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ΕΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

Θα ξεκινήσω πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο.  

Όταν πήραμε την απόφαση να διεκδικήσουμε το Δήμο 

Δέλτα, θέσαμε κάποιες αρχές γύρω από τις οποίες 

δεσμευτήκαμε.  

Αρχές που είχαν να κάνουν με τη στάση μας απέναντι 

στους πολίτες, με την αποτελεσματικότητα, με τη 

διεκδίκηση όσων νοιώθαμε και πιστεύαμε ότι 

δικαιούται ο τόπος μας.  

Αυτός ο τόπος, που όπως έχουμε πει πολλές φορές, 

διαθέτει μοναδικά πλεονεκτήματα: 

• Τα μοναδικής ομορφιάς δέλτα των ποταμών 

Γαλλικού, Αξιού και Λουδία και το Εθνικό Πάρκο Δέλτα 

Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα.  

• Το μεγαλύτερο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα της χώρας, το Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. 

• Μία από τις μεγαλύτερες Βιομηχανικές Ζώνες, 

τη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης και την Άτυπη βιομηχανική 

Συγκέντρωση Καλοχωρίου. 

• Έναν κάμπο – από τους μεγαλύτερους 

ορυζώνες της Ευρώπης. 

Πάνω από όλα, διαθέτει σπουδαίους ανθρώπους, 

εργατικούς, παραγωγικούς, νοικοκυραίους.  

 

Από την πρώτη ημέρα στη διοίκηση, προσπαθήσαμε 

να διοικήσουμε πιστοί σ’ αυτές τις αρχές. Και σε πολύ 

μεγάλο βαθμό καταφέραμε να τηρήσουμε την 

προεκλογική μας δέσμευση. Δηλαδή: 

 

1. Ο κύριος προσανατολισμός των πάντων 

μέσα στο Δημοτικό Μηχανισμό, η πάγια εντολή αν 

θέλετε προς όλο το προσωπικό κάθε Υπηρεσίας, 

είναι «προτεραιότητα στον πολίτη». Η 

αυτοδιοίκηση είναι ο πιο κοντινός στην 

καθημερινότητα των πολιτών διοικητικός θεσμός της 

Δημοκρατίας μας. Εμείς έχουμε σχέση απευθείας με 

τον πολίτη, με τον άνθρωπο της γειτονιάς, με τον 

επαγγελματία, με τον πατέρα, με τον παππού, 

βλέπουμε τον αγώνα τους και ακούμε καθημερινά τις 

αγωνίες τους. Κι αν η εξυπηρέτηση του πολίτη μοιάζει 

αυτονόητη, δεν είναι πάντα και για όλους. Εμείς τη 

θέσαμε ως προτεραιότητα σε συνεργασία με τις 

Υπηρεσίες μας. Για το σκοπό αυτό θέσαμε σε κίνηση τη 

«Γραμμή Νοιάζομαι» με θαυμαστά αποτελέσματα 

μέχρι στιγμής, την οποία αντέγραψαν (με την καλή 

έννοια) ήδη αρκετοί δήμοι. Δεν ακούσαμε τις σειρήνες 

ούτε φοβηθήκαμε για το αποτέλεσμα. Γιατί θεωρούμε 

βασική αρχή την υποχρέωση της αυτοδιοίκησης να 

εξυπηρετεί τον πολίτη, στο πλαίσιο φυσικά των 

αρμοδιοτήτων της.   

Στο ίδιο πλαίσιο, βελτιώσαμε χρόνο με το χρόνο τις 

υπηρεσίες καθαριότητας και πολιτικής προστασίας. 

Σήμερα είμαστε από τους πιο καθαρούς Δήμους ενώ 

μόλις πριν λίγες μέρες, ο μηχανισμός πολιτικής 

προστασίας κινήθηκε χωρίς ολιγωρία για την 

αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων. Θέλω να 

αναφερθώ ειδικά σε τρία περιστατικά.  

Το πρώτο είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα του 

Ιανουαρίου 2017 (σφοδρή χιονόπτωση και παγετός) 

όπου όλος ο μηχανισμός κινήθηκε άμεσα και 

καταφέραμε να κρατήσουμε τους κύριους δρόμους 

ανοιχτούς την ώρα που η Θεσσαλονίκη είχε παραλύσει 

επί 6 ώρες. Ήμασταν εκεί με 24ωρη τηλεφωνική 

γραμμή άμεσης εξυπηρέτησης του πολίτη, με όλα τα 

μηχανήματα και το προσωπικό σε δράση.  

Το δεύτερο είναι οι πλημμύρες του Νοεμβρίου 2017, 

τις οποίες αντιμετωπίσαμε άμεσα, παρά τον πολύ 

μεγάλο όγκο νερού, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα σε 

ιδιοκτησίες κι περιουσίες. Και χωρίς φυσικά να 

κινδυνεύσουν άνθρωποι. Αντιμετωπίσαμε το ίδιο καλά 

και τα πλημμυρικά φαινόμενα των προηγούμενων 

ετών, αλλά αναφέρομαι στα τελευταία γιατί 
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πραγματικά μέσα από τα λάθη και τις αδυναμίες που 

εντοπίσαμε μετά από κάθε τέτοια κατάσταση μάθαμε 

και διορθώσαμε πράγματα, ώστε πλέον έχουμε φτάσει 

σε πολύ καλό σημείο. Θυμόμαστε όλοι τις 

πρωτοφανείς πλημμύρες του 2014, που ήταν η αιτία 

για να κηρυχθεί ο Δήμος μας σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης στην οποία παραμένει ως σήμερα, κάτι που 

δηλώνει ότι το πρόβλημα είναι αντικειμενικό, ξεπερνά 

δε τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητες του Δήμου. 

Ωστόσο, προσπαθούμε κάθε φορά για το καλύτερο.  

Ήδη στη χρονιά που πέρασε, με τη συνδρομή της ΠΚΜ, 

των ΤΟΕΒ και του ΓΟΕΒ, έχουμε προβεί στον 

καθαρισμό του δικτύου στη Χαλάστρα και στον Αξιό 

(στις 5 Κοινότητες), αλλά και στον Εχέδωρο (και στις 4 

Κοινότητες) αντιμετωπίζοντας για πρώτη φορά με 

τόσο εκτεταμένο και παρεμβατικό τρόπο το θέμα. 

Επίσης, είμαστε σε συνεργασία με τα αρμόδια 

υπουργεία και αρχές διεκδικώντας κονδύλια εθνικά 

και ευρωπαϊκά για τον πλήρη εκσυγχρονισμό των 

αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή μας που λόγω 

των τριών ποταμών και της χαμηλής στάθμης 

εδάφους αποτελεί μια περιοχή που χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής.   

 

Τρίτο θέμα η διαχείριση της μεγάλης απεργίας στην 

Καθαριότητα που είχαμε σε όλη την Ελλάδα το 

καλοκαίρι 2017 επί δεκαπενθήμερο, οπότε σε 

συνεργασία με τους εργαζομένους και με προσωπικό 

ασφαλείας κρατήσαμε το Δήμο καθαρό.       

 

2. Διεκδικήσαμε και συνεχίζουμε να 

διεκδικούμε επιπλέον πόρους από την Περιφέρεια 

αλλά και από την Κεντρική Διοίκηση, προκειμένου 

να αντιμετωπίσουμε την υποχρηματοδότηση λόγω 

της μείωσης της κρατικής επιχορήγησης προς τους 

ΟΤΑ κατά 75% από το 2010 μέχρι σήμερα, με 

αποτέλεσμα να μην καλύπτονται επαρκώς οι 

ανάγκες που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες 

που έχουν εκχωρηθεί στους Δήμους. Έχουμε τη 

γνώση και την εμπειρία να το πετύχουμε και το 

αποδεικνύουμε. Η συνολική μας δράση για την 

εξεύρεση πόρων χρηματοδότησης πέραν των 

δυνάμεων του Δήμου αυτή τη στιγμή αγγίζει το ύψος 

των 12,9 εκατ. ευρώ.  

Καταφέραμε με όλη την απαιτούμενη προεργασία 

ωρίμανσης μελετών, την χρηματοδότηση έργων 

συνολικού ύψους 5,4 εκατ. ευρώ και παράλληλα αυτή 

τη στιγμή «διεκδικούμε» για το Δήμο μας τα 7,5 εκατ. 

ευρώ με τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει ή 

ετοιμάζουμε προς υποβολή για χρηματοδότηση. 

Συνεργαζόμενοι άριστα με την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας με την οποία και εκτελέσαμε με 

Προγραμματικές Συμβάσεις 2 έργα οδοποιίας, 

ετοιμάζουμε άλλες 2 προς εκτέλεση, ενώ επιπρόσθετα 

έχουμε αναλάβει την εκτέλεση έργου 450 χιλ. ευρώ για 

τις αθλητικές εγκαταστάσεις  του Δήμου μας. Αλλά και 

από τα αρμόδια Υπουργεία: 2 εκατ. για την 

ανακατασκευή του εμβληματικού παλαιού Δημοτικού 

Σχολείου Σίνδου και τη μετατροπή του σε νέο 

Δημαρχείο του Δήμου Δέλτα, 3,15 εκατ. από το ΕΣΠΑ 

για το Λύκειο Διαβατών, 890 χιλ. ευρώ για αγροτική 

οδοποιία μέσω των προγραμμάτων ΠΕΠ της ΠΚΜ, 

περίπου 1 εκ. από τα προγράμματα του leader και 

περίπου χρηματοδοτήσεις ύψους 3,5 με 4 εκ. ευρώ 

από το πρόγραμμα ΟΧΕ-ΒΑΑ για την περιοχή του 

Καλοχωρίου. Επιπρόσθετα, έχουμε ήδη απορροφήσει 

κονδύλια εκτός του προϋπολογισμού μας μέσα από 

την υλοποίηση έργων που περίμενε για χρόνια η 

περιοχή μας όπως π.χ. ο δρόμος προς το Αλιευτικό 

Καταφύγιο του Λουδία, η γέφυρα του Ανατολικού, η 

παλιά γέφυρα του Γαλλικού στη Ν. Μαγνησία. Επίσης, 

αντλούμε επιπλέον κονδύλια μέσα από ευρωπαϊκά 

προγράμματα όπως το Leader (με την ΑΝΕΘ), το 

Interreg (με το ΚΕΚ Νεφέλη), τα ΣΒΑΚ, το Βασικό 

Πράσινο Σημείο και για την Ενεργειακή Αναβάθμιση 

Κτιρίων από το Πράσινο Ταμείο, τη χρηματοδότηση 

ΟΧΕΒΑΑ, το Terramed ή εφαρμόζουμε άλλα όπως το 

πρωτοποριακό INDES MUSA κ.ά. ενώ το φυσικό αέριο 

έχει φτάσει πια στη Χαλάστρα. 

Δρομολογήσαμε και βρισκόμαστε ήδη στο στάδιο 

ωρίμανσης μελετών για την αντικατάσταση και 

αναβάθμιση όλων των δικτύων και των λαμπτήρων 

ηλεκτροφωτισμού – οδοφωτισμού (4 εκατ. ευρώ, που 

βαίνουν προς δημοπράτηση) αλλά και των δημοτικών 

κτιρίων (3 εκατ. ευρώ, που βρίσκονται στο στάδιο της 

ωρίμανσης) με λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας LED 

συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ, συμβατές με 

την πάγια φιλοπεριβαλλοντική στάση του Δήμου μας.  

 

3. Τηρήσαμε στο έπακρο τη διαφάνεια, 

τιμήσαμε την έντιμη σχέση με το δημότη. 

Σεβαστήκαμε τη γνώμη των πολιτών και πήραμε 
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αποφάσεις με γνώμονα αποκλειστικά τις ανάγκες 

του. Νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά. Καταφέραμε να 

εισπράξουμε από όσους χρωστούσαν στο Δήμο 

αυξάνοντας τα έσοδα. Ανακτήσαμε την αξιοπιστία του 

Δήμου έναντι των τρίτων –σήμερα πια ο Δήμος 

πληρώνει άμεσα τις υποχρεώσεις του προς όσους 

συναλλάσσονται μαζί του.  

 

4. Λειτουργήσαμε και ενισχύσαμε τις κοινωνικές 

δομές, οι οποίες εγκαταλείφθηκαν μετά την κρίση από 

το κράτους στους Δήμους, χωρίς όμως να δοθούν οι 

ανάλογοι πόροι. Εκπληρώνουμε το χρέος της 

αυτοδιοίκησης για μια πραγματική κοινωνία 

αλληλεγγύης με τη λειτουργία δομών όπως το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, τα 

ΚΑΠΗ αλλά και προγραμμάτων όπως η «Βοήθεια στο 

σπίτι». Επίσης, διεκδικήσαμε και κερδίσαμε να μείνουν 

ανοιχτά τα Κέντρα Υγείας Διαβατών και Χαλάστρας, 

στον ανασχεδιασμό του Χάρτη Υγείας στον οποίο 

προέβη η κυβέρνηση το 2017.  

Και στον ανασχεδιασμό των αστυνομικών τμημάτων 

καταφέραμε μια σημαντική ανατροπή: να παραμείνει 

ανοιχτό το Τμήμα της Χαλάστρας ως Αστυνομικός 

Σταθμός, ενώ παράλληλα διεκδικούμε την 

επαναλειτουργία του Α.Τ. Ιωνίας.  

