εργαστήρι».  

Μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», προσφέραμε τη δυνατότητα 
μεταφοράς για εμβολιασμό όσων αδυνατούσαν, καθώς και ιατρών για κατ’ οίκον 
εμβολιασμό.  

Αξιοποιήσαμε τις δομές με μεγάλη επισκεψιμότητα πολιτών, ως κανάλια 
επικοινωνίας, προκειμένου να προβούμε σε ενημερώσεις για διάφορα ζητήματα 
όπως η κατάθλιψη, η ενδοοικογενειακή βία, η πρόληψη ασθενειών.  

Συμμετείχαμε με εισήγηση στο πολιτικό μέρος του Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών 
Υγιών Πόλεων, ενώ ως Δήμος έχουμε μπει στη διαδικασία πιστοποίησης ως 
Υγιής Πόλη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.  

Υλοποιήσαμε εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στα θύματα γυναικοκτονιών στην 
Ελλάδα, ενώ πραγματοποιήσαμε διαδικτυακή ημερίδα για τη βία κατά των 
γυναικών αλλά και καμπάνια ενημέρωσης. 

Αναδείξαμε τη σημασία της πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού, με 
διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για την αυτοεξέταση του μαστού,  
και σε συνεργασία με ιατρούς - γυναικολόγους, πραγματοποιήσαμε δράση με 
δωρεάν κλινική εξέταση μαστών.  
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Στηρίξαμε τις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές με αποστολή αγαθών 
πρώτης ανάγκης.  

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους όλων των δομών 
και υπηρεσιών, που κατά την περίοδο των περιορισμών αλλά κι έπειτα, 
βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή στηρίζοντας τους συμπολίτες μας.  

6.1 ΚΕΠ Υγείας  
Το Κέντρο Πρόληψης Υγείας του Δήμου μας, από το 2017 ως σήμερα ,έχει 
αποδείξει ότι έχει εδραιωθεί στη συνείδηση των συμπολιτών μας, ως ένας 
μηχανισμός πρόληψης και προαγωγής υγείας.  

Στα χρόνια αυτά καταγράφηκε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία, συχνά 
βάζοντας το ΚΕΠ Υγείας μας, ως παράδειγμα σε δράσεις που θα έπρεπε να 
υλοποιούνται, όχι μόνο στον Δήμο μας, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. 

Το ΚΕΠ Υγείας μέσα από δράσεις για παιδιά, εφήβους, ενήλικες, ηλικιωμένους, 
εκστρατείες ενημέρωσης, ομιλίες και σεμινάρια βρίσκεται κυριολεκτικά δίπλα 
στον πολίτη,  αφυπνίζοντάς τον και κατευθύνοντάς τον στην πρόληψη της 
Υγείας και στην απόκτηση μιας άλλης κοινωνικής συμπεριφοράς. 

Το 2019 η επιτυχημένη πορεία συνεχίστηκε με την καθιέρωση του Τοπικού 
Κέντρου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών ως 1ο σε εγγραφές, σε επίπεδο 
Δήμων, 161 εκπαιδευμένους πολίτες στις Α΄ Βοήθειες και με επιπλέον 3.800 
ωφελούμενους δημότες. 

Φτάνοντας στο πρόσφατο και υγειονομικά πρωτοφανές 2020 δε σταματήσαμε.  

Η πανδημία μπορεί να δημιούργησε νέες συνθήκες όμως κατέστησε την 
πρόκληση ακόμα μεγαλύτερη.  

Συνεχίσαμε να υλοποιούμε δράσεις (35 για την ακρίβεια), τηρώντας τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα και να βρισκόμαστε όσο το δυνατόν εγγύτερα στον 
πολίτη που βίωνε, όπως όλοι μας άλλωστε, μια πρωτόγνωρη κατάσταση με την 
εμφάνιση του κορωνοϊού.  

Ο τρόπος ενημέρωσης προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες, πραγματοποιώντας 
πια διαδικτυακές ομιλίες και συνεχείς αναρτήσεις στο διαδίκτυο για τα μέτρα 
πρόληψης και τη σωστή τήρηση αυτών. 

Αξιόλογη ήταν η καμπάνια ευαισθητοποίησης, που έγινε από το ΚΕΠ Υγείας του 
Δήμου στο θέμα της ενημέρωσης και της ανάγκης του εμβολιασμού έναντι της 
νόσου Covid-19.  

Ομιλίες, αναρτήσεις στο διαδίκτυο και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, αφίσες, 
διευκόλυνση μεταφοράς ηλικιωμένων στα εμβολιαστικά κέντρα, συντονισμός 
του κατ’ οίκον εμβολιασμού, ήταν μερικές από τις δράσεις που υλοποιήθηκαν 
και τοποθέτησαν τον Δήμο μας και τον Νομό μας στους Νομούς με τη 
μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη, στην ηπειρωτική χώρα.  

Παράλληλα, ξεκίνησε τη λειτουργία της, μετά από πρωτοβουλία του ΚΕΠ Υγείας, 
μια νέα δομή: ο «Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια». 
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Έτσι το 2021 και τηρώντας στο έπακρο τα υγειονομικά μέτρα υλοποιήσαμε 77 
δράσεις, με δωρεάν μαστογραφίες, οργάνωση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών, 
καμπάνιες ενημέρωσης για την παχυσαρκία, την προστασία από τον ήλιο, την 
ορθή διατροφή, τον εμβολιασμό, το AIDS, τον Covid-19 και πολλά άλλα.  

Επίσης μέσα από ημερίδες κυρίως διαδικτυακές, αλλά και με παραγωγή υλικού 
ευαισθητοποιήσαμε τους πολίτες σε ζητήματα όπως το κάπνισμα, η κατάθλιψη 
κλπ. 

Τόσο ο μεγάλος αριθμός ωφελούμενων όσο και τα βραβεία που συνεχώς 
κατακτά το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου μας αποδεικνύουν τη σωστή επιλογή μας να 
επενδύσουμε στην πρόληψη.  

Με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο, παρεμβαίνουμε στοχευμένα προκειμένου η 
πρόληψη να αποτελέσει μέρος της κουλτούρας των Δημοτών μας.  

Ήδη ξεκινήσαμε την ένταξη του Δήμου μας στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προκειμένου να υιοθετήσουμε καλές 
πρακτικές, στις οποίες το ΚΕΠ Υγείας θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.  

Θέλω στο σημείο αυτό από καρδιάς να ευχαριστήσω, τους εθελοντές – 
υπαλλήλους του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας, καθώς και το ΕΔΔΥΠΠΥ, 
που μέσω της επιστημονικής του καθοδήγησης δημιουργεί στοχευμένα 
προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης για τους πολίτες όλων των ηλικιών.  

 

7 Πολιτισμός  
Η πανδημία του Covid – 19, με τα γενικευμένα lockdowns και τα αυστηρά 
περιοριστικά μέτρα, επηρέασε ιδιαίτερα, πέρα όλων των άλλων και τον τομέα 
του πολιτισμού.  

Δράσεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνταν ανελλιπώς όλα τα 
προηγούμενα χρόνια (όπως π.χ. οι εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και των 
Αποκριών, η Γιορτή Λαδιού, κ.λπ..) δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκαν κατά τα 
έτη 2020 και 2021. 

Ωστόσο, παρά τις δυσμενείς συνθήκες και έχοντας πάντα ως πρωταρχικό 
μέλημα την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, κατά την τελευταία διετία 
πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω πολιτιστικές εκδηλώσεις: 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας: Πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τις 
16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, με στόχο να ενθαρρύνει τους κατοίκους των πόλεων 
να επιλέγουν βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, ώστε να παραμένουν σωματικά 
και ψυχικά υγιείς, αλλά και να προστατεύουν το περιβάλλον.  

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πραγματοποιούνται δράσεις σε συνεργασία με 
σχολεία, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, φορείς, αθλητικούς και 
πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης.  

Εξ αρχής, ως διοργανωτές στοχεύουμε στην κατά το δυνατό μεγαλύτερη 
συμμετοχή φορέων, ώστε το μήνυμα της προαγωγής ενός τρόπου ζωής πιο 



Σελίδα 9 από 35 
 

δραστήριου και φιλικού προς το περιβάλλον, να διοχετευθεί σε όσο το δυνατό 
περισσότερους πολίτες.  

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκαν κωπηλατικές βόλτες, δράσεις καλλωπισμού 
σημείων της πόλης, περίπατοι σε σημεία ιστορικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος, ρομποτικές κατασκευές σχετικές με αθλήματα και έξυπνους 
τρόπους μετακίνησης, ενημερωτικές δράσεις για την ασφαλή οδήγηση και τη 
χρήση κράνους/ζώνης, δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

Ιδιαίτερα επιτυχημένη είναι η δράση για το καλωσόρισμα της σχολικής χρονιάς 
που πραγματοποιείται σε συνεργασία με όλους τους αθλητικούς συλλόγους της 
πόλης και δίνει στους μικρούς μαθητές την ευκαιρία να δοκιμάσουν όλα τα 
αθλήματα και να παίξουν ομαδικά παιχνίδια, αλλά και οι ποδηλατάδες που 
πραγματοποιούνται τόσο μέσα στην πόλη, όσο και στο παραλιακό μέτωπο με 
συμμετοχή εκατοντάδων μικρών και μεγάλων συμπολιτών μας.  

Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 
κινητικότητας έχουν πραγματοποιηθεί μόνιμες παρεμβάσεις, όπως η 
τοποθέτηση ποδηλατοστατών σε κεντρικούς δρόμους, σχολεία και γήπεδα, 
αλλά και τα μεταλλικά πλαίσια της πλατείας για την πραγματοποίηση υπαίθριων 
εκθέσεων.  

ΕΛΛΑΔΑ 2021:  

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θέλοντας να τιμήσει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση 
του 1821, ήρθε σε επαφή με την επιτροπή «Ελλάδα 2021» και συνεργάστηκε 
στον σχεδιασμό ενός προγράμματος δράσεων που θα πραγματοποιούνταν, είτε 
στο πλαίσιο ταυτόχρονων πανελλαδικών εκδηλώσεων, είτε σε καθαρά τοπικό 
επίπεδο. Δυστυχώς, η έξαρση των κρουσμάτων, κυρίως στα αστικά κέντρα, είχε 
ως αποτέλεσμα την ακύρωση των δράσεων που είχαν σχεδιαστεί να 
πραγματοποιηθούν παράλληλα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Ωστόσο, σε 
τοπικό επίπεδο καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε δύο εκδηλώσεις: 

Η πρώτη, εκδήλωση μνήμης και τιμής, αφορά στην ανέγερση μνημείου προς 
τιμήν των 51 Υδραίων Ναυτών που εκτελέστηκαν στα Σύβοτα κατά την έναρξη 
της Επανάστασης. Πέραν της ανάδειξης του ιστορικού αυτού γεγονότος, που 
υπήρξε άγνωστο μέχρι πρότινος στο ευρύ κοινό, η δράση αυτή αποτέλεσε 
αφορμή για την υπογραφή πρωτοκόλλου αδελφοποίησης με τον Δήμο Ύδρας 
και την αμοιβαία διαβεβαίωση για περαιτέρω συνεργασία των δύο Δήμων σε 
πολιτιστικό και τουριστικό επίπεδο.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση, πραγματοποιήσαμε, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Θεσπρωτίας και την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, την περιοδική 
έκθεση «Έργον Θεοφίλου: εικόνες Αγίων από το Πήλιο στη Θεσπρωτία», 
η οποία μάλιστα τελεί υπό την Αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.  

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ που 
αντλούν τη θεματογραφία τους από την εκκλησιαστική ζωγραφική παράδοση και 
αποτελεί την πρώτη προσπάθεια παρουσίασης ενός ικανοποιητικού αριθμού 
αντιπροσωπευτικών θρησκευτικών έργων του μεγάλου λαϊκού ζωγράφου.  
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Η έκθεση άνοιξε τις πύλες της για το κοινό στις 28 Νοεμβρίου 2021 κι, έχοντας 
πάρει ήδη μία παράταση, θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Απριλίου 2022.  

Το μεγαλύτερο ωστόσο κέρδος από τη συνεργασία μας με την επιτροπή 
«ΕΛΛΑΔΑ 2021» είναι η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος 
Αντώνης Τρίτσης, με τίτλο «Δημιουργία έξυπνου τουριστικού προορισμού» 
προϋπολογισμού 288.000,00 €.  

Η πρόταση περιλαμβάνει δύο υποέργα, ως εξής:  

Υποέργο 1: «Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού 
και Πολιτιστικού πλούτου του Δήμου Ηγουμενίτσας με χρήση καινοτόμων 
εφαρμογών πληροφορικής» το οποίο αφορά στην ψηφιακή προβολή, ανάδειξη 
και ανάπτυξη του πολιτιστικού και τουριστικού μας αποθέματος. Στην ψηφιακή 
πλατφόρμα, που θα είναι διαθέσιμη ως εφαρμογή και για φορητές συσκευές, θα 
υπάρχει και δυνατότητα προβολής όλων των σημαντικών σημείων 
ενδιαφέροντος του Δήμου.  

Υποέργο 2: «Δημιουργία αίθουσας εικονικής πραγματικότητας για την ανάδειξη 
της ιστορίας μέσω διαδραστικών εφαρμογών». Αφορά στη δημιουργία αίθουσας 
ψηφιακών προβολών, εικονικής πραγματικότητας και διαδραστικών 
εφαρμογών, στο υπό ανακατασκευή κτήριο ΕΙΝ.  

Το ιστορικό υλικό που θα προβληθεί σχετίζεται με την ιστορία, τους μύθους και 
τη συμβολή της ευρύτερης περιοχής στην Ελληνική Επανάσταση.  

Συνδυάζεται με το έργο που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και αφορά στην 
ανάδειξη των δύο ενετικών κάστρων του Δήμου, του κάστρου της Ηγουμενίτσας 
και του κάστρου του Μαργαριτίου.  

Tale of X Cities: Με πρωτοβουλία του Goethe-Institute Thessaloniki και της Art 
Box, σχεδιάστηκε το πρόγραμμα Tale of X Cities, στο οποίο πρόσκληση 
συμμετοχής έλαβαν πόλεις της Βορείου Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η 
Ηγουμενίτσα.  
Με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου και ενός θεσμού από την Ήπειρο μέχρι τη 
Θράκη, το πρόγραμμα περιελάμβανε μια σειρά εργαστηρίων που 
αποσκοπούσαν στην ενεργοποίηση της δημιουργικότητας των τοπικών 
κοινοτήτων, καθώς και ένα τελικό φεστιβάλ, που παρουσίασε τα αποτελέσματα 
των εργαστηρίων.  
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετείχε ως συνεργαζόμενος φορέας, ενώ στους 
συμμετέχοντες περιλαμβάνονται ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος 
Πέρδικας, καθώς και μεμονωμένα άτομα που παρακολούθησαν τα σεμινάρια και 
εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία που τους δόθηκε για καλλιτεχνική έκφραση.  

Το περιεχόμενο του προγράμματος και του φεστιβάλ συν-διαμορφώθηκαν από 
τους διοργανωτές, τους συνεργαζόμενους φορείς και τους συμμετέχοντες, 
δημιουργώντας έτσι μία κοινότητα που έδρασε συλλογικά για την παραγωγή 
πολιτισμού.  

Το πρώτο Φεστιβάλ Tale of X Cities με συμμετοχή 12 πόλεων της Βορείου 
Ελλάδας, από την Ηγουμενίτσα ως την Αλεξανδρούπολη, υλοποιήθηκε 



Σελίδα 11 από 35 
 

διαδικτυακά (λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία) στις 
21 Νοεμβρίου 2021, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός του 2ου Φεστιβάλ.  

Νύχτες Ιταλικού Σινεμά:  

Σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο και την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, πραγματοποιήσαμε από τις 26 έως τις 30 
Αυγούστου 2021 το Φεστιβάλ Ιταλικού Κινηματογράφου “CINEPELAGOS - 
Νύχτες ιταλικού σινεμά”, στο Αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας.  

Προβλήθηκαν 5 ταινίες του σύγχρονου Ιταλικού κινηματογράφου, με κοινό 
χαρακτηριστικό την ελευθερία, ως επιθυμία και πηγή δημιουργικότητας.  

Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιταλίας 
στην Αθήνα και αποτέλεσε την αφορμή για την μετέπειτα επίσκεψη της 
Πρέσβειρας στην Ηγουμενίτσα. Με τη φιλοδοξία να εξελιχθεί σε ένα ετήσιο 
φεστιβάλ, προγραμματίζουμε και νέα διοργάνωση το προσεχές καλοκαίρι. 

Καλλωπισμός των ΚΑΦΑΟ:  

Σε συνεργασία με υπαλλήλους του Δήμου υλοποιήσαμε Δράση καλλωπισμού 
των ΚΑΦΑΟ μέσω των οποίων περάσαμε μηνύματα για την προστασία του 
περιβάλλοντος, την ισότητα και την κοινωνική ειρήνη. 

8 Παιδεία 
Μια από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η 
παιδεία και δια βίου μάθηση.  

Συνδέεται δε ευθέως με την παροχή κοινωνικών και πολιτιστικών πολικών για 
την τοπική ανάπτυξη.  

Σ΄ αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Ηγουμενίτσας εισηγήθηκε και παρέχει του 
απαραίτητους πόρους για την ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου Ηγουμενίτσας, 
με στόχο την ανάπτυξη των μουσικών δεξιοτήτων των μαθητών που το 
επιθυμούν, αίρεται δε ένας ακόμη περιορισμός που είχαν οι μαθητές της 
Περιφερειακής μας Ενότητας.  

Και πάλι με την υποστήριξη του Δήμου, ιδρύθηκε το πρότυπο ΕΠΑΛ 
Ηγουμενίτσας καθώς και το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας για την ενίσχυση της 
Επαγγελματικής εκπαίδευσης των μαθητών του Δήμου μας.  

Κατά τις δύσκολες δε και ιδιαίτερες χρονιές που διανύσαμε ο Δήμος 
Ηγουμενίτσας στήριξε στο έπακρο τις σχολικές μονάδες και των δύο βαθμίδων.  

Αξίζει να πούμε ότι με περιστολή δαπανών και ιδίους πόρους, καλύψαμε τη 
μισθοδοσία επιπλέον καθαριστριών στα σχολεία μας.  

Παράλληλα προβήκαμε σε παρεμβάσεις όπου απαιτούνται όπως:  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
1ο Δημοτικό σχολείο Ηγουμενίτσας Αλλαγή πατώματος στην αίθουσα 

εκδηλώσεων 
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Δημοτικό σχολείο Καστρίου Προμήθεια Φωτοτυπικού 
μηχανήματος 

Δημοτικό σχολείο Νέας Σελεύκειας Προμήθεια Φωτοτυπικού 
μηχανήματος 

Δημοτικό σχολείο Πέρδικας Προμήθεια Φωτοτυπικού 
μηχανήματος & κλιματιστικών 
μονάδων 

 Νηπιαγωγείο Μαυρουδίου Προμήθεια Φωτοτυπικού 
μηχανήματος & κλιματιστικών 
μονάδων 

1ο Νηπιαγωγείο Νέας Σελεύκειας Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων 
Δημοτικό σχολείο Μαργαριτίου Ηλεκτρολογικές εργασίες 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
1ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας Επισκευή κάγκελων και προμήθεια 

επίπλων 
2ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας Παροχή 2 βιντεοπροβολέων 
3ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας Βιομηχανικό δάπεδο στον αύλειο 

χώρο , Ελαιοχρωματισμοί  
Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο 
Ηγουμενίτσας 

Κατασκευή στεγάστρου ,  
Αναβάθμιση υπολογιστών  

Γυμνάσιο Νέας Σελεύκειας Εργασίες συντήρησης & μόνωσης 
στέγης ,  
προμήθεια κλιματιστικής μονάδας 
επισκευή πορτών ελαιοχρωματισμοί , 
κατασκευή επισκευή παραθύρων 
Συντήρηση στέγης , έπιπλα γραφείων 

Γυμνάσιο-Λύκειο Μαργαριτίου Εγκατάσταση δικτύων τοποθέτηση 
φωτιστικών και βιντεοπροβολέων, 
Συντήρηση τμήματος στέγης , 
Κατασκευή μεταλλικών πορτών  

Γυμνάσιο Πλαταριάς Συντήρηση στέγης 
Μουσικό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικά και 

εξωτερικά,  
Αλλαγή πορτών και διόρθωση 
τουαλετών, προμήθεια μουσικών 
οργάνων 

1ο Λύκειο Ηγουμενίτσας  Επισκευή μέρους στέγης  

9 Τουρισμός 
Ο τουρισμός, αποτελεί σημαντικό τμήμα της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου 
μας και παρά τις ιδιαίτερες υγειονομικές συνθήκες που ίσχυαν τα δύο τελευταία 
χρόνια, με τη δραματική μείωση του τουρισμού, προσαρμόσαμε τη στρατηγική 
του Δήμου μας και σε συντονισμένες προσπάθειες με τον ΕΟΤ συντάξαμε οι 
ίδιοι και πέτυχαμε την έγκριση των Σχεδίων Τουριστικής Προβολής, ενώ 
υλοποιήσαμε τις ακόλουθες στοχευμένες δράσεις:  

Α. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
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 Επικαιροποιήσαμε και μεταφράσαμε τα κείμενα τουριστικού ενδιαφέροντος 
της ιστοσελίδας του Δήμου Ηγουμενίτσας,  

 Έχουμε ενεργή ψηφιακή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(Instagram και facebook) με επίκαιρο και διαφοροποιημένο υλικό.  

 Η τουριστική ιστοσελίδα μας αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς για περιεχόμενο 
σε άλλους ιστοτόπους, που αντλούν κείμενα και πληροφορίες για τον 
προορισμό μας, ως μέρος της συνολικής προβολής της Ηπείρου.  