 

5. Τέλος, παρόλο που η ανάπτυξη αργεί σ’ 

αυτή τη χώρα, είναι δε απόλυτα εξαρτημένη από 

τις επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης, εμείς δεν 

καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Και το 

κάνουμε σεβόμενοι τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον. 

Μεταξύ άλλων επιδιώξαμε να αξιοποιήσουμε την 

ωριμότητα έργων των προηγούμενων διοικήσεων. Με 

αυτό το πνεύμα, επανεκκινήσαμε έργα που για 

διάφορους λόγους είχαν μείνει ημιτελή και στάσιμα επί 

χρόνια, όπως το Γυμνάσιο Ν. Μαγνησίας το οποίο 

παραδώσαμε σε λειτουργία, ο Παιδικός Σταθμός 

Σίνδου (ο ανάδοχος ήδη εκτελεί εργασίες και το 

Σεπτέμβριο 2018 θα παραδοθεί), ο Βιολογικός 

Καθαρισμός Ν. Μαλγάρων – Κυμίνων (εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων) που από την 1η Μαρτίου έχει 

αρχίσει τη δοκιμαστική λειτουργία του και ξεκινούν 

συνδέσεις, και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας με 

το κολυμβητήριο της Ν. Μαγνησίας (έχει ανατεθεί σε 

δικηγόρο η δερεύνηση της δυνατότητας ολοκλήρωσης 

του έργου ή της επαναδημοπράτησής του), την 

ολοκλήρωση της εισόδου της Σίνδου από το ΤΕΙ, την 

ολοκλήρωση του ορόφου στο πολιτιστικό Κυμίνων και 

του πολιτιστικού Ν. Μαλγάρων κ.ά. Θα συνεχίσουμε 

τις προσπάθειές μας με το Πολιτιστικό Κέντρο 

Χαλάστρας, το Κλειστό Γυμναστήριο Ανατολικού 

καθώς ωριμάσαμε μελέτες και εκδώσαμε οικοδομικές 

άδειες για την κατασκευή τους. Επίσης, για το ΕΠΑΛ 

Χαλάστρας (η μελέτη προς ωρίμανση), το Δημοτικό 

Διαβατών (έχουμε έτοιμη τη μελέτη) κ.ά. Επίσης, 

ολοκληρώνουμε τη Βιβλιοθήκη της Χαλάστρας που 

πρέπει να πω ότι είναι δωρεά ενός συμπολίτη μας, του 

Κυριάκου Χαντέ.  

Συνεργαζόμαστε με την ΠΚΜ και πλέον τους 

υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς για την αξιοποίηση 

του θαλασσίου μετώπου. Μπορεί κάποιοι να γελούν 

θεωρώντας ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, όμως 

ακόμη κι αν καθυστερήσει κάποια χρόνια, για πρώτη 

φορά έχουν μπει οι βάσεις για να γίνει 

πραγματικότητα. Και τα χρόνια περνούν γρήγορα. Δεν 

πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα κοντόφθαλμα. 

Αντίθετα, πρέπει να ευνοούμε ή και να δημιουργούμε 

τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να μείνει κάτι καλό 

στον τόπο και στα παιδιά μας. Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε 

να εργαζόμαστε για την αξιοποίηση του παραλιακού 

μετώπου, κάτι για το οποίο είχαμε μιλήσει και 

προεκλογικά. Με αυτό το πνεύμα, από την πρώτη 

στιγμή θέσαμε στους αρμόδιους φορείς και 

διεκδικούμε την ολοκλήρωση των ημιτελών μεγάλων 

έργων, όπως είναι η ολοκλήρωση της σύνδεσης του 

Λιμανιού με την Εθνικό Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, 

η σύνδεση του Καλοχωρίου με την Εγνατία Οδό προς 

Καβάλα και Χαλκιδική (Κ1), η ενωτική οδός στη ΒΙ.ΠΕ. 

Σίνδου και η ανισόπεδη γέφυρα της Ν. Μαγνησίας.  

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε συστηματικά για να 

υπάρξει μεγάλη κρατική παρέμβαση στην λεγόμενη 

Άτυπη Βιομηχανική συγκέντρωση Καλοχωρίου (στο 

Βιομηχανικό Πάρκο) ώστε να χρηματοδοτηθούν και να 

υλοποιηθούν τα αναγκαία έργα υποδομών που θα 

αποκαταστήσουν την αυθαιρεσία δεκαετιών που 

σήμερα γεννά προβλήματα στον επιχειρηματικό κόσμο 

και στους κατοίκους με την πρώτη βροχή και θα την 

καταστήσουν μια κανονική Βιομηχανική Περιοχή, με 

ικανό δίκτυο ομβρίων υδάτων, οδοποιίας και 

συστήματα αντιπλημμυρικής προστασίας.  
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Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επίσης για την 

αντιπλημμυρική θωράκιση ολόκληρου του Δήμου και 

ιδίως των Δημοτικών Ενοτήτων Αξιού, Χαλάστρας και 

Καλοχωρίου που παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευαισθησία 

στα καιρικά φαινόμενα. Προχωρήσαμε σε εκτεταμένες 

εργασίες καθαρισμών των φρεατίων, των καναλιών 

και των δικτύων, συνεργαζόμενοι με την ΠΚΜ και τους 

άλλους συναρμόδιους φορείς, ενώ ζητήσαμε την 

κρατική και την ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον 

εκσυγχρονισμό της αντιπλημμυρικής προστασίας. 

Συμπληρωματικά, βρισκόμαστε σε συνεχείς συζητήσεις 

για την εκτέλεση συνολικού έργου εθνικής σημασίας 

διαχείρισης ομβρίων υδάτων σε όλη την περιοχή από 

την Λαχαναγορά μέχρι και τον Γαλλικό ποταμό, 

συνολικού ύψους 29 εκατ. ευρώ. 

Θα συνεχίσουμε, επίσης, να εργαζόμαστε ώστε να 

έρχονται όλο και περισσότερα κονδύλια εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης προς το δικό μας Δήμο και να 

γίνονται έργα κοινής ωφέλειας όπως το κλειστό 

γυμναστήριο του Γυμνασίου Διαβατών, τα γήπεδα 

μπάσκετ των Δημοτικών Σχολείων Διαβατών, οι 

παιδικές χαρές (Διαβατά, Ν. Μαγνησία, Καλοχώρι) κ.ά. 

Ο επιχειρηματικός κόσμος δεν είναι αντίπαλος, αλλά 

φίλος και συνεργάτης όταν πρόκειται να ωφεληθούν 

οι τοπικές κοινωνίες.  

Πριν από ενάμιση χρόνο πήραμε την πρωτοβουλία για 

την θεσμοθέτηση της ΠΟΑΥ μαζί με την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους Θερμαϊκού και 

Αλεξάνδρειας. Καταφέραμε στα τέλη του 2017 να 

λειτουργήσουμε το «Δίκτυο ΠΟΑΥ Θερμαϊκού» και 

έχουμε έτοιμη τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για να υποβληθεί στο ΥΠΕΚΑ, κάτι 

που θα ανοίξει το δρόμο για την έκδοση του σχετικού 

Προεδρικού Διατάγματος. Η θεσμοθέτηση της ΠΟΑΥ 

θα ανοίξει το δρόμο για δράσεις αναπτυξιακού 

χαρακτήρα οι οποίες θα επιφέρουν ένταση της 

οικονομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή, 

υγιή ανταγωνισμό, απόκτηση γεωγραφικής 

ταυτότητας των προϊόντων μας, ενίσχυση του ρόλου 

και της θέσης των απασχολούμενων στον τομέα αυτό, 

παραγωγή ασφαλών προϊόντων, ενδεχόμενη 

καλλιέργεια και άλλων ειδών πέραν της 

μυδοκαλλιέργειας, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση 

του οικονομικού οφέλους για τους υδατοκαλλιεργητές 

του Θερμαϊκού. Θα σημάνει, παράλληλα, ορθολογική 

διαχείριση των φυσικών πόρων, προστασία του 

θαλασσίου περιβάλλοντος και, βεβαίως, εναρμόνιση με 

την κοινοτική νομοθεσία. 

Αλλά και κάτι ακόμη: σε συνεννόηση και εξαιρετική 

συνεργασία με τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς 

καταφέραμε ήδη από το 2016 να ελέγξουμε την 

παράνομη καύση των υπολειμμάτων των αγροτικών 

καλλιεργειών κι πλέον να μην αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα ούτε οι κάτοικοι του Δήμου μας ούτε η 

Θεσσαλονίκη.    

 

Από την πρώτη μέρα της θητείας μας επιμένουμε 

σε κάθε δημόσια συζήτηση ή συλλογικό όργανο, 

ότι κάθε σχεδιασμός που αφορά τη Θεσσαλονίκη 

πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη μητροπολιτική 

της διάσταση. Γιατί σήμερα η Θεσσαλονίκη δεν είναι 

μόνο το ιστορικό κέντρο ή ο οικείος Δήμος, αλλά η 

σύγχρονη πόλη εκτείνεται από τη Νέα Μηχανιώνα ως 

τα Νέα Μάλγαρα και από το Χορτιάτη ως τη Βραχιά.  

Αυτή η θεώρηση που σιγά σιγά διαπερνά κάθε 

αρμόδιο μας έδωσε τη δυνατότητα να κρατήσουμε 

ζωντανή την υπόθεση μεταφοράς της ΔΕΘ στη Σίνδο, 

όπως προαναγγέλθηκε από έναν πρωθυπουργό το 

2002, εξαγγέλθηκε ως τελεσίδικη απόφαση από δύο 

πρωθυπουργούς (2009 και 2010) και ανακοινώθηκε 

την ίδια χρονιά από έναν μέλλοντα πρωθυπουργό. 

Αυτή η οπτική που δεν θα ωφελήσει μόνο τον δικό μας 

τόπο αλλά ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, μας έχει 

επιτρέψει να είμαστε μέτοχοι στη μεγάλη συζήτηση 

για τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη του παραλιακού 

μετώπου από το Αγγελοχώρι ως το Καλοχώρι και τα 

Κύμινα.  

Αυτή η πραγματικότητα μας έχει δώσει τη 

δυνατότητα να περιληφθεί ο Δήμος μας στον 

σχεδιασμό του προαστιακού σιδηροδρόμου που θα 

συνδέει Σίνδο, Κορδελιό, Εύοσμο, Σταυρούπολη, 

Αμπελόκηπους, Μενεμένη με το Καλοχώρι και το 

Λιμάνι. 

Έχουμε ήδη πετύχει να περιληφθεί στο σχεδιασμό της 

θαλάσσιας συγκοινωνίας η 6η στάση στο Καλοχώρι 

και διεκδικούμε την 7η στάση στη Χαλάστρα και την 

8η στα Κύμινα ώστε να ολοκληρωθεί η διαδρομή των 

Θεσσαλονικέων και των επισκεπτών της πόλης στο 

Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού.  

 

Πρέπει να πω ότι ο απολογισμός της πρώτης 

τριετίας μας στη διοίκηση του Δήμου δεν είναι 



 
9 

μόνο όσα περιλαμβάνονται σ’ αυτό το τεύχος. 

Έχουμε κάνει πολλά περισσότερα, άυλα και ποιοτικά, 

καθημερινές παρουσίες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, 

σε κέντρα αποφάσεων, σε όργανα που καθορίζουν το 

μέλλον μας, σε προβλήματα της κάθε γειτονιάς. Παρά 

την κρίση, είμαστε εδώ για να δώσουμε αισιοδοξία ότι 

μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο.     

Και προφανώς δεν ζούμε στον παράδεισο.  

Προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.  

Και βεβαίως εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.  

Εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας, με την ίδια 

προσήλωση και ακόμη περισσότερη από εκείνη που 

είχαμε όταν ξεκινήσαμε.  

Μπορεί να μας φέρετε πάνω στο τραπέζι νέα 

προβλήματα ή και παλιά ακόμη που χρονίζουν εδώ και 

δεκαετίες, όμως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει 

τις προθέσεις μας.  

Κι όπως φαίνεται και από τον σημερινό απολογισμό, 

κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ούτε το 

αποτέλεσμα.  

 

Κι εμείς θέλουμε περισσότερα. Κι εμείς θα θέλαμε ο 

Δήμος μας να μην είχε εγκαταλειφθεί από την πολιτεία 

για δεκαετίες και να μην του είχαν φορτώσει τα μύρια 

όσα προβλήματα. Κι εμείς θα θέλαμε να λύνονται όλα 

με μαγικό ραβδάκι, χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς 

εμπόδια, χωρίς χρονοτριβή.  

Όμως η σημερινή Ελλάδα τα έχει όλα αυτά. Μαζί έχει 

την οικονομική και την αξιακή κρίση.  

Δουλεύουμε για τον τόπο μας σε αντίξοες συνθήκες, 

αυτό είναι δεδομένο, όμως είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς 

γιατί το θετικό αποτέλεσμα υπάρχει και είναι πλέον 

ορατό.    

Εργαζόμαστε σκληρά για το αύριο του Δήμου Δέλτα. 

Το όραμά μας είναι να παραδώσουμε στα νέα παιδιά 

έναν τόπο που θα τα κρατά εδώ, στην πατρίδα. Δεν 

είναι μόνο η καθημερινότητα την οποία καλείται να 

αντιμετωπίσει η Διοίκηση. Ο Δήμος Δέλτα τα επόμενα 

χρόνια θα έχει την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στην 

οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Τα 

προσδοκώμενα οφέλη από την ιδιωτικοποίηση του 

Λιμανιού, την κατασκευή του Εμπορευματικού 

Διαμετακομιστικού Κέντρου στα Διαβατά (στρατόπεδο 

Γκόνου), την κατασκευή του Αιματολογικού Κέντρου 

Βορείου Ελλάδας στη Σίνδο, την ώρα που ο Αξιός και η 

Χαλάστρα παραμένουν πρωτοπόροι στις αγροτικές κα 

αλιευτικές καλλιέργειες και στις εξαγωγές τους, 

δημιουργούν ευνοϊκές προοπτικές.  

Πρέπει να κάνω ειδική αναφορά στον Συμπαραστάτη 

του Δημότη και της Επιχείρησης, όπου σε συνεργασία 

με της Υπηρεσίες γίνεται πολύ καλή δουλειά προς 

όφελος των πολιτών. Τον απολογισμό του τον 

παρουσίασε σε προηγούμενη συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.   

 

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες 

που στηρίζουν την προσπάθειά μας ακόμη και με τα 

παράπονά τους, τα καλόπιστα παράπονά τους, για 

διάφορα θέματα.  

• Τους συνεργάτες μου, τους Αντιδημάρχους και 

τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους των 

Δημοτικών Κοινοτήτων και της Τοπικής Κοινότητας. 

• Ιδιαίτερα όλα τα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου που αυτά τα χρόνια λειτουργούν με τρόπο 

εποικοδομητικό υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Και 

πρέπει να ξαναπώ ότι αυτό το έργο που παράχθηκε 

δεν είναι μόνο της Διοίκησης. Είναι και του Δημοτικού 

Συμβουλίου και αυτό είναι προς τιμήν όλων μας.  

• Τους διευθυντές των Υπηρεσιών, τα στελέχη 

και τους υπαλλήλους του Δήμου μας, που 

ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας να δώσουμε 

προτεραιότητα στον πολίτη. 

Είμαι περήφανος για το έργο που καταφέραμε. 

Συνεχίζουμε δυναμικά σε αυτό που μας έταξαν οι 

πολίτες, οι άνθρωποι αυτού του τόπου. Όλοι μαζί, μαζί 

με τους πολίτες, με θετική διάθεση γιατί πραγματικά 

δεν γίνεται διαφορετικά, εάν πραγματικά θέλουμε να 

πάμε τον τόπο μας μπροστά. 

 

Ο Δήμαρχος Δέλτα 

Ευθύμιος Θ. Φωτόπουλος 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κορυφαίο θεσμικό 

όργανο του Δήμου, μέσα από τη λειτουργία του 

οποίου πραγματώνεται αλλά και ενισχύεται η 

συνεργασία των αιρετών εκπροσώπων των δημοτών, 

των Υπηρεσιών του Δήμου και της κοινωνίας των 

πολιτών.  

 

 

Ο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ακόμη κι 

όταν δεν είναι ομόφωνες αλλά κατά πλειοψηφία, ή 

ακόμη και όταν επιτυγχάνονται με την ψήφο μίας 

μόνο παράταξης δεν είναι αποτέλεσμα μόνο αυτής 

της παράταξης αλλά προϊόν συλλογικής διεργασίας 

των ανωτέρω συνισταμένων με σκοπό πάντα την 

προαγωγή του δημόσιου συμφέροντος και την 

εξυπηρέτηση των δημοτών.   

Το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξε ανοικτό και 

δημοκρατικό σε όλες τους τις συνεδριάσεις 

απέναντι σε κάθε δημότη, ο οποίος παραβρέθηκε 

κατά τη συνεδρίασή του. Σε κάθε δημότη, ο οποίος 

ζήτησε το λόγο για οποιοδήποτε θέμα θέλησε να θέσει 

ή να συζητήσει, είτε ατομικά είτε ως εκπρόσωπος 

συλλόγου ή φορέα, χωρίς έγγραφη διαδικασία αλλά 

με απλή προφορική αίτηση προς το Προεδρείο πριν 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης. Χωρίς να έχει αποκλειστεί το 

δικαίωμά του για την τοποθέτηση της άποψής του 

ακόμη και κατά τη διάρκεια της συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.   

 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

Με Πρόεδρο από την 1.9.2014 την Μαριάνθη 

Δημπούλου - Τυφλιώρη, Αντιπρόεδρο τον 

Τριαντάφυλλο Κουρόγλου (διαδέχτηκε το Μάρτιο 

2016 την Κυριακή Κουκούλη) και Γραμματέα τη 

Νικολέττα Πάντη, το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο, 

πολυφωνικό, με 6 διαφορετικές παρατάξεις και 33 

δημοτικούς συμβούλους, η σύνθεση του οποίου 

άλλαξε με την παραίτηση τριών αρχηγών παράταξης 

(Γ. Αρβανιτίδη, λόγω εκλογής στο Κοινοβούλιο, Γ. 

Ουζούνη και Αν. Πετρίδη) και μίας Δημοτικής 

Συμβούλου (Ελ. Μπατζιλή), αποτελείται σήμερα από 

τους εξής:    

1. Βαμβάκο Ευάγγελο 

2. Σκουλαριώτη Δημήτριο 

3. Σάκα Πασχάλη 

4. Κηπουρό Δημόκριτο 

5. Ζάχο Γρηγόριο 

6. Λιούλια Στέφανο 

7. Παππά Αθανάσιο 

8. Καμανά Δημήτριο 

9. Αναγνώστου Ανδρέα 

10. Παπαγεωργίου Χρυσοβαλάντη 

11. Χαλκίδη Δημήτριο 

12. Δουζδαμπάνη Κωνσταντίνο 

13. Αγγουρά Γεώργιο 

14. Καλτσίδη Παναγιώτη 

15. Τσουμπάρη Κωνσταντίνο 

16. Γουρουνίδη Φίλιππο 

17. Μπαλλογιάννη Ελένη 

18. Μπέκα Στέργιο 

19. Νικολτζούκη Ελένη 

20. Γλώσση Γεώργιο 

21. Κουρόγλου Τριαντάφυλλο 

22. Κουκούλη Κυριακή 

23. Ρήγα Ιωάννη 

24. Ελευθεριάδου Παρασκευή 

25. Πάντη Νικολέτα 

26. Ζακαλκά Δημήτριο 

27. Γκλαβέρη Βασίλειο 

28. Λιακόπουλο Διονύσιο 

29. Σταματάκη Σπυρίδωνα 

30. Βαλάρη Θεόδωρο 

31. Χατζηκυριάκου Πασχαλίνα 

32. Καϊκή Άγγελο 

 

Στα πλαίσια της ανοιχτής και δημοκρατικής 

λειτουργίας του, στις συνεδριάσεις καλούνται 
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πάντοτε (και όχι μόνο όταν τα θέματα αφορούν τις 

Κοινότητες) και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: 

1. Καρκαμάνης Σπυρίδων, Δ.Κ. Ανατολικού 

2. Μιχελή Αικατερίνη, Δ.Κ. Διαβατών 

3. Στατερούδης Πέτρος, Δ.Κ. Καλοχωρίου 

4. Κατούνας Βασίλειος, Δ.Κ. Κυμίνων 

5. Καραπαύλου Σοφία, Δ.Κ. Ν. Μαγνησίας 

6. Μπαξεβάνης Χρήστος, Δ.Κ. Ν. Μαλγάρων 

7. Γκαμανής Δημήτριος, Δ.Κ. Σίνδου 

8. Κανάκας Απόστολος, Δ.Κ. Χαλάστρας 

9. Βέρρος Αναστάσιος, Τ.Κ. Βραχιάς 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

Το 2014 πραγματοποιήθηκαν 8 τακτικές συνεδριάσεις.  

Το 2015 πραγματοποιήθηκαν 28 συνεδριάσεις (20 

τακτικές & 8 κατεπείγουσες) 

Το 2016 πραγματοποιήθηκαν 27 συνεδριάσεις (17 

τακτικές & 10 κατεπείγουσες) 

Το 2017 πραγματοποιήθηκαν 24 συνεδριάσεις (17 

τακτικές & 7 κατεπείγουσες).  

 

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 2 ειδικές συνεδριάσεις: 

στις 19/5/2016 στο Θεατράκι Διαβατών με θέμα τη 

Γενοκτονία των Ποντίων με ομιλητή τον δρ Νεότερης 

και Σύγχρονης Ιστορίας του ΑΠΘ Κυριάκο Στ. 

Χατζηκυριακίδη και στις 22/10/2016 με θέμα την 

ανακήρυξη του ΠτΔ κ. Π. Παυλόπουλου σε επίτιμο 

δημότη.  

 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

Κατά την πρώτη τριετία 2014-2017 το Δημοτικό 

Συμβούλιο εξέδωσε 4 ψηφίσματα. 

 

17/3/2016 Ψήφισμα για την καθιέρωση της 20ής 

Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και 

Παιδείας, ανταποκρινόμενο στην πρωτοβουλία της 

Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και 

Αδελφοτήτων Ιταλίας (ΟΕΚΑΙ) και της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων Ελλάδας. 

23/4/2016 Ψήφισμα κατά της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου µε την οποία η Κυβέρνηση υποχρεώνει 

τους ΟΤΑ Α’ βαθµού να καταθέτουν τα ταµειακά τους 

διαθέσιµα στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

21/3/2017 Ομόφωνο ψήφισμα για την αντίθεση του 

σώματος σε ενδεχόμενη υποβάθμιση των Κέντρων 

Υγείας Διαβατών και Χαλάστρας και αίτημα την 

ενίσχυση και την περαιτέρω αναβάθμισή τους με 

ιατρικό προσωπικό. 

19/12/2017 Ψήφισμα για την άμεση διακοπή των 

εργασιών για την κατασκευή σταθμού διοδίων στην 

Εξωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης – Εγνατία 

Οδό 

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καθιέρωσε τη βράβευση 

δημοτών που διακρίθηκαν σε οποιοδήποτε τομέα 

και σε αυτό το πλαίσιο προέβη στις κάτωθι 

βραβεύσεις: 

 

 Στις 19/5/2016, κατά την ειδική συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου στο Θεατράκι Διαβατών με 

θέμα τη γενοκτονία των Ποντίων, απονεμήθηκαν 

τιμητικές πλακέτες στα 7 μέλη του πρώτου 

διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Ποντίων 

Διαβατών «Αλέξανδρος Υψηλάντης» (1981-1985) 

για την προσφορά τους στην ιστορία και την 

παράδοση του τόπου. Συγκεκριμένα τιμήθηκαν οι 

Μαρία Χριστοφορίδου, Γεώργιος Κυριακίδης, 

Αναστάσιος Καρυπίδης, Ιωάννης Θεοδωρίδης, 

Νικόλαος Καλτσίδης, Γεώργιος Παπαδόπουλος, 

ενώ τιμητική πλακέτα παρέλαβε και η οικογένεια 

του αποβιώσαντα τότε προέδρου Αναστάσιου 

Τσιτουρίδη. 

 Στις 22-10-2016 ανακηρύχθηκε ο ΠτΔ κ. Πρ. 

Παυλόπουλος σε επίτιμο Δημότη Δήμου Δέλτα.  

 Στη συνεδρίαση της 8-11-2016 τιμήθηκε ο 

φωτογράφος Αγοραστός Παπατσάνης, με αφορμή 

τη βράβευσή του στον 52ο παγκόσμιο διαγωνισμό 

φωτογραφίας «Wildlife Photographer of the Year 

2016» (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου & 

BBC) στην κατηγορία της ασπρόμαυρης 

φωτογραφίας. 
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 Στη συνεδρίαση της 21-12-2016 τιμήθηκε το 1ο 

Δημοτικό Σχολείο Σίνδου, με αφορμή δύο 

διακρίσεις που είχε το σχολείο πρόσφατα: 

o της Χρυσής Ετικέτας Ψηφιακής Ασφάλειας από 

το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πιστοποίησης 

eSafety και 

o της Πράσινης «Οικολογικής Σημαίας» από την 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. 

 Στη συνεδρίαση της 19-9-2017 τιμήθηκε ο 

80άχρονος φαρμακοποιός Παναγιώτης 

Παντελίδης, ο οποίος προσφέρει εθελοντικά τις 

υπηρεσίες του ως υπεύθυνος του Κοινωνικού 

Φαρμακείου του Δήμου Δέλτα.    

 

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού 

Συμβουλίου αναβαθμίστηκε και εκσυγχρονίστηκε η 

υλικοτεχνική υποδομή του Συνεδριακού Κέντρου 

Σίνδου, όπου συνεδριάζει το όργανο, με την 

προμήθεια μηχανημάτων καταγραφής ήχου και 

βιντεοσκόπησης των συνεδριάσεων και με την 

προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού του Συνεδριακού 

Κέντρου. 