 Προβάλαμε σε αρκετά διαδικτυακά κανάλια το ειδικό βίντεο που 
δημιουργήθηκε με τίτλο «Δήμος Ηγουμενίτσας: το κρυμμένο διαμάντι της 
Ηπείρου» 

 Δημιουργήσαμε τουριστικό λογότυπο του Δήμου, με σκοπό την 
αναγνωρισιμότητα, τη μοναδικότητα και τη συντονισμένη ανάδειξη του 
τουριστικού μας προϊόντος.  

 
Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 Δημιουργήσαμε διαφημιστικό έντυπο του Δήμου Ηγουμενίτσας στην αγγλική 

γλώσσα, εγκεκριμένο από τον ΕΟΤ (1000 τμχ.).  
 Προχωρήσαμε στην παραγωγή βίντεο τουριστικού περιεχομένου, με 

παραλίες και σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Ηγουμενίτσας - “Municipality 
of Igoumenitsa: the hidden gem of Epirus”. 

 Δημιουργήσαμε τουριστικό χάρτη της πόλης της Ηγουμενίτσας και 
επισημάναμε τα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Ηγουμενίτσας, με 
πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό (5.000 τμχ.) στην αγγλική και ελληνική 
γλώσσα, εγκεκριμένο από τον ΕΟΤ. 

 Προχωρήσαμε σε διαφημιστική προβολή στο Περιοδικό ΔΙΑΚΟΠΕΣ, που 
κυκλοφόρησε με την Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, με σκοπό την 
τουριστική προβολή του Δήμου Ηγουμενίτσας και την προώθηση του 
εσωτερικού τουρισμού, το οποίο κυκλοφόρησε πανελληνίως και έμεινε στις 
προθήκες των περιπτέρων για 6 μήνες.  

 Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου αποστείλαμε υλικό τουριστικής 
προβολής για την ανάδειξη του Δήμου μας στις εκθέσεις που συμμετέχει η 
Περιφέρεια.  

Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  
 Ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετείχε στη διεθνή έκθεση PHILOXENIA ως 

συνεκθέτης στο Περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου με το γενικό 
διαφημιστικό φυλλάδιο που δημιούργησε γι’ αυτόν τον σκοπό. 
Πραγματοποιήθηκαν επαφές με tour operators και με εταιρείες startup, με 
υπεύθυνους τουρισμού όμορων Δήμων, ενώ αναγνωρίστηκαν και 
ανταλλάχθηκαν καλές πρακτικές.  

 Συναντηθήκαμε με υπεύθυνους του Epirus Trail, κατά την παρουσίαση που 
πραγματοποίησαν στο πλαίσιο της Έκθεσης για την ανάδειξη των 
μονοπατιών της Ηπείρου.  

 Συμμετείχαμε σε τηλεδιάσκεψη για τον τουρισμό των Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
Άρτας, για τη σημασία συντονισμού και συνεργασίας όλων των 
εμπλεκομένων Δήμων, επιμελητηριών, συλλόγων καταλυμάτων, υπό την 
αντίξοη συγκυρία της πανδημίας. 
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 Συμμετείχαμε σε συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος 
SUSTOURISMO-Interreg Adrion για την προώθηση του Βιώσιμου 
Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα. 

 Συμμετείχαμε στο συνέδριο του έργου “Greece-Albania (GET)” και 
υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και 
Δήμου Ηγουμενίτσας για την προώθηση των διαδρομών πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

 Τέλος υποδεχθήκαμε στον Δήμο μας την Πρόεδρο της Επιτροπής «ΕΛΛΑΔΑ 
2021», η οποία και ενημερώθηκε σχετικά με τις υποβληθείσες προτάσεις του 
Δήμου Ηγουμενίτσας που αφορούν α. στη δημιουργία έξυπνου τουριστικού 
προορισμού και β. στη δημιουργία αίθουσας εικονικής πραγματικότητας για 
την ανάδειξη της ιστορίας μέσω διαδραστικών εφαρμογών.  

 

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
 Ο Δήμος Ηγουμενίτσας για την ανίχνευση και προβολή της γαστρονομικής 

του ταυτότητας προχώρησε στη διεξαγωγή διετούς έρευνας με δομημένο 
ερωτηματολόγιο, που απευθύνθηκε σε ηλικιωμένους δημότες.   
Η επιλογή αυτής της ειδικής ομάδας ερωτώμενων έγινε με σκοπό την 
καταγραφή ατόφιων και ελεύθερων από σύγχρονες προσμίξεις, συνταγών 
για την απόδοση του πραγματικού γαστρονομικού προφίλ του Δήμου.   
Από την έρευνα προέκυψαν 150 μοναδικές συνταγές με περισσότερες από 
200 παραλλαγές του. Στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε σε 
διαχείριση των ευρημάτων για την ανάδειξη του Δήμου Ηγουμενίτσας ως 
γαστρονομικό προορισμό.  

 Συναντηθήκαμε με τον οργανισμό Tirilab, μια πρωτοβουλία που αφορά στην 
αναζήτηση διοχέτευσης της επιστημονικής γνώσης και τις ψηφιακής 
τεχνολογίας για τη διατήρηση της πολυπολιτισμικής κληρονομιάς (τοπική 
τεχνογνωσία, γαστρονομία και πολιτισμός) των αγροτικών κοινοτήτων στη 
Βόρεια Ελλάδα. Διερευνήθηκε η δυνατότητα αμφίδρομης παροχής 
υπηρεσιών και στοιχείων με θέμα τη γαστρονομική παράδοση και τοπική 
τεχνογνωσία. 

 Συνάντηση με εκπρόσωπους της Ιεράς Μητρόπολης για την ανάπτυξη του 
Θρησκευτικού τουρισμού.  

 Συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο καθώς και με τον Ποδηλατικό Όμιλο 
για τη δημιουργία, ανάδειξη και προώθηση συγκεκριμένων διαδρομών και 
μονοπατιών. 

 Συναντηθήκαμε με τον Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ.) για τη 
διερεύνηση της δυνατότητας ενίσχυσης του τουρισμού κρουαζιέρας και από 
κοινού συνεργασία και συντονισμένη προσπάθεια για αξιοποίηση της 
μαζικής άφιξης των ταξιδιωτών στην περιοχή μας. 

 Συμμετείχαμε με ψηφιακό υλικό στην εκδήλωση γνωριμίας με το 
FILMOFFICE της Περιφέρειας Ηπείρου στο Μουσείο Αργυροτεχνίας, στα 
Ιωάννινα, στις 18 Σεπτεμβρίου 2020, για την προώθηση του προορισμού μας 
σε κινηματογραφικές παραγωγές στην Ήπειρο.  

 Συνεχίσαμε να υποβάλουμε υποψηφιότητα και να βραβευόμαστε με τέσσερις 
Γαλάζιες Σημαίες για τις παραλίες του Δήμου Ηγουμενίτσας Δρέπανο, 
Καραβοστάσι, Μέγα Άμμος, Αγία Παρασκευή). 
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 Υλοποιήσαμε σύγχρονες προσβάσεις ΑμεΑ (ράμπες) στις παραλίες Αγία 
Παρασκευή, Καραβοστάσι, Μέγα Άμμος, Πλαταριά.  

 Συμμετείχαμε ως συνδιοργανωτές στους αθλητικούς αγώνες «6ο Il Porto 
Triathlon (2-3 Οκτωβρίου 2021)», με 160 συμμετοχές, καθώς και στις 
διοργανώσεις Παράκτιος Δρόμος Ηγουμενίτσας, Πρωτάθλημα Scramble 
Δυτικής Ελλάδας 2019, West Coast (XCO) MTB Race (ορεινός ποδηλατικός 
αγώνας) ενώ υποστηρίξαμε τους αθλητικούς αγώνες «1ο Ionian Sea Tri» που 
διοργανωθήκαν στην Πλαταριά, με συμμετοχή άνω των 300 ατόμων. 

 Συναντηθήκαμε με την Πρέσβειρα της Ιταλίας στην Ελλάδα, κα. Πατρίτσια 
Φαλτσινέλι, με σκοπό την ενδυνάμωση της συνεργασίας, ανάμεσα στις δυο 
χώρες και την ενίσχυση του τουριστικού τομέα.  

 Παραχώρησα, ο ίδιος, συνεντεύξεις σε διάφορα μέσα όπως η ΕΡΤ3, ο Alpha 
98,9 κλπ προκειμένου να προωθήσουμε τον Δήμο μας, ως τουριστικό 
προορισμό 12 μήνες τον χρόνο.  

 Διοργανώσαμε διαλογική συζήτηση με θέμα «Διερεύνηση των καλύτερων 
επιλογών επανεκκίνησης του τουρισμού, με παράλληλη διασφάλιση του 
αγαθού της υγείας στην περιοχή μας», στα Σύβοτα, στις 13 Ιουνίου 2020, με 
συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, ιατρών και επιχειρηματιών τουρισμού. 

10 Οικονομικά  
Από την πρώτη ημέρα της δημοτικής μας θητείας και προκειμένου να 
υλοποιήσουμε το όραμα και τους στόχους μας με ρεαλισμό, αποτυπώσαμε την 
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, εντάξαμε εκ νέου τον Δήμο στο πρόγραμμα 
ληξιπρόθεσμων οφειλών για το έτος 2020, επιδοτούμενοι με το ποσό των 
1.410.977,68€ και για το έτος 2021 και με το ποσό των 865.023,44 αντίστοιχα.  

Ακολουθήσαμε έτσι μια εμπροσθοβαρή, αναπτυξιακή πολιτική μέσω της οποίας 
ξεφύγαμε από την εσωστρέφεια και τη 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, 
όπως αυτά που αφορούν στην αντιπλημμυρική προστασία. 

Παράλληλα, προχωρήσαμε σε μισθώσεις αρκετών ακινήτων του Δήμου, 
προκειμένου να γίνει αξιοποίησή τους και να έχουμε επιπλέον έσοδα για το Δήμο 
τα οποία θα συμβάλουν στην υλοποίηση έργων και δράσεων, εκτάσεων για την 
ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων, εκτάσεων για γεωργικές καλλιέργειες 
καθώς και εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 
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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.  

Θα ήθελα να επισημάνω ότι ως Δήμος Ηγουμενίτσας, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας και να ανακάμψει η τοπική 
οικονομία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, με συντονισμένες και αποφασιστικές 
ενέργειες, στηρίξαμε έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας τα 
ελαφρυντικά μέτρα που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Επίσης σχετικά με το ΤΑΠ και τα έσοδα από τέλη καθαριότητας: 

Προχωρήσαμε σε εφαρμογή της διάταξης της κείμενης νομοθεσίας για τη 
δήλωση ορθών στοιχείων όσον αφορά την επιφάνεια των ακινήτων.  

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ήταν αρκετά σημαντική με τη δυνατότητα 
«νομιμοποίησης αδήλωτων» τετραγωνικών μέτρων αυξάνοντας κατά τρόπο 
σημαντικό τους υπόχρεους καταβολής ΤΑΠ και δημοτικών τελών και φόρων και 
κατά επέκταση τα έσοδα του Δήμου.  

Ο Δήμος μας ενσωμάτωσε και το αρχείο της ΚΕΔΕ στο σχετικό αρχείο της 
ΔΕΔΔΗΕ και δημιουργήθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο αρχείο μη 
ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στα όρια της Δημοτικής Επικράτειας.  

Επειδή οι αριθμοί δεν ψεύδονται, θα αναφέρω μόνο ότι η συνετή και στοχευμένη 
οικονομική διαχείριση που αναπτύξαμε, σε συνδυασμό με την ενταξιμότητα 
έργων που έχουμε πετύχει αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό του 2022, όπου 
το 57,88% αυτού αφορά σε έργα και δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα των 
οποίων η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη και προέρχεται από το ΕΣΠΑ, 
Φιλόδημος, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ , Ευρωπαϊκά Προγράμματα κ.λ.π) και τα οποία 
θα δώσουν πνοή ανάπτυξης σε όλο το Δήμο. 

Κατά τη διάρκεια χρήσης του διαχειριστικού έτους 2019 τα συνολικά έσοδα του 
Δήμου Ηγουμενίτσας ανήλθαν σε 15.493.213,57 ευρώ, οι εξοφληθείσες 
δαπάνες σε 14.940.823,67€, ενώ το χρηματικό υπόλοιπο στις 31.12.2019 ήταν 
552.389,90€. 

Κατά τη διάρκεια χρήσης του διαχειριστικού έτους 2020 τα συνολικά έσοδα του 
Δήμου Ηγουμενίτσας ανήλθαν σε 19.725.404,08 ευρώ, οι εξοφληθείσες 
δαπάνες σε 18.978.195,67€, ενώ το χρηματικό υπόλοιπο στις 31.12.2020 ήταν 
747.208,41€. 

Κατά τη διάρκεια χρήσης του διαχειριστικού έτους 2021 τα συνολικά έσοδα του 
Δήμου Ηγουμενίτσας ανήλθαν σε 22.863.017,07 ευρώ, οι εξοφληθείσες 
δαπάνες σε 21.863.017,07€, ενώ το χρηματικό υπόλοιπο στις 31.12.2021 ήταν 
498.087,54€. 
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10.1 Δημοτική Περιουσία  
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουμε δώσει στην καταγραφή της Δημοτικής Περιουσίας, 
έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός συνολικού σχεδίου για την αξιοποίηση και 
τη διαφύλαξη της, καθώς και για την αύξηση των εσόδων του Δήμου σε μία 
εποχή ειδικά, που η πανδημία οδηγεί σε ουσιαστικές οικονομικές απώλειες.  

Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε ξεκινήσει και συνεχίζουμε την ουσιαστική και 
ολοκληρωμένη μηχανογράφηση με σταδιακή καταγραφή της ακίνητης 
περιουσίας σε φυσικούς και ηλεκτρονικούς φακέλους. Ειδικότερα:  

• Συλλέξαμε πληροφορίες από τις Υπηρεσίες του Δήμου και όχι μόνο, 
σχετικά με τα Δημοτικά Ακίνητα (γεωτεμάχια, οικόπεδα, κτίσματα), τη 
θέση των Δημοτικών Ακινήτων (εισαγωγή τους σε Σύστημα Γεωγραφικών 
Πληροφοριών), τα πολεοδομικά, νομικά και οικονομικά χαρακτηριστικά 
των ακινήτων. 

• Κατηγοριοποιήσαμε τα δεδομένα των περιουσιακών στοιχείων.  
• Καταχωρήσαμε και επικαιροποιήσαμε τα πλήρη στοιχεία των ακινήτων 

στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου, το οποίο μέσω της εφαρμογής 
μητρώου ακινήτων διαλειτουργεί τόσο με το υποσύστημα της 
Οικονομικής Υπηρεσίας όσο και με το Ε9 του Δήμου. 

Εν ολίγοις, προβήκαμε σε εκτεταμένη καταγραφή και περιγραφή των ακινήτων 
του Δήμου (τοποθεσία, κατάσταση ακινήτου, αριθμός ακινήτων κλπ) με επιτόπια 
αναζήτηση για ταυτοποίηση και φωτογράφιση, τον απαραίτητο νομικό έλεγχο 
τίτλων με έρευνα στα υποθηκοφυλακεία, τοπογραφική αποτύπωση, τεχνικό 
έλεγχο, καθώς και τη δημιουργία φακέλου για κάθε ακίνητο σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή.  

Με αφορμή την υπουργική απόφαση για την καταγραφή στοιχείων 
προσβασιμότητας των ΑμεΑ στα δημόσια κτίρια και σε συνδυασμό με την 
καταγραφή της δημοτικής περιουσίας προχωρήσαμε και στην καταγραφή των 
δημοτικών κτιρίων στην πλατφόρμα που δημιούργησε για αυτόν τον λόγο το 
ΤΕΕ. 

Αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας είναι να καταγράψουμε πληροφορίες 
για τα υφιστάμενα δημοτικά κτίρια όπως και για τα μισθωμένα κτίρια που 
στεγάζουν Υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με την προσβασιμότητά τους και κατ’ 
επέκταση τις ανάγκες για παρεμβάσεις στα κτίρια αυτά και τεχνικές βελτιώσεις 
προς όφελος των πολιτών. Μελετώντας τα στοιχεία της καταγραφής 
καταλήγουμε σε κάποια σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την 
προσβασιμότητα των κτιρίων του Δήμου μας σε ΑμεΑ, τα οποία παρουσιάζονται 
παρακάτω: 

Δημοτικά 
Κτίρια 

Αριθμός Προσβασιμότητα Μισθωμένα Ιδιόκτητα 

Διοικητικά 
κτίρια - ΚΕΠ 

10 7 1 9 

Παιδικοί 
Σταθμοί 

11 6 1 10 

Νηπιαγωγεία 20 7 7 13 
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Δημοτικά 15 5 0 15 
Γυμνάσια 9 4 0 9 
Λύκεια 5 1 0 5 
Λοιπών 
Χρήσεων 

12 11 4 8 

 

Τα ανωτέρω στοιχεία πρόκειται να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου 
ενώ τα στοιχεία της Δημοτικής Περιουσίας θα αποτυπωθούν και στο GIS του 
Δήμου.  

Με βάση τα στοιχεία που συλλέξαμε, η ακίνητη περιουσία του Δήμου αποτελείται 
από αδόμητα οικόπεδα ή αγροτεμάχια και κτίσματα διαφορετικού μεγέθους και 
χρήσης. Κατά τη διαδικασία συλλογής δεδομένων καταγράφηκαν και 
συλλέχθηκαν τα στοιχεία 229 ακινήτων, που ανήκουν στην ιδιοκτησία του 
Δήμου, ενώ συνεχίζουμε την αποτύπωση και καταγραφή.  

11 Διοικητικά – Ψηφιακά  
OEY  

Με το ΦΕΚ 709/Β'/24-02-2021 εγκρίθηκε ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου ο οποίος ανταποκρίνεται στο μέγεθος του Δήμου, τις 
αναπτυξιακές προκλήσεις και ενσωματώνει την κείμενη νομοθεσία. Πρόκειται για 
έναν Οργανισμό που έλαβε υπόψη τις σύγχρονες προκλήσεις της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, αλλά και τις ανάγκες της επόμενης μέρας.  

Wifi4Gr 

Υποβάλαμε πρόταση στο πρόγραμμα Wifi4GR, προκειμένου να επεκτείνουμε 
τα σημεία Ελεύθερης Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο χωρίς να 
επιβαρύνουμε τον δημοτικό προϋπολογισμό. Έτσι, σε συνδυασμό με τα σημεία 
που ήδη είχε τοποθετήσει ο Δήμος με ιδίους πόρους, αλλά και τα σημεία που 
εγκαταστάθηκαν από το πρόγραμμά Wifi4EU ενισχύσαμε την προσπάθεια 
παροχής ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο για πολίτες και επισκέπτες.  

GiS  

Προβήκαμε στην ανάπτυξη Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος με 
σκοπό την οργάνωση κατά προτεραιότητα των υφιστάμενων γεωχωρικών 
πληροφοριών, την ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών διαδικτύου για τη διάχυση 
της γεωπληροφορίας προς το κοινό (πολίτες, επαγγελματίες μηχανικοί,κ.α.), 
αλλά και στη μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη του Δήμου, προκειμένου να 
βελτιωθούν οι εσωτερικές ροές διαχείρισης των γεωχωρικών δεδομένων.  

Πρόκειται για μια σημαντική προσπάθεια, καθώς για πρώτη φορά 
συγκεντρώνονται σημαντικές πληροφορίες με γεωαναφορά που αφορούν στον 
Δήμο και έτσι βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δήμου 
και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  
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Ανταποκρινόμενοι στις επιταγές του ψηφιακού μετασχηματισμού της 
αυτοδιοίκησης, καθώς και στη συνεχιζόμενη ανάγκη της κοινωνικής 
αποστασιοποίησης λόγω πανδημίας, έχουμε εισάγει μία νέα υπηρεσία 
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, όπου οι πολίτες δύνανται να υποβάλουν τα 
αιτήματά τους στον Δήμο, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία. 

Μέσα από την πλατφόρμα eservices, οι πολίτες μπορούν να αιτούνται, να 
λαμβάνουν πρωτόκολλο στην αίτησή τους, να παρακολουθούν την πορεία των 
αιτημάτων τους, καθώς και να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά και με ασφάλεια, τα 
αιτηθέντα πιστοποιητικά τους, όπως Πιστοποιητικό Γέννησης, Πιστοποιητικό 
Οικογενειακής Κατάστασης, Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας κλπ. 

Επίσης το σύστημα των αιτήσεων αξιοποιήθηκε για την υποβολή αιτημάτων 
πρόσληψης προσωπικού αλλά και για τα μέτρα ελάφρυνσης των επιχειρήσεων.  

Υποβάλαμε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης το έργο με τίτλο «Εφαρμογή 
συστημάτων Smart Cities στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και 
της πανδημίας στον Δήμο Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 1.850.000,00€, 
περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

• την δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ενός ολοκληρωμένου 
και λειτουργικού συστήματος διαχείρισης των πόρων και υποδομών του 
Δήμου με στόχο την βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους, την 
προληπτική συντήρησή τους, την εξοικονόμηση ενέργειας και άλλων 
πόρων, τη μείωση του λειτουργικού κόστους του Δήμου, τη δυνατότητα 
αντιμετώπισης εκτάκτων γεγονότων και καταστάσεων και την 
εξυπηρέτηση των πολιτών με την έγκαιρη ολοκλήρωση των αιτημάτων 
τους, 

• την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης στη δασική 
περιοχή του Δήμου,  

• την προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων ελέγχου της 
συγκέντρωσης ατόμων σε εγκαταστάσεις για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας, 

• την αναδιάταξη των υπηρεσιών του Δήμου, με σκοπό την αντιμετώπιση 
της πανδημίας, με την ψηφιοποίηση αρχείων και την ψηφιακή διακίνηση 
όλων των εγγράφων στο εσωτερικό του Δήμου και  

• την ανάπτυξη και εγκατάσταση της βασικής υποδομής που είναι 
απαραίτητη για τη μετατροπή της πόλης σε Έξυπνη Πόλη, καθώς και μιας 
σειράς έξυπνων εφαρμογών. 