Επίσης, αναβαθμίστηκε η επικοινωνία του 

Προεδρείου με τους Δημοτικούς Συμβούλους 

καθώς η ενημέρωση τους γίνεται πλέον μέσω της 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email) και της αποστολής 

τηλεφωνικών μηνυμάτων (sms).  
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Παρόλο που δεν υφίστατο Γραφείο Τύπου & 

Δημοσίων Σχέσεων λόγω έλλειψης προσωπικού, 

εξειδικευμένου και μη, από την 1.9.2014 

λειτουργήσαμε υπηρεσίες Τύπου (ανακοινώσεις 

Τύπου, επικοινωνία με τοπικά ΜΜΕ κ.ά.) με στόχο την 

καλύτερη ενημέρωση των δημοτών σχετικά με το 

έργο της Δημοτικής Αρχής  αλλά και ενέργειες που 

τους αφορούν άμεσα και χρήζουν της συμμετοχής 

τους (π.χ. αιμοδοσία, πολιτιστικές εκδηλώσεις, 

ρύθμιση οφελών κ.ά.).  Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα 

με τα στοιχεία της ιστοσελίδας, από την 1-9-2014 

εκδόθηκαν 701 δελτία Τύπου (17 ανά μήνα). 

Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών ή 

τρίτων αλλά και για την προβολή του τόπου, 

αναδιοργανώθηκε η επίσημη ιστοσελίδα του 

Δήμου Δέλτα www.dimosdelta.gr σε μορφή 

σύγχρονη και λειτουργική. Επίσης, δημιουργήθηκε 

σελίδα του Δήμου  στο facebook με σκοπό την 

προβολή του Δήμου, την ενημέρωση των δημοτών 

για θέματα του Δήμου και την βελτίωση της 

επικοινωνίας με τους δημότες.  

Τέλος, στο πλαίσιο των Δημοσίων Σχέσεων του 

Δήμου, οργανώθηκε λίστα εθιμοτυπίας, τα μέλη της 

οποίας ενημερώνονται για τις εκδηλώσεις μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε συνεργασία με την 

Προεδρία της Δημοκρατίας, τον Οκτώβριο 2016 

διοργανώθηκε η τελετή υποδοχής του ΠτΔ.    

 

ΔΗΛΩΤΙΚΟ ΣΗΜΑ 

Με την υπ’ αριθμ. 178/2017 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου αποφασίστηκε η υποβολή στο Υπουργείο 

Εσωτερικών δηλωτικού σήματος του ενιαίου Δήμου 

Δέλτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

3852/2010.  

Πριν λίγες μέρες (26.2.2018) ολοκληρώθηκε η έγκριση 

από το Συμβούλιο Τοπωνυμιών του Υπουργείο 

Εσωτερικών του δηλωτικού σήματος του Δήμου 

Δέλτα.  

Η συνένωση τριών Δήμων (Εχεδώρου, Χαλάστρας, 

Αξιού) με το Ν. 3852/2010 σε έναν, το Δήμο Δέλτα, 

καθιστά αναγκαία τη δημιουργία ιδιαίτερου 

δηλωτικού σήματος (εμβλήματος) ως στοιχείου 

συνεκτικού της ιστορίας και των τοπικών 

χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής. 

 

Για το σκοπό αυτό, τον Οκτώβριο 2015 προκηρύχθηκε 

μαθητικός διαγωνισμός στα σχολεία του Δήμου Δέλτα 

για το έμβλημα και τη γραφική απεικόνιση του 

δηλωτικού σήματος (λογοτύπου) του Δήμου.  

Το Φεβρουάριο 2016 η τριμελής επιτροπή 

αξιολόγησης επέλεξε τρία από τα έργα που 

προτάθηκαν. 

Το δημιουργικό του τελικού λογοτύπου ανατέθηκε σε 

επαγγελματία γραφίστα, ο οποίος σε συνεργασία με 

την επιτροπή και αφού συνεκτιμήθηκαν στοιχεία που 

σχετίζονται με την ιστορία και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της περιοχής, κατέληξε στο ακόλουθο 

ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα:  

 

Στο λογότυπο συνυπάρχουν στοιχεία 

αντιπροσωπευτικά από τα βασικότερα 

χαρακτηριστικά του ενιαίου Δήμου Δέλτα, δηλαδή 

από:  



 
14 

Α) Την Ιστορία (ο ρόδακας, ένα κόσμημα, σύμβολο και 

φυλαχτό της αρχαιότητας με 4 πέταλα και 4 ακτίνες 

που βρέθηκε σε ταφικά μνημεία στη Σίνδο). 

Β) Την Οικολογία (το μοναδικό Εθνικό Πάρκο Αξιού – 

Λουδία – Γαλλικού). 

Γ) Τον Πρωτογενή Τομέα (ο τροφοδότης κάμπος με τις 

πιο εκτεταμένες και εξαγώγιμες καλλιέργειες ρυζιού –

περί το 70% της εθνικής παραγωγής ρυζιού). 

Δ) Το υγρό στοιχείο (ο Θερμαϊκός και τα τρία ποτάμια 

Γαλλικός, Αξιός, Λουδίας) που συνενώνει τα τρία 

παραπάνω, καθώς παραπέμπει στη ιδιαίτερη 

φυσιολογία του κάμπου, στον υδροβιότοπο του Δέλτα 

του Αξιού αλλά και στην ιστορική συμβολή των 

κατοίκων για το κρίσιμο πέρασμα του ελληνικού 

στρατού από τον Αξιό προκειμένου να απελευθερώσει 

τη Θεσσαλονίκη το 1912. 

Επίσης, τα φύλλα του ρυζιού σχηματίζουν δύο «Δ» για 

να υποδηλώσουν την ονομασία «Δήμος Δέλτα». 

Στη βάση του δηλωτικού σήματος αναγράφονται οι 

ονομασίες των οκτώ (8) Δημοτικών Κοινοτήτων και 

της μίας (1) Τοπικής Κοινότητας που απαρτίζουν το 

Δήμο Δέλτα. 

Για το χρωματισμό επιλέχθηκαν γήινες αποχρώσεις, 

προκειμένου να τονιστεί η ιδιαίτερη σχέση της 

συνολικής επικράτειας του Δήμου με τη φύση και την 

οικολογία, λόγω των καλλιεργειών και του Εθνικού 

Πάρκου Δέλτα Αξιού. 

Κατά συνέπεια, το προτεινόμενο δηλωτικό σήμα του 

Δήμου Δέλτα, απεικονίζει όλα τα παραπάνω και τελεί 

σε απόλυτη συνάφεια με την ιστορία και τα τοπικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής μας. 

 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Θέλοντας να επιβραβεύσουμε ηθικά την προσπάθεια 

των αριστούχων και την επιτυχία των εισαχθέντων 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 

2015 – 2016, διοργανώσαμε το 2015 και το 2017 

τελετές βράβευσής τους.  

Το 2015, πρώτη φορά στη θητεία μας, 

πραγματοποιήθηκαν 4 γιορτές: Αξιό, Χαλάστρα, Σίνδο 

– Καλοχώρι, Διαβατά – Ν. Μαγνησία.  

Το 2016 δεν πραγματοποιήθηκε η βράβευση.  

Το 2017 πραγματοποιήθηκαν 2 γιορτές: Εχέδωρος, 

Αξιός – Χαλάστρα.   

Είναι μια γιορτή πάνω από όλα για τα νέα παιδιά, 

αλλά και για τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς. 

Διατρανώνει την πίστη μας στην αριστεία και στην 

ανάγκη να επιβραβεύονται εκείνοι που επενδύουν στη 

γνώση και την εκπαίδευση για ένα καλύτερο αύριο. 

 

 

 

 

 

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ» 

Με απόφαση της Διοίκησης ξεκίνησε η ανάδειξη της 

νεότερης τοπικής ιστορίας μέσω, καταρχήν, των 

Ελευθερίων της Χαλάστρας, μια προσπάθεια που είχε 

αφετηρία τα μέσα της δεκαετίας του ’90 επί 

δημαρχίας Γρ. Χαντέ. 

 

 Δημιουργήθηκε Επιτροπή για την 

διοργάνωση των εκδηλώσεων από εκλεκτά μέλη της 

τοπικής κοινωνίας, υπό την προεδρία του Δημάρχου 

Δέλτα Ευθυμίου Φωτόπουλου. Την Επιτροπή 

αποτέλεσαν οι: 

o Δημοπούλου Μαριάνθη, Πρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου  

o Παπαγεωργίου Βαλάντης, Δημοτικός 

Σύμβουλος – π. αντιδήμαρχος 

o Νικόλτσιος Βασίλης, Διευθυντής Ιδρύματος 

Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα 
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o Γκλαβέρης Θεόδωρος, Δικηγόρος – Ερευνητής 

Ιστορίας 

o Χαντές Γρηγόρης, τ. Δήμαρχος Χαλάστρας 

o Αναγνωστόπουλος Αλέξανδρος, Εκπαιδευτικός 

o Καψαχείλης Νίκος, Εκπαιδευτικός 

o Μαρκούδη Ρίτα, Εκπαιδευτικός 

o Πλατανιώτης Λεωνίδας, Εκπαιδευτικός – 

Ερευνητής Ιστορίας 

o Μπατσιόλας Κώστας, Φιλόλογος 

 

 Αναζητήθηκαν και συγκεντρώθηκαν στοιχεία 

για την απελευθέρωση της Χαλάστρας και της 

ευρύτερης περιοχής το 1912 καθώς και στη συμβολή 

των κατοίκων της Χαλάστρας στο πέρασμα του Αξιού 

ποταμού από τον ελληνικό στρατό, έχοντας ως 

αποτέλεσμα την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης την 

26η Οκτωβρίου 1912.  

 

 Καθιερώθηκε παρέλαση σχολείων, 

πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων κατά την 

ημέρα της επετείου.  

 

 

 Κατά τον εορτασμό των Ελευθερίων στις 

22.10.2016, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του 

Δημάρχου και τίμησε με την παρουσία του ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος 

Παυλόπουλος, τον οποίο ανακήρυξε το Δημοτικό 

Συμβούλιο επίτιμο δημότη Δήμου Δέλτα. Στη διάρκεια 

της ομιλίας του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε 

μεταξύ άλλων: «Η βοήθεια που προσέφεραν τότε οι 

ηρωικοί κάτοικοι της Χαλάστρας στον Ελληνικό 

Στρατό, προκειμένου να μην καθυστερήσει η 

τεράστιας στρατηγικής σημασίας προέλασή του προς 

την Θεσσαλονίκη, υπήρξε καθοριστική για την έκβαση 

του πολέμου αλλά και τη μονιμότερη διαμόρφωση του 

γεωπολιτικού χάρτη των Βαλκανίων». Αναδείχθηκε 

έτσι με τον πλέον επίσημο και τεκμηριωμένο τρόπο η 

σημασία των γεγονότων στην περιοχή του Δήμου 

Δέλτα που οδήγησαν στην απελευθέρωση της 

Θεσσαλονίκης και στη διαμόρφωση του ευρύτερου 

γεωπολιτικού χάρτη των Βαλκανίων». 

 

 Κατά τον εορτασμό των Ελευθερίων 2017, 

τελέστηκε Δοξολογία και Αρχιερατικό 

Συλλείτουργο χοροστατούντων των Μητροπολιτών 

Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονος 

και Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα.  

 

 Οι εκδηλώσεις του 2017 για πρώτη φορά 

τελούσαν υπό την αιγίδα της Προεδρίας της 

Δημοκρατίας, είχαν δε την υποστήριξη του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του υπουργείου 

Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ένωσης 

Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.  

 

 

 Επίσης, το 2017 πραγματοποιήθηκε μεγάλη 

επιστημονική εκδήλωση στην αίθουσα 

εκδηλώσεων της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών 

(Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017), με ομιλητές τον 

καθηγητή Διεθνών Σχέσεων & πρώην Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ηλία Κουσκουβέλη και 

τον δικηγόρο – ερευνητή Θεόδωρο Γκλαβέρη. Θέμα 

της ημερίδας «Αξιός ποταμός 1912: Οι γέφυρες που 

απελευθέρωσαν τη Θεσσαλονίκη | Ελασσόνα – 

Σαραντάπορο – Σέρβια – Κοζάνη - Γιαννιτσά –  Πλατύ 

- ΧΑΛΑΣΤΡΑ – Θεσσαλονίκη | Η συμβολή των 

κατοίκων της Χαλάστρας στο πέρασμα του Αξιού 
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ποταμού από τον ελληνικό στρατό & η Σίνδος ως 

τελευταία έδρα του ελληνικού Γενικού Στρατηγείου» 

 

 

 Το 2017 δημιουργήθηκε ντοκιμαντέρ με 

τίτλο «Αξιός ποταμός 1912: Οι γέφυρες που 

απελευθέρωσαν τη Θεσσαλονίκη | Ελασσόνα – 

Σαραντάπορο – Σέρβια – Κοζάνη - Γιαννιτσά –  

Πλατύ - ΧΑΛΑΣΤΡΑ – Θεσσαλονίκη | Η συμβολή 

των κατοίκων της Χαλάστρας στο πέρασμα του 

Αξιού ποταμού από τον ελληνικό στρατό & η 

Σίνδος ως τελευταία έδρα του ελληνικού Γενικού 

Στρατηγείου» για να συμβάλλει στην ενίσχυση της 

συλλογικής ιστορικής συνείδησης των κατοίκων του 

Δήμου μας αλλά και να αποτελέσει εργαλείο θετικής 

και εξωστρεφούς προβολής για το Δήμο Δέλτα καθώς 

μέσω αυτού θα ενημερωθούν σχολές, φορείς και 

ιδρύματα που ασχολούνται με την Ιστορία. Αποτελεί 

την πρώτη οπτικοακουστική καταγραφή και διάσωση 

του υλικού που αφορά το συγκεκριμένο -υπερτοπικής 

σημασίας- ιστορικό γεγονός, ενώ παράλληλα 

καταγράφει επιπλέον μαρτυρίες, φωτογραφικό και 

άλλο υλικό. Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε στην μεγάλη 

εκδήλωση στην ΕΜΣ (21.10.2017) για τα Ελευθέρια της 

Χαλάστρας, ενώ θα αποσταλεί στα σχολεία του Δήμου 

Δέλτα ως επιμορφωτικό υλικό στη διάθεση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά τον περσινό 

εορτασμό, αναδείξαμε επίσης το ρόλο της Σίνδου ως 

στρατηγείου και ως πεδίου των τελικών 

διαπραγματεύσεων για την παράδοση της 

Θεσσαλονίκης, μέσα από την παράθεση ιστορικών 

ντοκουμέντων. 