Τέλος στην κατηγορία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα αναφερθούμε και 
στα έξυπνα συστήματα που αναπτύσσονται για τον Δήμο μας, με στόχο την 
εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς τους πολίτες και τους επισκέπτες.  

12 Περιβάλλον – Καθαριότητα  
Με στόχο τη διαμόρφωση υπεύθυνων και ευσυνείδητων πολιτών, συμμετείχε 
στην πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ «Καθαρή Εβδομάδα 2021», με δράσεις 
παρεμβάσεων και καθαρισμού δημόσιων χώρων, πλυσίματος κάδων, 
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καλλωπισμού πλατειών, καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις ενίσχυσης της 
Ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης υλικών.  

Παροτρύναμε τους συμπολίτες μας να σέβονται τους ανθρώπους που 
καθημερινά εργάζονται στον τομέα της καθαριότητας μέσα από απλές κινήσεις 
σεβασμού στους δημόσιους χώρους.  

Αποκαταστήσαμε μεγάλο μέρος βανδαλισμών σημείων – χώρων.  

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας 
καταβάλει μέγιστη προσπάθεια προκειμένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις 
και τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του Δήμου και των επισκεπτών του κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες.  

Σαν Δημοτική Αρχή σεβόμαστε και στηρίζουμε τους εργαζόμενους στην 
καθαριότητα, προσφέροντάς τους ότι απαιτείται για τη διασφάλιση της υγιεινής 
και της ασφάλειας τους.  

Επιπλέον, προβαίνουμε στις ανάγκες προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού 
σε εργαλεία, όπως φρέζες, μηχανές κοπής γκαζόν, σκούπες αναρρόφησης 
φύλλων, χορτοκοπτικά μηχανήματα, προκειμένου να κάνουμε το έργου τους 
καλύτερο και ασφαλέστερο.  

Οι βασικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη διετία, της 
οποίας τον απολογισμό κάνουμε σήμερα, είναι οι εξής: 

Αποκομιδή απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων – οδοκαθαρισμός 

Η αποκομιδή των απορριμμάτων από τις υπηρεσίες Δήμου Ηγουμενίτσας 
πραγματοποιείται καθημερινά (Δευτέρα έως Σάββατο) με πέντε διαφορετικά 
δρομολόγια και καλύπτει τις περιοχές των παλαιών Καποδιστριακών Δήμων 
Ηγουμενίτσας, Παραποτάμου και Μαργαριτίου.  

Δρομολόγιο πραγματοποιείται και τις Κυριακές, καλύπτοντας όλους τους 
κεντρικούς δρόμους της πόλης, καθώς και της Ν. Σελεύκειας. 

 Παράλληλα έχουμε προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού, μέσω του οποίου έχει 
ανατεθεί η αποκομιδή των απορριμμάτων του παραλιακού μετώπου (Πλαταριά, 
Σύβοτα, Πέρδικα) σε ανάδοχο, πετυχαίνοντας έτσι διπλή ημερήσια αποκομιδή 
κατά τους θερινούς μήνες. Η αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων γίνεται από 
την υπηρεσία Καθαριότητας σε όλο τον Δήμο, βάσει προγράμματος που 
ανακοινώνεται στους δημότες και είναι σταθερό ανά μήνα.  

Ο οδοκαθαρισμός πραγματοποιείται στην πόλη καθημερινά από Δευτέρα έως 
Παρασκευή, ενώ τα καλαθάκια στους κεντρικούς δρόμους και την πλατεία της 
πόλης αδειάζονται και τα Σαββατοκύριακα.  

Κατά το έτος 2019 τοποθετήθηκαν στην πόλη έξι συστήματα υπόγειων κάδων, 
τα οποία τέθηκαν σε λειτουργία στις αρχές του 2021. Παράλληλα, προβήκαμε 
στην προμήθεια 200 μεταλλικών κάδων και στην ανακατασκευή άλλων 200. 

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

Ο συνολικός όγκος ανακυκλώσιμων υλικών για το έτος 2020 ανήλθε στους 432 
τόνους, ενώ για το έτος 2021 στους 1001,5 τόνους. Βιωματικές δράσεις 
ευαισθητοποίησης εντάχθηκαν στις εορταστικές εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς 
του 2020, καθώς και στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Κινητικότητας.  

Η πανδημία ωστόσο δεν επέτρεψε περαιτέρω δια ζώσης δράσεις με τους 
συμπολίτες μας, μικρούς και μεγάλους. 

Πράσινο 

Το τμήμα Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος έχει στην ευθύνη του τον έλεγχο 
και την συντήρηση των υφιστάμενων δέντρων, αλλά και τον προγραμματισμό 
νέων φυτεύσεων.  

Το έτος 2021 προβήκαμε στην υπογραφή σύμβασης για προμήθεια δέντρων και 
θάμνων. Ως το τέλος του ίδιου έτους είχαν φυτευτεί 86 δέντρα και 327 
καλλωπιστικοί θάμνοι.  

Για την κοπή επικίνδυνων δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους και σχολεία, 
έχουμε προβεί στην υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο. 

 Η υπόδειξη των προς κοπή δέντρων και η εποπτεία της όλης διαδικασίας 
ασκείται από το Τμήμα Πρασίνου.  

Σημαντική επίσης είναι η συμβολή της υπηρεσίας στις αποκαταστάσεις βλαβών 
στα δίκτυα άρδευσης και στις συντηρήσεις των φυτών και των δέντρων στις 
πλατείες του Δήμου. 

Από τον Σεπτέμβριο του 2020 στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας 
ανήκουν και οι σχολικές καθαρίστριες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 
Αντιλαμβανόμενοι τη σημαντικότητα του έργου που επιτελούν οι συγκεκριμένοι 
εργαζόμενοι, αλλά και θέλοντας να αποφύγουμε κάθε ρίσκο ανεπαρκούς 
καθαρισμού των σχολικών χώρων, προβήκαμε σε προκήρυξη των θέσεων 
συμπληρώνοντας την κρατική επιχορήγηση με σημαντικά ποσά, προερχόμενα 
από οικείους πόρους.  

Έτσι, ενώ το υπουργείο ενέκρινε για τον Δήμο μας 28 θέσεις σχολικών 
καθαριστριών, προσλάβαμε 32 το 2020 (για το σχολικό έτος ’20-’21) και 40 το 
2021 (για το σχολικό έτος ’21-’22). Επίσης, θέλοντας να ενισχύσουμε τη 
Διεύθυνση με εργατικό προσωπικό, ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. 
για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω. Προσλάβαμε κατ’ αυτόν 
τον τρόπο 10 άτομα, που εργάζονται ήδη από τον Νοέμβριο του 2021 στις 
υπηρεσίες της Διεύθυνσης. 
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Είναι σαφές, όλο αυτό το διάστημα, η πρόθεσή μας για ενίσχυση της υπηρεσίας 
καθαριότητας και στο πλαίσιο αυτό γίνεται προσπάθεια ανανέωσης του στόλου 
οχημάτων.  

Κατά τα έτη 2020 και 2021 προβήκαμε στην προμήθεια ενός σύγχρονου 
απορριμματοφόρου 16 τόνων και ενός αγροτικού αυτοκινήτου για την υπηρεσία 
πρασίνου, ενώ ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και σύντομα θα παραλάβουμε και 
ένα φορτηγό τύπου αλυσιδάκι, με συνοδευτικό εξοπλισμό 10/11 κάδων 
ογκωδών αντικειμένων, προϋπολογισμού 223.000,00 ευρώ, μέσω του 
προγράμματος Φιλόδημος.  

Κι επειδή ως Δημοτική Αρχή δεν αφήνουμε ανεκμετάλλευτη καμία ευκαιρία 
χρηματοδότησης, υποβάλλαμε τις εξής προτάσεις, προς ενίσχυση της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, αλλά και της περιβαλλοντικής 
συνείδησης των συμπολιτών μας: 

Πράξη «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Ηγουμενίτσας», ΕΣΠΑ 2014 – 
2020: Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην αντικατάσταση οκτώ (8) 
παλαιών και κοστοβόρων οχημάτων του στόλου του Δήμου Ηγουμενίτσας, με 
την προμήθεια έξι (6) νέων ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων, χαμηλών ρύπων, 
ήτοι δύο (2) απορριμματοφόρων, δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών και δύο (2) 
μικρών λεωφορείων, συνολικού προϋπολογισμού 999.998,00 ευρώ.  

Η πράξη εντάχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020, ενώ τον Νοέμβριο του 2021 
εγκρίθηκαν, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, τα σχέδια σύμβασης και η διαδικασία ανάθεσης, αρχικά για τα 
απορριμματοφόρα οχήματα και τα ανατρεπόμενα φορτηγά. 

Πράξη ΑΤ 12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», Πρόγραμμα 
Αντώνης Τρίτσης:  

Η πρόσκληση ΑΤ 12 προβλέπει τη χρηματοδότηση για την προμήθεια 
ηλεκτρικών οχημάτων.  

Μέσα από την αξιοποίησή της, ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα καλύψει ένα σημαντικό 
κενό σε μεταφορικές υποδομές των υφιστάμενων υπηρεσιών του, αλλά και της 
δημοτικής του συγκοινωνίας, καθώς έχει συμπεριληφθεί η προμήθεια ενός (1) 
μικρού αστικού λεωφορείου συμπληρωματικά σ’ αυτά που έχουν ενταχθεί στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020. Για την υπηρεσία περιβάλλοντος έχει προβλεφθεί η 
προμήθεια των εξής οχημάτων: 

• Ενός (1) φορτηγού με ρυμουλκούμενο κλαδοτεμαχιστή / θρυμματιστή 
• Ενός (1) μικρού οχήματος συλλογής οικιακών απορριμμάτων 
• Ενός (1) μικρού και ευέλικτου σαρώθρου για καθαρισμό πλατειών και 

πεζοδρόμων. 

Πράξη ΑΤ 04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και 
Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης: Στο 
πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης, ο Δήμος Ηγουμενίτσας υπέβαλε αίτημα 
χρηματοδότησης για τα ακόλουθα υποέργα: 
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1) Υποέργο 1: περιλαμβάνει συνοπτικά την οργάνωση και εφαρμογή 
Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων μέσω δικτύου καφέ κάδων, προκειμένου τα 
απόβλητα κουζίνας να υποβάλλονται σε ανακύκλωση (συμπεριλαμβανομένης 
κομποστοποίησης και χώνευσης) κατά τρόπο που να διασφαλίζει υψηλό 
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και το προϊόν που προκύπτει από αυτή 
να πληροί τα σχετικά πρότυπα υψηλής ποιότητας. Η πρόταση περιλαμβάνει την 
προμήθεια: 

• 350 εξωτερικών κάδων χωρητικότητας 240 lt 
• 70 εξωτερικών κάδων χωρητικότητας 360lt 
• 950 κάδων κουζίνας χωρητικότητας 10 lt 
• 28.500 κάδους κομποστοποίησης 
• 1 απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 10-12 τόνων. 