 

 Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τη δημιουργία 

Μουσείου Έρευνας και Διάδοσης της Τοπικής 

Ιστορίας με στόχο την ανάδειξη των γεγονότων της 

Χαλάστρας, της Σίνδου και της ευρύτερης περιοχής 

στο πλαίσιο του Μακεδονικού Αγώνα και των 

Βαλκανικών Πολέμων, τα οποία βεβαίως έχουν αξία η 

οποία ξεπερνά τα όρια του Δήμου και της 

Θεσσαλονίκης.  

Με την υπ’ αριθμ πρωτ. 6586/3-3-2017 επιστολή ο 

Δήμος Δέλτα έχει ζητήσει από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.  την 

μακροχρόνια παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου 

του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Σίνδου (Κτίριο 

3, Οίκημα Ομάδος και Προσωπικού, σύμφωνα με τη 

συνημμένη οριζοντιογραφία του ΟΣΕ), ένα διώροφο 

κτίριο που κτίστηκε το 1894 και αποτέλεσε το 

τελευταίο Γενικό Στρατηγείο του Αρχιστράτηγου του 

Ελληνικού Στρατού τότε διαδόχου Κωνσταντίνου και 

τόπο αναγγελίας αποδοχής των όρων και παράδοσης 

της Θεσσαλονίκης από τον Τούρκο διοικητή της 

πόλης Ταχσίν Πασά.   

 
 

 Για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια 

πραγματοποιήθηκε αναδρομική έκθεση έργων του 

Χαλαστρινού λαϊκού ζωγράφου Σωτήρη Ζήση, από 

τη συλλογή της οικογένειας Ζήση, στο πλαίσιο των 

εορτασμών των Ελευθερίων της Χαλάστρας από τον 

οθωμανικό ζυγό το 1912. Μαζί παρουσιάστηκαν και 

τρία έργα με θέμα τον Μακεδονικό Αγώνα από τη 

συλλογή του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού 

Αγώνα. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 22.10.2017  σε 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο της υπό ανέγερσης 

Βιβλιοθήκης «Δημητρίου Κ. Χαντέ» (δίπλα στο ΕΠΑΛ), 

στη Χαλάστρα και διήρκεσε έως τις 29.10.2017 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 26ΗΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΩΣ ΑΡΓΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Με την υπ’ αριθμ. 277/2016 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου ζητείται από το Υπουργείο Εσωτερικών 

(Τμήμα εθιμοτυπίας) η επέκταση του εορτασμού της 
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επετείου απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης την 26η 

Οκτωβρίου ως αργίας για το Δήμο Δέλτα, ώστε να 

περιληφθεί ο Δήμος μας στον επίσημο εορτασμό της 

απελευθέρωσης, λόγω της σαφούς ισχυρής ιστορικής 

σχέσης του Δήμου μας με το γεγονός καθ’ ευατό της 

απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, αλλά και της 

συμβολής των κατοίκων του Δήμου μας στην ιστορική 

εξέλιξη του έθνους. 

Το θέμα τελεί εν αναμονή έγκρισης από το Υπουργείο 

Οικονομικών της σχετικής δαπάνης.   
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Η Διεύθυνση ΚΕΠ του Δήμου Δέλτα απαρτίζεται από 

δύο τμήματα και δύο γραφεία ΚΕΠ:  

 το ΚΕΠ 947 Εχεδώρου με δύο τμήματα  

 το γραφείο του ΚΕΠ 943 Αξιού και  

 το γραφείο ΚΕΠ 957 Χαλάστρας  

Επίσης, προετοιμάζεται η λειτουργία ενός ΚΕΠ στη 

Δ.Κ. Ν. Μαγνησίας και εξετάζεται η λειτουργία ΚΕΠ 

στη Δ.Κ. Καλοχωρίου.  

Στη Διεύθυνση ΚΕΠ υπηρετούν 11 υπάλληλοι. 

Από το 1/9/2015 το ΚΕΠ Σίνδου λειτουργεί 

καθημερινά σε δύο βάρδιες από τις 8.00 έως 20.00 και 

το Σάββατο από τις 8.00 έως 14.00 

Από τα ΚΕΠ του Δήμου εξυπηρετούνται καθημερινά 

πάνω από 300 άτομα. Τα επισκέπτονται περισσότερα 

350-400 άτομα καθημερινά (για εργασίες που είτε 

είναι πρωτοκολλημένες είτε όχι), ήτοι 200 το ΚΕΠ 

Σίνδου και από 50 άτομα το ΚΕΠ Χαλάστρας και Αξιού. 

Η παραγωγικότητα των ΚΕΠ αυξάνεται κάθε χρόνο σε 

ποσοστό πλέον του 20%. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ekep, οι 

ολοκληρωμένες και πρωτοκολλημένες εργασίες έχουν 

ως εξής: 

 

ΚΕΠ 947 Εχεδώρου 

ΕΤΟΣ | ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

2017 | 25.638 

2016 | 19.286 

2015 | 17.831 

2014 | 11.616 
 

ΚΕΠ 957 Χαλάστρας 

ΕΤΟΣ | ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

2017 | 7.962 

2016 | 5.649 

2015 | 5.575 

2014 | 3.620 
 

ΚΕΠ 943Αξιού 

ΕΤΟΣ | ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

2017 | 8.092 

2016 | 6.810 

2015 | 6.349 

2014 | 3.251 

 
 

Στις ανωτέρω αιτήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται 

αρκετές αρμοδιότητες των ΚΕΠ οι οποίες γίνονται 

χωρίς να υποβάλλονται αιτήσεις όπως θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής έκδοση, παραβόλων, 

συμπλήρωση υπεύθυνων δηλώσεων, εκτύπωση τελών 

κυκλοφορίας και άλλες πολλές. 

 

ΓΡAΜΜΗ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ 

Τον Απρίλιο 2017 δημιουργήθηκε η «Γραμμή 

Νοιάζομαι για το Δήμο Δέλτα» με στόχο την 

αμφίδρομη βελτίωση της επικοινωνίας Δήμου – 

πολιτών αλλά και τον προγραμματισμό εργασιών σε 

διοικητικό επίπεδο για την ταχύτερη επίλυση των 

προβλημάτων της καθημερινότητας.  

 

2014

2015

2016

2017

11.616

3.620 3.251

17.831

5.575 6.349

19.286

5.649
6.810

25.638

7.962 8.092

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΠ

2014 2015 2016 2017
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Όποιος πολίτης διαπιστώνει κάποιο θέμα που αφορά 

την καθαριότητα, το περιβάλλον, τον 

ηλεκτροφωτισμό, το οδικό δίκτυο, τα αδέσποτα ζώα 

κ.ά. μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 2310-795222 ή να 

επικοινωνεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

noiazomai@dimosdelta.gr προκειμένου να 

ενημερώνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και 

να επιλαμβάνονται. Αφού καταγραφούν τα στοιχεία 

και το αίτημά του, θα διαβιβάζονται την ίδια στιγμή 

στην αρμόδια Υπηρεσία, η οποία θα ενεργεί για την 

επίλυση του προβλήματος. 

Είχε προηγηθεί από τις αρχές του 2016 η έναρξη 

εξυπηρέτησης αιτημάτων των πολιτών μέσω της 

σελίδας του Δήμου Δέλτα στο facebook.  

Σήμερα (τελευταία ενημέρωση 15-2-2018), στο πρώτο 

δεκάμηνο λειτουργίας, έχουν επιλυθεί 183 από τις 244 

αναφορές (ποσοστό 75%), ενώ εκκρεμούν και βαίνουν 

προς επίλυση 61 προβλήματα (δυναμικό ποσοστό 

επίλυσης: 82%).    

 

 

 

Τα περισσότερα προβλήματα που αναφέρουν οι 

πολίτες αφορούν στο πράσινο, στην καθαριότητα και 

στο φωτισμό (λαμπτήρες).  

Οι πολίτες ανταποκρίνονται σε σημαντικό βαθμό στο 

κάλεσμα για συνεργασία ώστε να λύνονται 

προβλήματα.  

Από την άλλη, οι Υπηρεσίες μας ανταποκρίθηκαν και 

ανταποκρίνονται στην πρόκληση αυτή, παρά τα 

προβλήματα υποστελέχωσης και έλλειψης επαρκών 

κονδυλίων.  

Υπάρχουν προβλήματα για τα οποία απαιτείται 

μακρόπνοος προγραμματισμός και κάποια για τα 

οποία η Γραμμή γίνεται η αιτία για να βρεθεί ο τρόπος 

για τη λύση τους. 

 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 

Από το Δεκέμβριο 2016 ο Δήμος Δέλτα παρέχει μια 

νέα υπηρεσία προς τους δημότες, με στόχο την 

αντιμετώπιση της ανεργίας. Συγκεκριμένα, ο δημότης 

μπορεί πλέον να απευθύνεται στο Δήμο, προκειμένου 

να ενημερωθεί για όλες τις ευκαιρίες απασχόλησης 

που υπάρχουν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  

Το «Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων» αποτελεί μια 

νέα υπηρεσία και μια ολοκληρωμένη προσπάθεια από 

πλευράς Δήμου για την παροχή άμεσης, 

ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης ενημέρωσης των 

άνεργων δημοτών για κάθε δυνατότητα εργασιακής 

αποκατάστασης ή απασχόλησης σε όλη τη χώρα 

(θέσεις εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, 

προγράμματα του ΟΑΕΔ, προγράμματα κατάρτισης 

και προγράμματα επιταγής κατάρτισης στην αγορά 

εργασίας -vouchers). 

Το Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων λειτουργεί στο 

Δημαρχείο (τηλ. 2310-797411 εσ. 106) και οι πολίτες 

μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από κοντά, 

κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

Μέχρι σήμερα έχουν προσέλθει και ενημερωθεί 

περισσότεροι από 680 πολίτες.  

 

75%

82%

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

"Γραμμή Νοιάζομαι"

Τρέχον ποσοστό επίλυσης 75%

Δυναμικό ποσοστό επίλυσης 82%

ΛΥΘΗΚΑΝ
183

ΕΚΚΡΕΜΗ
61

ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
21

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
12

ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΑ
6

ΓΡΑΜΜΗ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΛΥΘΗΚΑΝ ΕΚΚΡΕΜΗ

ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΑ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου 

λειτούργησε σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. αυτού 

κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο με τις παρακάτω 

διοικητικές ενότητες: 

1. Τμήμα Αστικής Κατάστασης και 

Ανθρώπινου Δυναμικού, που περιλαμβάνει το: 

1.1. Γραφείο Αστικής Κατάστασης, 

1.2. Γραφείο Ληξιαρχείου και  

1.3. Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού 

2. Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής 

Μέριμνας, που περιλαμβάνει το: 

2.1. Γραφείο Αρχείου και Αλληλογραφίας, 

2.2. Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας (Μη 

στελεχωμένο) και 

2.3. Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

 

Αναλυτικά όσον αφορά την λειτουργία – 

παραγωγικότητα- επίτευξη στόχων της Διεύθυνσης: 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

1.1. Γραφείο Αστικής Κατάστασης 

Το  Γραφείο  Αστικής  κατάστασης  λειτούργησε 

στελεχωμένο με δέκα (10) υπαλλήλους. 

Δύο εξ αυτών είναι μόνιμα στη Σίνδο (η μία εκτελεί και 

χρέη Ληξιάρχου), δύο εναλλάσσουν δύο φορές την 

εβδομάδα μετακινήσεις στη Χαλάστρα και στα Κύμινα 

λόγω των επιπλέον αρμοδιοτήτων τους ως Ληξιάρχου 

και ανταποκρίτριας του ΟΓΑ αντίστοιχα, ενώ τα 

υπόλοιπα στελέχη του Γραφείου εδρεύουν στις 

Αποκεντρωμένες Δημοτικές Κοινότητες (6 στο 

σύνολο) για την κάλυψη των τοπικών διοικητικών 

αναγκών τόσο των τοπικών αρχόντων (Προέδρων 

και Τοπικών Συμβουλίων), αλλά ιδιαίτερα αυτή των 

κατοίκων, μέσω ενός πλήρους μηχανογραφημένου 

περιβάλλοντος σε διασύνδεση με την κεντρική 

υπηρεσία που λειτουργεί στην έδρα του Δήμου.  