2) Υποέργο 2: περιλαμβάνει τη δημιουργία δώδεκα (12) γωνιών 
ανακύκλωσης, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, με σκοπό τη συλλογή 
επιμέρους ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και την ενημέρωση και την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.  
 
Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τη δημιουργία του προτεινόμενου δικτύου 
Γωνιών Ανακύκλωσης, περιλαμβάνει την προμήθεια: 

• δώδεκα (12) Γωνιών Ανακύκλωσης έξι (6) ρευμάτων με ενσωματωμένα 
έξυπνα συστήματα λειτουργίας 

• ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος ανακυκλώσιμων υλικών.  

Με προϋπολογισμό 997.489,36 ευρώ εντάχθηκε η κατασκευή του 
Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ηγουμενίτσας 

Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Κατασκευή Πράσινου 
Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας», συνολικού προϋπολογισμού 997.489,36€. 
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο στην αλυσίδα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων, που θα οδηγήσει σε αύξηση της ανακύκλωσης στην πηγή προς 
όφελος του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και της οικονομίας.  

Οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στην Πράξη Ένταξης είναι οι ακόλουθες: 
• Έργα διαμόρφωσης του χώρου 
• Έργα υποδομής (πύλη εισόδου-περίφραξη έργου, οικίσκος εισόδου, 

κτίριο γενικής χρήσης, υπόστεγο, δεξαμενή πλύσης-ύδρευσης-
πυρόσβεσης, στεγανή Δεξαμενή Λυμάτων), 

• Η/Μ εγκαταστάσεις (εγκατάσταση ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων, 
πυροπροστασίας, θερμομόνωσης, ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
θέρμανσης-εξαερισμού-κλιματισμού), 

• Έργα διαχείρισης ομβρίων,  
• Έργα φύτευσης και άρδευσης,  
• Έργα εσωτερικής οδοποιίας  
• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 



Σελίδα 24 από 35 
 

12.1 Αδέσποτα  
Στο πλαίσιο της μέριμνας των αδέσποτων ζώων, θα ξεκινήσω με τη λειτουργία 
του Διαδημοτικού Καταφυγίου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Ηγουμενίτσας – 
Σουλίου – Φιλιατών, το οποίο κατασκευάστηκε με ιδίους πόρους των τριών 
Δήμων και προϋπολογισμό 255.000,00€.  

Επειδή όμως οι ανάγκες είναι μεγάλες, συντάξαμε μελέτη και καταφέραμε να 
εντάξουμε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ το έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση και 
επέκταση εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
στον Δήμο Ηγουμενίτσας» συνολικού προϋπολογισμού 550.000,00€, η 
αποπεράτωση του οποίου θα αυξήσει τη δυναμικότητα σε 100 αδέσποτα.  

Επίσης με ιδίους πόρους πραγματοποιούμε την περισυλλογή αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς, τη σήμανση και καταγραφή τους και τη φιλοξενία τους με σκοπό να 
διασφαλίσουμε τη διαβίωσή τους σε ασφαλές περιβάλλον, που λειτουργεί με 
βάση τους κανόνες ευζωίας των ζώων, μέχρι την υιοθεσία τους ή την επανένταξή 
τους στο οικείο περιβάλλον. 

Πραγματοποιήσαμε και συνεχίζουμε να πραγματοποιούμε Εμβολιασμούς, 
Στειρώσεις, Διαγνώσεις νοσημάτων, χορήγηση φαρμάκων και ορισμό 
θεραπειών, Αιμοληψίες και εξετάσεις για αντισώματα έναντι της λεϊσμανίασης, 
καθώς και άλλες ενέργειες περίθαλψης των ζώων συντροφιάς. 

13 Ευρωπαϊκά προγράμματα  
Inter-Connect: 

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Adrion 2014 
– 2020 και ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετείχε ως Επικεφαλής Εταίρος με 
προϋπολογισμό 190.000€. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 10 Φορείς από 7 
ευρωπαϊκές χώρες. 

Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ των 
φορέων που εμπλέκονται στις επιβατικές μεταφορές, ώστε να προωθηθούν οι 
εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης στην περιοχή αντί του αυτοκινήτου. Στόχος του 
απετέλεσε 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» 

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 204 – 2020 και ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετέχει 
ως Εταίρος με προϋπολογισμό 310.000€.  
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Σκοπός της πρότασης ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας, η απομακρυσμένη 
διαχείριση και μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των αντίστοιχων 
δικτύων ηλεκτροφωτισμού. 

Οι δράσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας περιελάμβαναν 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» 

Το έργο υλοποιήθηκε 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 
μοιράστηκαν 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, όπως: φυσικοί πόροι, όπως 
τοπία, δάση, ποτάμια. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε και η στρατηγική είναι 
η εξής: 

• Αναδιάρθρωση δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών. 
• Οικονομική αναζωογόνηση: δημιουργία νέων βιώσιμων επιχειρήσεων και 

μη κερδοσκοπικών μέσω καινοτόμων συνεργασιών με τοπικούς 
παράγοντες. 

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

Bridge  

Το έργο εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε 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, με προϋπολογισμό 15.898,00€. 

Στόχος της πρότασης ήταν 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 εξέτασε 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 
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συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες δομές κοινωνικής πρόνοιας που 
λειτουργούν στον Δήμο. 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» 

Με Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης του προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, εγκρίθηκε η ένταξη της 
πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για τον Δήμο 
Ηγουμενίτσας, συνολικού προϋπολογισμού 229.028,00€.  

Η εν λόγω πράξη προέβλεπε τη δημιουργία κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων 
υποδομών για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και άλλων 
κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής σε 4 παραλίες του Δήμου 
Ηγουμενίτσας, Πλαταριά, Μέγα Άμμος, Αγία Παρασκευή και Καραβοστάσι. 

Οι σχεδιαζόμενες υποδομές στις ανωτέρω προτεινόμενες θέσεις διαθέτουν όλες 
τις κατάλληλες προδιαγραφές, ώστε ο επισκέπτης ΑμεΑ να μη συναντά εμπόδια 
που σχετίζονται με την διαρρύθμιση και χρήση των κοινόχρηστων χώρων. 
Επιπλέον, η σωστή και ακριβής τοποθέτηση του εξοπλισμού στους χώρους της 
παραλίας διασφαλίζει την ολοκληρωμένη προσαρμογή ενός τέτοιου χώρου. 
Κάθε μια από τις προτεινόμενες θέσεις περιλαμβάνει:  

• Χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για ΑμΕΑ.  
• Αποδυτήρια – ντουζ – WC για ΑμΕΑ,  
• Χώρους σκίασης – αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα 

στη θάλασσα 
• Διαδρόμους σύνδεσης των ανωτέρω δομών, οι οποίοι θα διευκολύνουν 

την κίνηση των ατόμων με αναπηρικό τροχοκάθισμα. 
• Ενημερωτικές πινακίδες – Σήμανση 
• Αντικλεπτικό Σύστημα  
• Σύστημα παρακολούθησης καιρικών συνθηκών – τηλεμετρία. 

TARGET 

Η πρόταση υπεβλήθη στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – 
Αλβανία 2014 – 2020 και ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετέχει ως Επικεφαλής 
Εταίρος, με προϋπολογισμό 450.000€.  

Στόχος είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας και 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για κτίρια του δημόσιου τομέα. Πιλοτική 
εφαρμογή πραγματοποιείται στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Ηγουμενίτσας 
με την ενεργειακή του αναβάθμιση και θα αποτελέσει καλή πρακτική εφαρμογής 
καινοτόμων τεχνολογιών στην εξοικονόμηση ενεργείας και παράδειγμα 
εφαρμογής και σε άλλα ενεργοβόρα δημοτικά κτίρια.  

SMARTIMONY 



Σελίδα 27 από 35 
 

Η πρόταση υπεβλήθη στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – 
Αλβανία 2014 – 2020 και αφορά στην υποστήριξη των διασυνοριακών 
στρατηγικών συνεργασιών μέσα από την εφαρμογή ολοκληρωμένης 
πολιτιστικής διαχείρισης στην περιοχή παρέμβασης του έργου, αναπτύσσοντας 
ένα νέο μοντέλο προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Προϋπολογισμός 
Δήμου Ηγουμενίτσας 190.000€. 

Η πρόταση σχεδιάζει 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. 

 «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και 
υπηρεσιών Δήμου Ηγουμενίτσας» 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας με την παρούσα πράξη στο Πρόγραμμα ΠΕΠ Ήπειρος 
στοχεύει στη δημιουργία και εγκατάσταση εξατομικευμένης πλατφόρμας 
λογισμικού έξυπνης πόλης για τη λήψη, συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των 
δεδομένων με στόχο την ενημέρωση του πολίτη και των αρμοδίων για τη λήψη 
αποφάσεων. Προϋπολογισμός: 189.000€. 

Στην υλοποίηση 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 στο πεδίο 

• Την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του πολίτη και των 
ενδιαφερομένων φορέων για τις πιλοτικές δράσεις, τις τεχνολογίες 
έξυπνης πόλης και την αξιοποίηση των δημοσίων δεδομένων για 
επέκταση ή/και ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης στο Δήμο 
Ηγουμενίτσας. 

Inter-Connect PLUS: 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Adrion 2014 
– 2020 και ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος με 
προϋπολογισμό 15.000€. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 7 Φορείς από 5 
ευρωπαϊκές χώρες. 

Στόχος του έργου είναι να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα του προηγούμενου 
έργου Inter-Connect στον τομέα της πιλοτικής δράσης για τον Δήμο 
Ηγουμενίτσας σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας και συνδεσιμότητας του 
λιμανιού της πόλης με το κέντρο της Ηγουμενίτσας και τις περιοχές τουριστικού 
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

Thriving Streets «Δρόμοι ευημερίας» 
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Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT IIΙ, 
συνολικού προϋπολογισμού 59.244,00€. 

Το εν λόγω έργο αποτελεί μια ευκαιρία για την πόλη μας να βελτιώσει τις 
ικανότητές της για να εξασφαλίσει την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων 
ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης και να παράσχει σαφή και συνεπή στήριξη 
παρέχοντας προγράμματα κατάρτισης για τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
προωθώντας την ανταλλαγή γνώσεων όχι μόνο μεταξύ των τοπικών αρχών 
αλλά και μεταξύ διαφόρων φορέων μέσα από εκπαιδευτικές συναντήσεις, 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τη βιώσιμη κινητικότητα. 

 

14 Τεχνικά Έργα  
Η ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέδειξε τον Δήμο μας μαζί με την ΔΕΥΑΗ, 
πρωταθλητές στην ένταξη έργων ΕΣΠΑ, μεταξύ των τεσσάρων πρωτευουσών 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Ηπείρου, εντάσσοντάς έργα που υπερβαίνουν τα 
68 εκατομμύρια ευρώ.  

Αυτό από μόνο του αποτελεί μια κορυφαία κατάκτηση.  

Ωστόσο δεν μείναμε μόνο εκεί, αλλά προβήκαμε σε αξιοποίηση κάθε δυνατής 
χρηματοδότησης με αποτέλεσμα σήμερα να έχουν ολοκληρωθεί, ή να 
βρίσκονται προς υλοποίηση πολύ σημαντικά έργα.  

Στο σημείο αυτό και για οικονομία χρόνου δεν θα αναφερθώ στα μικρά έργα και 
σημειακές παρεμβάσεις που συνεχώς εκτελούνται είτε με ιδίους πόρους είτε με 
μικρές εργολαβίες σε κάθε σημείο του Δήμου, αλλά θα εστιάσω στα μεγάλα και 
αυτά που θα προσφέρουν αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

Έτσι η ένταξη, η δημοπράτηση και πλέον η υλοποίηση του έργου 
«ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΝ ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» το οποίο χρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ πλέον Αντώνης Τρίτσης με 4.350.000,00 
έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στον πολιτισμό του Δήμου.  

Η «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η Π.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» 
με προϋπολογισμό 2.280.000,00€ το οποίο εντάξαμε στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, 
και έχει αναφορά στο ΣΒΑΚ του Δήμου, θα ενώσει πολυσύχναστους χώρους με 
γνώμονα την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ποδηλάτων στο Κλειστό 
Γυμναστήριο, τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και τις σχολικές μονάδες. Το έργο 
προχωρά και εντός του έτους θα έχει ολοκληρωθεί.  

Έργο σημείο αναφοράς είναι και η κατασκευή του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού 1.130.000,00€ το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Ηπείρου και τον Δήμο 
Ηγουμενίτσας και το οποίο παρά τις προσπάθειες ορισμένων να το 
υποβαθμίσουν ή ακόμα και να το σταματήσουν, προχωρά και ελπίζουμε να 
ολοκληρωθεί σύντομα.  
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Τις επόμενες εβδομάδες ολοκληρώνεται και παραδίδεται προς χρήση ένα ακόμα 
σημαντικό έργο αστικής ανάπλασης το οποίο στοχεύει στην ανάδειξη του 
αστικού δασυλλίου καθώς και του Ενετικού Κάστρου Ηγουμενίτσας. Το έργο με 
τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΕΤΙΚΟΥ 
ΚΑΣΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 680.000,00 χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. 
2014-2020 και μαζί με το έργο που εκτελεί στο Ενετικό Κάστρο η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων, θα συμβάλει στη δημιουργία ενός τουριστικού προορισμού ο 
οποίος θα αξιοποιηθεί και από τους πολίτες για αναψυχή.  

Η υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ» προϋπολογισμού 409.200,00€ το οποίο χρηματοδοτείται από το 
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 θα συμβάλει καθοριστικά στην δημιουργία ενός χωρού 
συνάντηση των κατοίκων που τόσο ανάγκη έχει ο σχετικά νέος οικισμός της 
Εθνικής Αντίστασης.  

Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 345.170,00 που 
χρηματοδοτείται ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ σε συνδυασμό με το έργο «Ανάπλαση 
κεντρικού τμήματος οικισμού Ν. Σελεύκειας» προϋπολογισμού 300.000,00€ το 
οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020». 
θα αναβαθμίσουν τη Νέα Σελεύκεια, από πλευράς κινητικότητας και ποιότητας 
ζωής κατοίκων και επισκεπτών. Τα έργα αφορούν στην ανάπλαση κεντρικών 
οδών στον πολεοδομημένο οικισμό της Νέας Σελεύκειας του Δήμου 
Ηγουμενίτσας με τη δημιουργία πεζόδρομων, νησίδων πρασίνου, σημείων 
στάσεων για αναψυχή και ξεκούραση, λωρίδων στάθμευσης οχημάτων.  

Παράλληλα το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ 
ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ» με προϋπολογισμό 300.000,00€ το οποίο εντάχθηκε στο 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ δημιουργούμε κοινοχρήστους χώρους και χώρους για 
παιδιά στην Κοινότητα Γραικοχωρίου.  

Με τα έργα «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» 
προϋπολογισμού 117.585,68€, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ και «Έργα Ανάπλασης Κέντρου Πόλης Ηγουμενίτσας» 
προϋπολογισμού 630.000,00€ (329.070,00€ από το Πράσινο Ταμείο και 
300.930,00€ από ιδίους πόρους του Δήμου) γίνονται οι απαραίτητες 
παρεμβάσεις στις οδούς Γρ. Λαμπράκη, Ελευθερίου Βενιζέλου, 23ης 
Φεβρουαρίου, Ολύμπου, Ζάλογγου ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των 
κατοίκων μέσα από μια ολοκληρωμένη αισθητική και λειτουργική παρέμβαση.  

Οι κοινόχρηστοι χώροι στον πεζοδρόμο και τις παρόδους του θα γίνουν 
περισσότερο ελκυστικοί, ενώ προβλέπεται ο σαφής προσδιορισμός ασφαλούς 
μετακίνησης και πρόσβασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης.  

Η δημιουργία και αναβάθμιση των χώρων αθλητισμού αποτελεί μια σταθερή 
προτεραιότητα μας η οποία γίνεται πράξη με έργα όπως:  
 η «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και περίφραξη στο γήπεδο ποδοσφαίρου 

Πλαταριάς» προϋπολογισμού 568.778,89€ το οποίο χρηματοδοτείται 
από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
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 τον ηλεκτροφωτισμό του Δημοτικού Σταδίου Ηγουμενίτσας 
προϋπολογισμού 255.000,00€ από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  

 η κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης στην Τοπική Κοινότητα Συβότων, 
προϋπολογισμού 99.200,00€ που χρηματοδοτείται από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ 

 η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ προϋπολογισμού 225.000,00€ με 
χρηματοδότηση από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ.  

 Η κατασκευή γηπέδων Beach Volley, προϋπολογισμού 50.000€ με 
χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  

 Η ασφαλτόστρωση του Δρόμου που οδηγεί στον Κωπηλατικό όμιλο 
Ηγουμενίτσας  

 Η τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων εκγύμνασης στο Δρέπανο καθώς και 
στα Σύβοτα.  

Παράλληλα σε αυτό το σημείο να πούμε ότι έχουμε υποβάλει πρόταση στο 
πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για την αναβάθμιση των γηπέδων, των σχολικών 
αύλειων χώρων καθώς και για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ, 
προϋπολογισμού περίπου 400.000,00€ και αναμένουμε την εξέτασή της.  

Εντάξαμε στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 
κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου - 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας» 
προϋπολογισμού 1.753.157,83€. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά σε 
παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό συγκρότημα, το οποίο 
στεγάζει τις σχολικές μονάδες του 1ου Γυμνασίου και του 1ου Λυκείου 
Ηγουμενίτσας επιφάνειας 3.241,67 m2, καθώς και στα απαιτούμενα, από την 
υλοποίηση του τεχνικού έργου υποδομής, έξοδα σύνδεσης με το δίκτυο της 
ΔΕΗ. 

Το εκτεταμένο οδικό δίκτυο αστικό, αγροτικό και επαρχιακό, που διατρέχει τον 
Δήμο μας χρήζει συνεχών παρεμβάσεων – συντηρήσεων καθώς πρόκειται για 
παλιές ασφαλτοστρώσεις είτε για χωματόδρομους.  

Προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιήσαμε κάθε δυνατή χρηματοδότηση ενώ 
μέσω της ΣΑΤΑ του Δήμου προωθούμε πλέον τα χρήματα σε αστικές οδοποιίες.  
Έτσι τα έργα που εκτελέστηκαν ή βρίσκονται σε υλοποίηση είναι: 

• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 1.450.000,00€ πηγή από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

• ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 900.000,00€ με 
πηγή τη Σ.Α.Τ.Α. 

• Αποκατάσταση αγροτικού δρόμου προς κτηνοτροφικές μονάδες 
Βραχωνά - Πέρδικα 450.000,00€ από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

• ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 
προϋπολογισμού 74.400,00€ από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

• ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 74.400,00€ 
πηγή LEADER  

• Δρόμοι πρόσβασης σε ιδιοκτησίες στο Μαργαρίτι 135.000,00€  
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• ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΟΡΦΑΤΙ ΠΡΟΣ 
ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ ΑΕ» ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 140.000,00€ 

Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι έχουμε υποβάλει πρόταση στο 
πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με τίτλο «Αναβάθμιση υφισταμένων οδών 
πρόσβασης σε γεωργικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο 
Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 3.396.960,00€ η οποία περιλαμβάνει 
παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα του 
αγροτοκτηνοτροφικού πληθυσμού από και προς τα αγροκτήματα, σε μια 
περιοχή χαρακτηρισμένης ως «γη υψηλής παραγωγικότητας» με άμεσο 
αντίκτυπο στην οικονομία κλίμακας των εν λόγω δραστηριοτήτων.  

Ένα ακόμη έργο σημαντικό για την ενίσχυση της υδροδότησης περιοχής του 
Πολυνερίου είναι η «Αποκατάσταση ύδρευσης στο Πολυνέρι Δήμου 
Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 300.000,00€, το οποίο χρηματοδοτείται από 
την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

Φυσικά δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στα σημαντικά έργα που 
εντάχθηκαν και τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης δημοπράτησης:  

Πιο συγκεκριμένα το έργο με τίτλο «Παρεμβάσεις περιβαλλοντικής 
αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων - Ανάπτυξη δικτύων βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 7.930.044,06€.το 
οποίο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ.  

Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για την πόλη της Ηγουμενίτσας με 
παρεμβάσεις που προωθούν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων την κατασκευή κεντρικού κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση του 
Δρεπάνου, την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και τη δημιουργία 
ποδηλατόδρομων, πεζόδρομων, νησίδων πρασίνου, χώρων στάθμευσης 
οχημάτων, σημείων στάθμευσης ποδηλάτων καθώς και χώρων αναψυχής.  

Στα παραδοτέα της πράξης βρίσκονται η αστική ανάπτυξη και βιώσιμη αστική 
κινητικότητα με τη δημιουργία /ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές 
περιοχές συνολικής επιφάνειας 63.870 μ2 περίπου, ενώ το συνολικό μήκος 
των κεντρικών οδών που ανήκουν στην περιοχή παρέμβασης ανέρχεται στα 
3,4 χιλιόμετρα περίπου. 

Ένα ακόμη σημαντικό έργο που εντάχθηκε αφορά στην «Ενεργειακή 
αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού κοινοχρήστων χώρων» 
προϋπολογισμού 3.800.000,00€, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-
2020. 