Έως τα μέσα του 2016 υπήρχε δυνατότητα της επί 

τόπου έκδοσης διαφόρων πιστοποιητικών και λοιπών 

βεβαιώσεων σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχείων 

στα τοπικά αρχεία (Δημοτολόγια, Μητρώα Αρρένων 

κ.λπ.). Αυτό όμως άλλαξε το φθινόπωρο του 2016 

μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία μεταφέρθηκαν 

όλα τα αρχεία (οικογενειακοί φάκελοι, κ.λπ.) στην 

έδρα του Δήμου, δημιουργώντας αρχειακό χώρο 

στο υπόγειο του Δημοτικού Καταστήματος και με 

ειδικές θήκες τοποθέτησής τους, με αποτέλεσμα οι 

αποκεντρωμένες υπηρεσίες να παίζουν πλέον ένα 

διαμεσολαβητικό ρόλο σχετικά με την εξυπηρέτηση 

των κατοίκων των Δημοτικών Κοινοτήτων με την 

έδρα μόνο όμως όσον αφορά την έκδοση 

πιστοποιητικών.  

 

Στις Αποκεντρωμένες υπηρεσίες αντιμετωπίστηκαν 

και διεκπεραιώθηκαν όλες οι πράξεις μεταβολών που 

αφορούν τους αντίστοιχους δημότες μέχρι του 

χρονικού σημείου που προαναφέρθηκε, πλην των 

διαδικασιών των Μητρώων Αρρένων, των 

πολιτογραφήσεων καθώς και των εκλογικών 

καταλόγων, που διεξάγονται αποκλειστικά στην έδρα 

του Δήμου (από την οποία άλλωστε διεξάγεται και 

όλη η οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας). 

Η άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων αυτών σε σχέση 

με ιδιωτικά τους έγγραφα, θεωρήσεις κ.λπ. συνεχίζει 

να εκτελείται κατά τόπους, ενώ τα πιστοποιητικά 

όπως και κάθε άλλο στοιχείο της αστικής κατάστασης 

αυτών εκδίδεται πλέον στην έδρα, και αποστέλλεται 

είτε ηλεκτρονικά είτε ιδιοχείρως προς εξυπηρέτησή 

τους και αποφυγή της ταλαιπωρίας με την μετακίνησή 

τους. 

Πλέον των ανωτέρω καθηκόντων τους, οι 

«αποκεντρωμένοι» υπάλληλοι εκτέλεσαν και εκτελούν 

επίσης την γραμματειακή υποστήριξη - τήρηση των 

πρακτικών των Συμβουλίων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων.  

Από την συνολική λειτουργία του Γραφείου και 

συγκεκριμένα τον προγραμματισμό, την οργάνωση, 

την άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων που 

προέκυψαν και ειδικότερα την συνεργασία μεταξύ 

των υπαλλήλων, δεν υπήρξε κανένα θέμα που δεν 

επιλύθηκε, καμία διαδικασία που καθυστέρησε, 

κανένας δημότης που διαμαρτυρήθηκε και καμιά 

συνεργάτιδα υπηρεσία που εξέφρασε κάποιο 

παράπονο. Ακόμη και σε περίοδο αδειών υπήρξε 

πλήρη κάλυψη των αναγκών είτε με μετακίνηση 

υπαλλήλων είτε με παράλληλη κάλυψη αυτών που δεν 

μπορούν να διεκπεραιωθούν από την πλησιέστερη 
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Δημοτική Κοινότητα προς αποφυγή της δημιουργίας 

κενών. 

Παράδειγμα αποτελεί η κάλυψη του κενού στην 

Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού με την τοποθέτηση 

υπαλλήλου, καθώς και την υποστήριξη της Τοπικής 

Κοινότητας Βραχιάς, μέσω της ανταποκρίτριας του 

ΟΓΑ, η οποία εξυπηρετείται μία φορά την εβδομάδα, 

ενώ παρέμεινε για αρκετό καιρό μη στελεχωμένη και 

οι κάτοικοι εξυπηρετούνταν από τα Κύμινα.  

 

1.2. Γραφείο Ληξιαρχείου 

Το Γραφείο Ληξιαρχείου λειτούργησε άψογα με 

δυνατότητα εξυπηρέτησης κάθε περιστατικού τόσο σε 

αργίες όσο και καθημερινές. 

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, επιβάλλεται η 

λειτουργία επί μέρους ληξιαρχικών γραφείων στις 

έδρες των δημοτικών ενοτήτων που απαρτίζουν τους 

Καποδιστριακούς δήμους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

για την περιφέρεια του Δήμου μας, την λειτουργία 

τριών (3) ιδιαίτερων και ανεξάρτητων μεταξύ 

τους ληξιαρχικών γραφείων στα Κύμινα (Δημοτική 

Ενότητα Αξιού), στη Χαλάστρα (Δημοτική Ενότητα 

Χαλάστρας) και στην Σίνδο (Δημοτική Ενότητα 

Εχεδώρου). 

Τους Ληξιάρχους όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 

επικουρούν οι χρήστες Ληξιαρχείου (υπάλληλοι των 

αποκεντρωμένων υπηρεσιών) που έχουν ορισθεί με 

απόφαση Δημάρχου και λειτουργούν με εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα επιφυλακής προκειμένου να υπάρχει 

εξυπηρέτηση κοινού για όλες τις ημέρες και ώρες του 

μήνα.  

Κατά την περίοδο 2015-2016 μηχανογραφήθηκε το 

σύνολο των Ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του 

Μητρώου Πολιτών και συντηρήθηκαν τα βιβλία του 

συνόλου των Ληξιαρχικών πράξεων των τριών 

ληξιαρχείων του Δήμου, με την εκ νέου βιβλιοδεσία 

τους (αφορούν πράξεις από το 1931). 

 

1.3. Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού 

Το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαίτερα από την 

ανάληψη της νέας Διοίκησης, με το λιγοστό 

προσωπικό που διαθέτει (λόγω μετακινήσεων, 

μετατάξεων και αποσπάσεων υφιστάμενων 

υπαλλήλων), μόλις 2 υπάλληλοι για μεγάλο αριθμό 

υπαλλήλων που εποχικά έτυχε να ξεπεράσει και τους 

650 υπαλλήλους (μόνιμοι, Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.ΟΧ., πάγια 

αντιμισθία, μετακλητοί, προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ.), 

λειτούργησε με μεγάλη δυσκολία και μπόρεσε ν’ 

ανταπεξέλθει έως και σήμερα σε μεγάλο βαθμό στις 

αρμοδιότητές του, κυρίως λόγου της εργατικότητας, 

φιλότιμου, καλής συνεργασίας των υπαλλήλων του 

και της παράλληλης υποστήριξής τους στις προς 

διεκπεραίωση αρμοδιότητες τους από τον Αν. 

Προϊστάμενο του Τμήματος και της Αν. Προϊσταμένης 

της Διεύθυνσης. 

Πρέπει να αναφέρουμε ότι η χρονική περίοδος από το 

έτος 2014 έως σήμερα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα 

απαιτητική αφού: 

1. στα πλαίσια της οργανωτικής πολιτικής του 

Υπουργείου υπήρξαν συνεχείς πιέσεις για την 

αποστολή στοιχείων, διεκπεραιώθηκαν 

διαδικασίες έρευνας και ελέγχων σε παρελθούσες 

διαδικασίες για την νομιμότητά τους (καταχώρηση 

στοιχείων και έλεγχος μητρώου προσωπικού στη νέα 

βάση Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου, 

διεκπεραίωση αλληλογραφίας στατιστικών στοιχείων 

κ.λπ.), διεκπεραιώθηκαν διαδικασίες αναγνώρισης 

προϋπηρεσιών -60- ατόμων, αξιολόγησης 

υπαλλήλων στο σύνολο αυτών, καταχώρηση 

στοιχείων στο πρόγραμμα ανθρωπίνου δυναμικού 

του Δήμου και στις ατομικές καρτέλες των 

υπαλλήλων, έγινε τακτοποίηση του προσωπικού 

σε νέους βαθμούς και μισθολόγιο σύμφωνα με τις 

διατάξεις των 4369/2016 και 43564/2015 

αντίστοιχα, συντάχθηκαν – εγκρίθηκαν οι πίνακες 

προακτέων για την βαθμολογική εξέλιξη των 

υπαλλήλων κλπ (και γενικά περί της 14.000 ενέργειες  

συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων Αστικής 

κατάστασης Δημοτών), και τέλος εκδόθηκαν 

πληθώρα αποφάσεων για μετατάξεις, αποσπάσεις, 

μετακινήσεις, τοποθετήσεις και εν γένει 

υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων 

2. οι καθημερινές απαιτήσεις της Διοίκησης, του 

Υπουργείου αλλά και τα αιτήματα του ίδιου του 

προσωπικού προς το γραφείο προσωπικού 

αυξάνονται συνεχώς (τοποθετήσεις, μετακινήσεις, 

ορισμοί, αποσπάσεις, μετατάξεις, μισθολόγιο, 

βαθμολόγιο, βεβαιώσεις, άδειες κ.λπ.). Αξίζει να 

σημειωθεί πως μόνο τα αιτήματα για έκδοση κάθε 

είδους αδειών του προσωπικού (τακτικού και 

εκτάκτου) ξεπέρασαν την περίοδο 2014-2017 τις 

17.000 περίπου με ότι αυτό συνεπάγεται σε διοικητική 
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διαδικασία έγκρισής τους (πλήρης απασχόληση ενός 

τουλάχιστον υπαλλήλου).  

3. οι προσλήψεις προσωπικού ορισμένου 

χρόνου (οχτάμηνα-δίμηνα) που απαιτήθηκαν για 

την λειτουργία ιδιαίτερα της υπηρεσίας καθαριότητας  

(ανταποδοτικά) καθώς και της τεχνικής υπηρεσίας 

επέβαλαν απαιτητικές και χρονοβόρες διαδικασίες ( 

από την εισήγηση της πρόσληψης έως την αξιολόγηση 

των αιτήσεων) που χρίζουν υπευθυνότητας και 

εμπειρίας (πραγματοποιήθηκαν δύο διαδικασίες για 

τις περιόδους 2014 & 2015 κατά τις οποίες 

προσελήφθησαν συνολικά 96 άτομα, και για τα οποία 

πραγματοποιήθηκαν από το έτος 2016 έως και 

σήμερα διαδικασίες παρατάσεων (έως τον Μάρτη 

2018) με ότι αυτό συνεπάγεται σε διοικητική 

διαδικασία (εισηγήσεις, αποφάσεις, συμβάσεις, 

βεβαιώσεις, καταχωρήσεις στο Μητρώο, στο Εργάνη 

κ.λ.π). 

4. η διαδικασία για την υποβολή αιτημάτων 

πρόσληψης μονίμου προσωπικού εντός του έτους 

2017 για την κάλυψη των κενών θέσεων 

ανταποδοτικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας.  

5. διεκπεραιώθηκαν πειθαρχικές διαδικασίες 

καθώς και αλληλογραφία με Ελεγκτικά Όργανα, 

όπως ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (αξίζει να 

σημειωθεί ότι κατά το έτος 2016 πάνω από τέσσερεις 

μήνες ένας τουλάχιστον υπάλληλος από τους δυο του 

γραφείου απασχολήθηκε με ανάλογα ζητήματα). 

6. στα πλαίσια των κοινωνικών προγραμμάτων 

του Ο.Α.Ε.Δ., που τα τελευταία χρόνια αποτέλεσαν 

μεγάλο κομμάτι της δουλειάς- αρμοδιοτήτων του εν 

λόγω γραφείου (συμβάσεις, παρακολούθηση αδειών 

και επιμόρφωσής τους, καταχώρηση στο Εργάνη, 

βεβαιώσεις εργασίας, απολύσεις, ερωτηματολόγια 

κ.λπ.), πραγματοποιηθήκαν τέσσερα προγράμματα 

κοινωφελούς χαρακτήρα συνολικού αριθμού 

απασχολούμενων 600 περίπου ατόμων (HOT SPOT 

- 5μηνα ΟΑΕΔ - Θύλακες ανεργίας - σχολικοί φύλακες) 

με πρόβλεψη για επανάληψη αυτών και στο άμεσο 

μέλλον. 

7. χορηγήθηκαν αντίγραφα προσωπικών 

φακέλων υπαλλήλων και υποβολή σχετικών αιτήματά 

τους (εργασία τεσσάρων μηνών ενός υπαλλήλου) 

8. προχωρήσαμε στην προμήθεια και 

εγκατάσταση ηλεκτρονικού - ψηφιακού 

συστήματος παρακολούθησης του ωραρίου των 

υπαλλήλων, με το οποίο έχουμε την δυνατότητα 

άμεσης εικόνας τόσο της προσέλευσης όσο και της 

αποχώρησης των υπαλλήλων από τα συνολικά 

δέκα τέσσερα (14) σημεία αναφοράς του 

προσωπικού σ’ όλη την επικράτεια του Δήμου, και 

το οποίο λειτουργεί επίσημα πλέον (μετά την 

δοκιμαστική περίοδο) από τις αρχές του 2018. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως η σύνταξη μελετών 

εργασιών – προμηθειών (Γιατρός Εργασίες - Τεχνικός 

Ασφαλείας, Προμήθεια Φαρμάκων, Μικροβιολογικές 

εξετάσεις προσωπικού), καθώς και ό,τι άλλο κριθεί 

απαραίτητο όπως η διαχείριση του συστήματος 

Πόθεν Έσχες, διεκπεραιώνονται από τους 

προϊσταμένους, εφ’ όσον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι 

υπάλληλοι (συντάξαντες – επιβλέποντες) αυτών. 

 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

1.4. Γραφείο Αρχείου και Αλληλογραφίας 

Το εν λόγω γραφείο στελεχώνονταν αρχικά από πέντε 

υπαλλήλους ήτοι δύο διοικητικούς οι οποίοι 

εκτελούσαν την διαδικασία της διακίνησης, 

πρωτοκόλλησης, αρχειοθέτησης και διεκπεραίωσης, 

και τρείς κλητήρες εκ των οποίων ο ένας ήταν 

τοποθετημένος στην Δημοτική Κοινότητα Κυμίνων και 

εξυπηρετούσε έως τα μέσα του 2017 τις ανάγκες της 

Δημοτικής Ενότητας Αξιού καθώς και αυτές των 

παραρτημάτων του ΚΕΠ και οι άλλοι δύο τις λοιπές 

υπηρεσίες κυρίως της έδρας του Δήμου. 

Η σημερινή λειτουργία του γραφείου χαρακτηρίζεται 

από την μεγάλη επιτυχία της αυθημερόν 

ηλεκτρονικής διακίνησης - παρακολούθησης της 

αλληλογραφίας, την άμεση αρχειοθέτηση αυτών 

καθώς και την άμεση διαχείρισή της σχετικά με την 

αποστολή και επίδοση – κοινοποίησή τους, χάριν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα που τοποθετήθηκε και 

λειτουργεί από το τέλος του 2014. 

Παρ’ όλα αυτά, προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν, 

κυρίως λόγω του αποκεντρωμένου χαρακτήρα 

λειτουργίας των υπηρεσιών και της μη εκτέλεσης της 

επιτακτικής ανάγκης αποστολής από πλευράς των 

λοιπών υπηρεσιών των διοικητικών εγγράφων για 

ηλεκτρονική αρχειοθέτησή τους (σάρωση). 
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Και στην περίπτωση του Γραφείου Αρχείου και 

Αλληλογραφίας αξίζει να σημειωθεί ότι μελέτες 

συντάσσονταν και παρακολουθούνταν έως τέλος του 

2017 από την Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης (Ταχυδρομικές 

Υπηρεσίες, Κούριερ), λόγω της έλλειψης του ανάλογου 

προσωπικού.  

 

1.5. Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων    

Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας το εν λόγω 

γραφείο (υποστελεχωμένο, επίσης) υποστήριξε 

απρόσκοπτα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 

λειτουργία των παρακάτω οργάνων με την ανάθεση 

παράλληλων αρμοδιοτήτων σε υπαλλήλους άλλου 

τμήματος της Διεύθυνσης: 

• Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόεδρο αυτού και 

Δημοτικές Παρατάξεις 

• Οικονομική Επιτροπή  

• Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

• Εκτελεστική Επιτροπή Δήμαρχο, 

Αντιδημάρχους και Γενικό Γραμματέα  

• Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  

• Συμβούλια Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων  

 

 

 

Παράλληλα πραγματοποίησε ενημέρωση των 

πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου 

για τις αποφάσεις που λήφθηκαν από τα 

προαναφερόμενα όργανα και επιπλέον τηρεί αρχείο 

εκπροσώπων του Δήμου σε διάφορους φορείς και 

όργανα. 

Τόσο η διεκπεραίωση των αποφάσεων όσο και κάθε 

άλλη αρμοδιότητα του εν λόγω Γραφείου εκτελέστηκε 

στα εκ του νόμου υποδειγμένα χρονικά περιθώρια 

χωρίς την αντιμετώπιση ουσιαστικών προβλημάτων 

και καθυστερήσεων.  

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι οι συνεδριάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου από το Σεπτέμβριο 2014 έως 

τέλος του 2017 έφθασαν τις ογδόντα επτά (87), ενώ 

οι αποφάσεις αυτών συνολικά με όλη τη διαδικασία 

της σύνταξης, κοινοποίησης και ανάρτησής τους 

ανήλθε στις 1.400 περίπου με αντίστοιχα στοιχεία για 

την Οικονομική επιτροπή 132 συνεδριάσεις και 

περίπου 1.165 αποφάσεις. 

Τέλος κάθε χρόνο συντάχθηκαν, ανατέθηκαν και 

παρακολουθήθηκαν μελέτες για την 

απομαγνητοφώνησης και  βιντεοσκόπησή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημοτικό 
Συμβούλιο

Οικονομική 
Επιτροπή

87 132

1400
1165

Συνεδριάσεις Αποφάσεις
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ΔΗΚΕΔΗΔ 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δέλτα, 

συστήθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 67 /2011  

Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 22134/9-5-2011 Απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης  και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

1302/16-6-2011,ΤΕΥΧΟΣ Β όπως  τροποποιήθηκε με το 

υπ’ αριθμόν ΦΕΚ 3142/21-11-2014, ΤΕΥΧΟΣ Β. 

Η Επιχείρηση προέκυψε από τη συγχώνευση των 

κοινωφελών επιχειρήσεων των Δήμων Εχεδώρου, 

Αξιού, Χαλάστρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 109 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Ο σκοπός της επιχείρησης είναι μη κερδοσκοπικός. 

Αντικείμενο της επιχείρησης είναι: 

 i) Τομέας Απασχόλησης: 

 - Η υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων 

κοινωνικών προγραμμάτων του Δήμου Δέλτα τόσο 

στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων όσο και σε κάθε άλλου 

χρηματοδοτικού εργαλείου ευρωπαϊκού ή εθνικού στο 

μέλλον, με την προϋπόθεση ένταξης της επιχείρησης 

σε επιδοτούμενα προγράμματα. 

 - Ο σχεδιασμός και εφαρμογή 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή συμμετοχή 

σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη ομάδων, 

που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό, στη ζωή 

της τοπικής κοινωνίας. 

 - Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα 

τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και 

πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη 

πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών 

ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών 

πολιτικών. 

 - Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού 

δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη 

συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν 

προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την 

ενθάρρυνση τους για την εξεύρεση απασχόλησης, 

καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

- Η λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού . 

- Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης 

παιδιών Κ.Δ.Α.Π. / ΚΔΑΠ ΜΕΑ. 

– Η ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

 

 ii) Τομέας Αθλητισμού : 

 - Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως 

δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και 

δημοτικών χώρων άθλησης. 

 - Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων 

ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση 

αθλητικών εκδηλώσεων. 

 - Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής. 

 iii)  Τομέας Περιβάλλοντος - Ποιότητας Ζωής - 

Ανάπτυξης : 

 - Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την 

προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, 

αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο 

πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 

 - Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων 

(Δέλτα Αξιού, Γαλλικός ποταμός κ.ά.), η προστασία του 

εδάφους και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην 

περιοχή ευθύνης του Δήμου Δέλτα. 

 - Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της 

ρύπανσης του δήμου. 

 - Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 

υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτει, για 

την αντιμετώπιση πυρκαγιών (δράσεις πυρασφάλειας 

δασών). 

– Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας 

σύμφωνα με τα όσα ορίζουν σχετικά τα 

άρθρα 75 και 83 του Ν. 3463/2006. 

– Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων 

έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της 

περιοχής (ευρυ-ζωνικά δίκτυα, εξοικείωση 

πολιτών με τις νέες τεχνολογίες κ.ά.). 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Πιο συγκεκριμένα κατά τα έτη 2015 και 2016 ανέπτυξε 

τις κάτωθι δράσεις: 

 

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 

ζωής – Δομές Βοήθεια στο σπίτι και μονάδες 

κοινωνικής μέριμνας 

Το πρόγραμμα εξασφάλισε τη βοήθεια, την  

περίθαλψη κατ’ οίκον και εν γένει υποστήριξη 

ηλικιωμένων, των οποίων το οικογενειακό 
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περιβάλλον εργάζεται ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί, 

για οποιονδήποτε λόγο, στη φροντίδα τους. 

Προωθήθηκε επίσης η απασχόληση ή επανένταξη 

ανέργων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα των 

γυναικών, λόγω της υψηλής συμμετοχής αυτών σε 

ειδικότητες που απαιτούν οι εν λόγω Μονάδες και 

Δομές (κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, 

επισκεπτριών υγείας, νοσηλευτριών και κάθε είδους 

βοηθητικού προσωπικού). 

 

Ενίσχυση Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων 

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή συμμετοχή 

σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη ομάδων 

που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό, στη ζωή 

της τοπικής κοινωνίας αποτέλεσε ένα από τα κύρια 

ζητούμενα.  

Η ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων είχε στόχο 

την ουσιαστική υποστήριξη μελών ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων του δήμου και αποτέλεσε μια 

ουσιαστική προτεραιότητα για την επιχείρηση και κατ’ 

επέκταση για το δήμο. Οι πόροι των δράσεων ενάντια 

στον κοινωνικό αποκλεισμό και την προώθηση της 

ισότητας των ευκαιριών για ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες προήλθαν κύρια από επιχορηγήσεις των 

Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, το Δήμο και τις 

εθελοντικές συνεισφορές- κύρια για δράσεις που 

εντάσσονται σε επιχειρησιακά σχέδια και δεν 

εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες. 

Πιο συγκεκριμένα οι προτεινόμενες δράσεις 

αφορούσαν: 

Ενέργειες ευαισθητοποίησης ενημέρωσης του 

πληθυσμού με σκοπό την άρση προκαταλήψεων 

ομάδων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. 

Συγκεκριμένα η επιχείρηση συντόνισε τη διοργάνωση 

Συναντήσεων Αλληλεγγύης οι οποίες είχαν ως σκοπό 

την ευαισθητοποίηση και συντονισμένη ενεργοποίηση 

σε τοπικό επίπεδο φορέων (εκκλησία, τοπικές αρχές), 

συλλόγων, σωματείων που λειτουργούν και 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή και διαθέτουν 

εμπειρία σε θέματα ένταξης ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων αλλά και της τοπικής κοινωνίας και των 

δημοτών. Οι Συναντήσεις προσέφεραν τη δυνατότητα 

διαλόγου στην κοινωνία με στόχο να 

ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία και να 

ενισχυθούν οι δεσμοί των διάσπαρτων φορέων, 

συλλόγων και σωματείων της περιοχής αλλά και των 

ατόμων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. 

Η δράση υλοποιήθηκε από εργαζόμενους ΑμεΑ και 

εξυπηρετήθηκαν περίπου 200 δημότες. 

Αξίζει να σημειωθεί η υλοποίηση του προγράμματος 

ΤΕΒΑ FEAD .Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστήριξε τη διανομή 

τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, σε 3.500 

ωφελούμενους του Δήμου μας μέσω της Σύμπραξης 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας . Η ΔΗΚΕΔΗΔ 

έφερε εις πέρας τις διανομές νωπών αγαθών – πέραν 

των άλλων- και στις δύο φάσεις του προγράμματος 

σε όλες τις δημοτικές ενότητες, με απόλυτη επιτυχία. 

 

Πρόγραμμα ΚΔΑΠ 

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

(Κ.Δ.Α.Π.) είναι Μονάδες στις οποίες απασχολούνται  

παιδιά ηλικίας 6- 12 χρόνων για ορισμένο χρονικό 

διάστημα της ημέρας. 

Σκοπός του ΚΔΑΠ της επιχείρησης ήταν η δημιουργική 

απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό 

διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η 

σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική 

ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από 

οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η 

εξυπηρέτηση των γονιών. 

Το ΚΔΑΠ παρείχε τις παρακάτω υπηρεσίες: 

- Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη της 

ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας 

- Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης,  ψυχαγωγίας, 

άθλησης 

- Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων 

– Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε 

φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες  

υπηρεσίες 

 

Βρεφικός Σταθμός 

Οι στόχοι του προγράμματος ήταν: 

 Η αύξηση της απασχολησιμότητας των γυναικών, η 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η προώθηση των 

ίσων ευκαιριών απασχόλησης, η ανάπτυξη και 

βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας για 

τους δημότες, η βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τα παιδιά, η αύξηση του 
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οικογενειακού εισοδήματος, η αναβάθμιση του 

επιπέδου ζωής των δημοτών 

Ο Σταθμός φρόντισε και εξασφάλισε: 

 Υγιεινή & ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις 

ανάγκες κάθε ηλικίας. Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, 

παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική 

υποστήριξη ανάλογα με την ηλικία. Μεριμνά για την 

ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιή ανάπτυξη των 

παιδιών και παρέχει συμβουλευτική ενημέρωση και 

υποστήριξη στις οικογένειές τους.  Υγιεινή και επαρκή 

διατροφή.  Κοινωνικοποίηση των παιδιών. Ανάπτυξη 

της δημιουργικότητάς τους.    Γλωσσική ανάπτυξη. 