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού 
φωτισμού κοινόχρηστων χώρων στον αστικό ιστό του Δήμου Ηγουμενίτσας και 
αφορά στην εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων με τεχνολογία LED, προς 
αντικατάσταση των υφισταμένων φωτιστικών σωμάτων, με σκοπό την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την αναβάθμιση της ποιότητας του φωτισμού με βάση 
το πρότυπο ΕΝ 13201, τη μείωση της φωτορύπανσης σε περιοχές με φωτισμό 
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πέραν των ορίων και τη βελτίωση του φωτισμού σε περιοχές με χαμηλή κάτω 
των ορίων στάθμη.  

Επιπλέον περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου 
συστήματος τηλεδιαχείρισης ανά οδικό φωτιστικό σώμα με δυνατότητες 
παρακολούθησης βλαβών και κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο. 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό τα έργα που είτε ολοκληρώθηκαν, είτε 
βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης ή εντάχθηκαν σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, 
κατά την προηγούμενη διετία αναβαθμίζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των 
πολιτών.  

Επίσης έχουμε υποβάλει πρόταση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με τίτλο 
«Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Ηγουμενίτσας» 
προϋπολογισμού περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ η οποία διακρίνεται σε δύο 
κύρια υποέργα:  

Υποέργο 1: «Ανάδειξη Παρατηρητηρίου Πέρδικας» όπου Αντικείμενο της εν 
λόγω μελέτης αποτελεί η ανάπλαση της περιοχής του Παρατηρητηρίου, η οποία 
αποτελεί και τον πλέον εμβληματτικό χώρο του οικισμού, του κοινόχρηστου 
χώρου ανάντη του Δημοτικού Σχολείου και του τμήματος του οδικού άξονα το 
οποίο συνδέει τις δύο παραπάνω υποπεριοχές, συμπεριλαμβανομένων και των 
κοινόχρηστων χώρων που αναπτύσσονται εκατέρωθεν του. Παρά το γεγονός 
ότι η υπό μελέτη περιοχή αποτελεί έναν σημαντικό χώρο εκτόνωσης των 
κατοίκων στο φυσικό περιβάλλον και συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών 
ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, παρουσιάζει υποβαθμισμένη αισθητικά 
εικόνα, κυκλοφοριακά προβλήματα και ζητήματα προσβασιμότητας και κίνησης 
των πεζών, ειδικά των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).  

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας 
και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του οικισμού της 
Πέρδικας, την αισθητική βελτίωση των κοινοχρήστων χώρων, την 
αποκατάσταση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ και την επίλυση των 
κυκλοφοριακών προβλημάτων που παρατηρούνται ιδιαίτερα τους 
καλοκαιρινούς μήνες.  

Συνεπώς, η περιοχή αυτή, αποκτώντας τα κατάλληλα λειτουργικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, θα αποτελέσει έναν σύγχρονο πόλο αναψυχής, ο οποίος 
αναμένεται να προσφέρει θετικά οφέλη στην τοπική κοινωνία και να ενισχύσει 
την τουριστική εικόνα οικισμού της Πέρδικας.  

Υποέργο 2: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου στον 
οικισμό των Συβότων»  

Η μελέτη αφορά στην ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό των 
Συβότων με τη δημιουργία πεζοδρομίων, ποδηλατόδρομων, πεζόδρομων, 
χώρων πρασίνου, σημείων προσωρινής στάθμευσης οχημάτων, στάθμευσης 
ποδηλάτων και χώρων αναψυχής. Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει 
παρακείμενους χώρους του παραλιακού μετώπου και το τμήμα του κεντρικού 
οδικού άξονα του οικισμού από τη δυτική είσοδο σε αυτόν έως το νότιο άκρο του 
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πολεοδομικού σχεδίου μαζί με γειτνιάζοντες κοινόχρηστους χώρους οι οποίοι 
εκτείνονται κατά μήκος του.  

Η μελέτη στοχεύει στην πλήρη αναμόρφωση της περιοχής με τη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου δικτύου κοινόχρηστων χώρων, το οποίο συνδέει το κέντρο του 
οικισμού των Συβότων με το παραλιακό μέτωπο, βασικό πόλο αναψυχής της 
περιοχής και μελλοντικά με τις παραλίες του. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 
εφαρμογή αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού και στη βελτίωση της αστικής 
κινητικότητας, με την προώθηση ήπιων και φιλικών προς το περιβάλλον μορφών 
μετακίνησης (πεζοί και ποδήλατο) λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για τα Άτομα 
με Αναπηρία (ΑμεΑ).  

Παράλληλα, με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις δημιουργούνται οι συνθήκες για 
την αύξηση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της αισθητικής και 
λειτουργικότητας του αστικού χώρου, με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
σύγχρονων αναγκών των κατοίκων και επισκεπτών του οικισμού. 

Εντάξαμε για χρηματοδότηση το έργο με τίτλο «Κατασκευή των κόμβων 
Πέρδικας (Βουνίστρα, Πλατύ Πηγάδι, Είσοδος Πέρδικας)» προϋπολογισμού 
1.870.000,00€ στο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.  

Ένα έργο ζωτικής σημασίας για την περιοχή της Πέρδικας, το οποίο στοχεύει 
αφενός στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και αφετέρου στη βελτίωση της 
προσβασιμότητας, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η κίνηση είναι 
ιδιαίτερα αυξημένη.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη και για το εν λόγω έργο εκπονήθηκε από τις 
Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μας.  

Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω και τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών 
του Δήμου μας καθώς σε αρκετές περιπτώσεις υπερβάλλουν εαυτόν. 

14.1 Αντιπλημμυρική θωράκιση  
Ειδική αναφορά επιτρέψτε μου να κάνω στα έργα Αντιπλημμυρικής Θωράκισης, 
καθώς από την πρώτη στιγμή αποτέλεσαν την κορυφή των προτεραιοτήτων 
μας.  

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η διευθέτηση του ρέματος της Λάκκας που έχει 
ήδη αποπερατωθεί. Είναι ένα έργο που συνέβαλε στην αντιπλημμυρική 
προστασία, ενταγμένο και χρηματοδοτημένο εξολοκλήρου στο ΕΣΠΑ με 
προϋπολογισμό 2.678.400,00€.  

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ένταξη ενός ακόμη σημαντικότατου έργου 
στο ΕΣΠΑ, που θα θωρακίσει αντιπλημμυρικά την Νέα Σελεύκεια, αυτό της 
διευθέτησης του Ρέματος της Γκούρας με προϋπολογισμό 8.903.531,75 €.  

Πρόκειται για ένα έργο που θα επιλύσει πολλά προβλήματα, καθώς διευθετεί το 
ρέμα που διέρχεται εντός του οικισμού της Νέας Σελεύκειας και έχει προκαλέσει 
μεγάλες ζημιές κατά το παρελθόν.  

Συνολικά στο ΕΣΠΑ 14-20 ο Δήμος μαζί με τη ΔΕΥΑΗ αναδείχθηκαν 
πρωταθλητές και σε αυτό το μέτρο, πετυχαίνοντας εντάξεις έργων 
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αντιπλημμυρικής θωράκισης της τάξης του 74,7% έναντι των υπολοίπων 
Δήμων.  

Ωστόσο δεν μείναμε μόνο στο ΕΣΠΑ αλλά προβήκαμε στην εκτέλεση έργων με 
χρηματοδότηση από άλλες πηγές, όπως το έργο με τίτλο «Έργα Προστασίας 
από πλημμυρικά φαινόμενα στον Δήμο Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 
550.000,00€.  

Επίσης, έπειτα από μελέτη του Δήμου για τη διευθέτηση του ρέματος 
Ξηροποτάμου, η οποία διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου λόγω 
αρμοδιότητας, εντάχθηκε το έργο στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ με 
προϋπολογισμό 4.339.610,72€.  

Αξίζει σε αυτό το σημείο να ειπωθεί ότι ήδη εκπονούμε μελέτες και 
προετοιμαζόμαστε, ώστε να μπορέσουμε να προβούμε στην οριοθέτηση και 
διευθέτηση και των υπολοίπων ρεμάτων και να είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε 
προτάσεις στο νέο ΕΣΠΑ ή σε όποιο άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκύψει.  

Παράλληλα ο Δήμος μαζί με την Περιφέρεια προέβησαν σε καθαρισμό ρεμάτων 
με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου.  

Για τα έργα παροχέτευσης ομβρίων θα αναφερθεί αναλυτικά ο Πρόεδρο της 
ΔΕΥΑΗ.  

15 Επίλογος  
Κυρίες και κύριοι,  

Ο Δήμος μας, παρά τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες,  
και σε μια εποχή, που την διέπει, η υποστελέχωση των υπηρεσιών,  η μεγάλη 
υστέρηση χρηματοδότησης από το κεντρικό κράτος και η συνεχή εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων, προσπαθεί και έχει καταφέρει να γυρίσει σελίδα  
και συμπορεύεται με Δήμους που έχουν όραμα και επιτυγχάνουν 
ανάπτυξη. Με Δήμους που επιλέγουν και εργάζονται προς όφελος των 
πολιτών.  

Ο Δήμος μας, ο Δήμος Ηγουμενίτσας ξεφεύγει από τη λογική του Δήμου δίπλα 
στο Λιμάνι και αποκτά αναγνωρίσιμη ταυτότητα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 
Εξωτερικό, χάρη στην υλοποίηση καινοτόμων, αλλά και εμπροσθοβαρών έργων 
και δράσεων.  

Αυτόν τον Δήμο θέλουμε και γι’ αυτόν εργαζόμαστε.  

Οφείλουμε λοιπόν να απονείμουμε τα εύσημα, χωρίς περιστροφές σε όσους 
καθημερινά από όποια θέση και αν βρίσκονται, εργάζονται για το κοινό καλό, 
τους πολίτες, αλλά και τον Δήμο.  

Ευχαριστώ λοιπόν τους Αντιδημάρχους, τον Προέδρο και τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, τους Προέδρους και τα μέλη των Κοινοτήτων, τους υπαλλήλους του 
Δήμου και φυσικά τους συνεργάτες μου. 

Κυρίες και κύριοι,  
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Εργαζόμαστε για ένα Δήμο με αξίες και αρχές, ένα Δήμο σύγχρονο, αλλά και 
φιλικό στον πολίτη και στους επισκέπτες, ένα Δήμο με όραμα, στόχους αλλά και 
στρατηγική επίτευξης τους.  

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε άοκνα και μακριά από τις σειρήνες του λαϊκισμού,  
αλλά και τις στείρες λογικές του μηδενισμού.  

Ο Απολογισμός των πεπραγμένων των δύο τελευταίων ετών, καταδεικνύει, ότι 
ξεκάθαρα σηκώνουμε τον Δήμο Ηγουμενίτσας ψηλά.  

Προσφέροντας έργα για τους πολίτες. 

Έργα που συμβάλουν καθοριστικά στην πολιτική προστασία. 

Έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής όλων μας. 

Έργα που στηρίζουν την ανάπτυξη του τόπου μας. 

Σας ευχαριστώ! 

 

Ιωάννης Λώλος 

Δήμαρχος Ηγουμενίτσας 
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