Καλλιέργεια της ανάγκης για μάθηση μέσα από 

βιωματική επικοινωνιακή διδασκαλία. 

 

Πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού 

Συνέβαλε τα μέγιστα στην ενίσχυση της σωματικής 

υγείας των αθλούμενων, στην διασφάλιση της 

ψυχοκοινωνικής τους υπόστασης, στην ποιοτική 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους καθώς και 

στην πρόληψη για θέματα υγείας. Τα τμήματα που 

υλοποιήθηκαν είχαν ως εξής : 

Άσκηση στην προσχολική ηλικία. 

Άσκηση στην εφηβική ηλικία, Άσκηση ενηλίκων και 

υπερηλίκων.   

Άθληση και γυναίκα.   

Άσκηση σε ειδικό πληθυσμό (παλιννοστούντες, 

καρδιοπαθείς, τσιγγάνοι). 

Αθλητισμός και ΑΜΕΑ: Άσκηση για ΑΜΕΑ. 

Κολύμβηση: Πρόγραμμα «Παιδί και θάλασσα» . Παιδί 

και αθλητισμός, άσκηση στην εφηβική ηλικία. Το 

πρόγραμμα διήρκεσε 30 ημέρες και χωρίζεται σε δύο 

περιόδους: 

 1η περίοδος: 1 – 15 Ιουλίου 

 2η περίοδος: 1 – 31 Ιουλίου 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν παιδιά από 6 ετών έως 

12 ετών (παιδιά δημοτικού). 

Το πρόγραμμα Παιδί και Θάλασσα γενικώς 

περιλαμβάνει την εκμάθηση κολύμβησης και ελεύθερο 

κολύμπι, πάντα με την επίβλεψη γυμναστών και 

προπονητών, και αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να 

έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το υγρό στοιχείο, 

παίζοντας και διασκεδάζοντας, ενώ ταυτόχρονα 

αθλούνται. Θα χρησιμοποιηθούν λεωφορεία. 

Το σύνολο των ωφελουμένων ανήλθε σε 900 

πολίτες, σύμφωνα με τις προτάσεις που 

υποβάλλαμε στην Γενική Γραμματεία αθλητισμού. 

Το δε πρόγραμμα επεκτάθηκε κατόπιν πρότασης 

της ΔΗΚΕΔΗΔ σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και στο χώρο των Δικαστικών 

Φυλακών Διαβατών, μέσω της πρόσληψης ενός 

επιπλέον ατόμου, γεγονός που αποτελεί καλή 

πρακτική! 

 

ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΛΥΣΗ ΚΑΙ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

H Επιχείρηση κλήθηκε να διαχειριστεί ένα κύκλο 

εργασιών που σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα 

δράσης που κατήρτιζε κάθε χρόνο απαιτούσε μεγάλη 

χρηματοδότηση από το Δήμο Δέλτα (ενδεικτικά της 

τάξης των 620.000,00€ για το 2016) προκειμένου να 

καλύψει τις δαπάνες της εκτός των 

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που υλοποιεί. 

Το σύνολο των εργαζομένων με σχέση εργασίας 

αορίστου χρόνου ήταν είκοσι δύο (22), το δε σύνολο 

των εργαζομένων  με σχέση εργασίας ορισμένου 

χρόνου των αντίστοιχων προγραμμάτων  είκοσι οχτώ 

(28). Είναι άξιο αναφοράς ότι η ολοκλήρωση της 

μετατροπή της συμβατικής σχέσης των  

εργαζομένων  που ανήκαν στην κατηγορία των 

ΑΜΕΑ επετεύχθη το 2016. 

Παρά τις προσπάθειες Διοίκησης και εργαζομένων να 

ανταπεξέλθουν στο ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας, εν 

όψει και της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας 

θεωρήθηκε ως επιβεβλημένη για την  επίτευξη 

οικονομιών κλίμακας, η λύση της ΔΗΚΕΔΗΔ και η 

ανάληψη των δραστηριοτήτων της από άλλο νομικό 

πρόσωπο του Δήμου (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ) καθώς και η μεταφορά του 

προσωπικού της στο ΝΠΔΔ. 

Η παρούσα επιλογή έγινε από την Διοίκηση του 

δήμου με πρώτιστο μέλημα την διασφάλιση των 

εργαζομένων και την ενίσχυση του ΚΠΟΔΔ. 

Η ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Επιχείρησης και η 

συνέχιση της άσκησης τους από τον ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου (ΝΠΔΔ) είχε 

τις εξής θετικές επιπτώσεις: 
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• μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στη 

λήψη αποφάσεων, αφού εξέλιπε η ανάγκη εμπλοκής 

του Δημοτικού Συμβουλίου με τις αποφάσεις ενός 

επιπλέον Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου. 

• εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού λόγω 

συγκέντρωσης των εργαζομένων σ ένα νομικό 

πρόσωπο, 

• καλύτερος συντονισμός και πιο αποτελεσματική 

διαχείριση του συνολικού έργου του ΝΠΔΔ, αφού όλες 

οι δραστηριότητες κοινωνικής υποστήριξης θα 

πραγματοποιούνται από το ΝΠΔΔ . 

Δεν υπήρξε δε καμιά επιχειρησιακή δυσλειτουργία, 

αφού όλες οι δραστηριότητες της ΔΗΚΕΔΗΔ  

μεταφέρθηκαν στο ΝΠΔΔ. 

Μετά τη λύση της επιχείρησης ακολούθησε η 

εκκαθάριση αυτής από ορκωτό ελεγκτή , ο οποίος 

ορίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο με την παρούσα 

απόφαση. 

Για τους λόγους αυτούς αποφασίσαμε ομόφωνα στο 

δημοτικό συμβούλιο τα εξής: 

α) Τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης να τις ασκεί εφεξής το 

ΝΠΔΔ του Δήμου. Το ΝΠΔΔ θα είναι ο διάδοχος 

φορέας της επιχείρησης και στα 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

β) Τη μεταφορά του προσωπικού της επιχείρησης με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

στο ΝΠΔΔ 

β) Τη μεταφορά της Δομής Κέντρο Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και του προσωπικού με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

στο ΝΠΔΔΔ, έως τη λήξη του προγράμματος 

γ) Τη μεταφορά της Δομής Βρεφονηπιακός Σταθμός 

και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ έως τη λήξη του 

προγράμματος 

δ) Τη μεταφορά του προγράμματος  “Βοήθεια στο 

Σπίτι” Πρόγραμμα Βοήθεια 2016 φορέας ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 

Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας, Βοήθεια στο Σπίτι και 

του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ έως τη λήξη του 

προγράμματος 

ε) Τη μεταφορά του προγράμματος του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού Προγράμματα Άθλησης για Όλους 

(Π.Α.γ.Ο.) έτους 2015-2016 ” και του προσωπικού με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

έως τη λήξη του προγράμματος στο ΝΠΔΔ 

ζ) Τη συνέχιση της διαδικασίας πρόσληψης 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, ήτοι τριάντα τριών (33) ατόμων 

προς υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 

"Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" 

(Α.Π ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.118/17685/28-7-2016 απόφαση 

της Επιτροπής του άρθ. 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/ΠΥΣ 

"Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στον Δημόσιο 

Τομέα - ΦΕΚ 280Α), 

στ) Τη συνέχιση της διαδικασίας πρόσληψης 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, ήτοι τριών (3) ατόμων για την 

κάλυψη εποχικών ή πρόσκαιρων ή άλλων περιοδικών 

αναγκών που έχει αιτηθεί η ΔΗΚΕΔΗΔ στο πλαίσιο του 

προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου 

προσωπικού έτους 2016 (Α.Π 

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.118/17685/28-7-2016 απόφαση της 

Επιτροπής του άρθ. 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/ΠΥΣ 

"Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στον Δημόσιο 

Τομέα - ΦΕΚ 280Α), 

Η λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με 

επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» του 

Δήμου Δέλτα ολοκληρώθηκε αισίως μέσω του ΦΕΚ 

που δημοσιεύτηκε στις 9/3/2017. 

Στις 11/4/2017 δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 1251/Β με θέμα 

«Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού 

προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 

Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα» . 

Στις 29-8-2017 συστήθηκαν οι προσωποπαγείς θέσεις 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με το ΦΕΚ 2938/Β (σε 

εκτέλεση της υπ. αριθ. 86/31-07-2017 απόφασης του 

Διοικητικού  Συμβουλίου του ΚΠΟΔΔ). 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου Δέλτα, 

αποτέλεσε εξαρχής στόχο της Διοίκησης. Σ’ αυτό το 

πλαίσιο εντάχθηκαν:  

 η απόφαση να εκκαθαριστούν οι παλαιές 

ανενεργές δημοτικές επιχειρήσεις,  

 η μεταφορά από χρονιά σε χρονιά, ως 

προσδοκώμενο έσοδο, ποσών που αποδεδειγμένα δεν 

μπορούσαν να εισπραχθούν 

 η άμεση αποκατάσταση σε σημαντικό βαθμό 

της αξιοπιστίας του Δήμου προς τους τρίτους με την 

εύρυθμη αποπληρωμή οφειλομένων 

Ένα πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί και στην 

Οικονομική Υπηρεσία, ήταν το γεγονός ότι στα 

πλαίσια της διαδημοτικής κινητικότητας, το 

προσωπικό μειώθηκε κατά δύο άτομα.  

 

ΕΣΟΔΑ 

Λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας για τη 

χώρα και της περικοπής της κρατικής επιχορήγησης 

από το 2010 μέχρι σήμερα κατά 75%, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της ΚΕΔΕ, σταδιακά και στο χρονικό 

διάστημα από 1.9.2014-31.12.2017, αποτέλεσε 

πρώτιστο στόχο το νοικοκύρεμα των οικονομικών 

του Δήμου προκειμένου να εξευρεθούν ίδια κονδύλια 

για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Δημοτικών 

Κοινοτήτων και των πολιτικών της Διοίκησης.  

 

Για να επιτευχθεί αυτό, η Αντιδημαρχία Οικονομικών 

οργάνωσε το Γραφείο Εσόδων και προέβη στις εξής 

ενέργειες, όσον αφορά στα έσοδα, με στόχο τη 

μείωση των οφειλομένων προς το Δήμο: 

1. Οργανώθηκε το γραφείο δημοτικών τελών – 

φόρων – ΤΑΠ 

2. Μηχανογραφήθηκαν και ελέγχθηκαν περίπου 

4.000 παροχές ΔΕΗ με μηδενικές, έως τώρα, 

χρεώσεις 

3. Η Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Υποθέσεων 

συγκροτήθηκε για πρώτη φορά με την υπ’ αριθ.  

10/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 

συνεδρίασε 2 φορές (Μάιο και Νοέμβριο) 

 

 

 

4. Κλήθηκαν και ελέγχθηκαν οι μεγάλες επιχειρήσεις 

και διευθετήθηκαν έτσι διαφορές που 

εκκρεμούσαν επί χρόνια και οι περισσότερες 

εντάχθηκαν πλέον στα τιμολόγια της ΔΕΗ  

5. Ξεκίνησε η διαδικασία αξιοποίησης της δημοτικής 

ακίνητη περιουσίας με μισθώσεις χωραφιών, 

αναψυκτηρίων κ.ά. με τις ανάλογες εισπράξεις.  

6. Καταχωρήθηκαν και πλέον εισπράττονται έσοδα 

από τον ΚΟΚ, που παρέμειναν ακαταχώρητα από 

το 2007. Από το 2014 έως το 2017 εισπράχθηκαν 

περί τις 350.000 ευρώ (στοιχεία ΚΕΠΥΟ).  

7. Δημιουργείται αρχείο για το τέλος επί των 

ακαθαρίστων εσόδων 0,50% των κέντρων 

διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών 

καταστημάτων. Πλέον καλούνται οι οφειλέτες να 

κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων χωρίς 

πρόστιμα και προσαυξήσεις. 

8. Ενεργοποιήσαμε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης 

και δεσμεύσεις των ΑΦΜ για τους συστηματικούς 

κακοπληρωτές  

 

ΕΞΟΔΑ 

Η Αντιδημαρχία Οικονομικών προέβη στα εξής 

ενέργειες, όσον αφορά στις δαπάνες: 

 Οργανώσαμε και στελεχώσαμε επιτυχώς το 

γραφείο αποθήκης του δήμου Δέλτα, που δεν 

λειτουργούσε όλα τα χρόνια, ώστε να 

παρακολουθούνται όλες οι προμήθειες και τα 

αποθέματα υλικών του δήμου 

582.010,0
8 €

473.232,1
9 €

14.306,98 
€

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΨΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 
ΠΟΥ 
ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

ΥΨΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 
ΠΟΥ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ 
ΛΟΓΩ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

ΥΨΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 
ΠΡΟΣ ΕΙΣΡΠΑΞΗ
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 Τακτοποιήθηκαν και πληρώθηκαν παλιές 

οφειλές - διαφορές που είχαν οι συνενωθέντες  Δήμοι 

μέσω δικαστικών αποφάσεων ή εξωδικαστικών 

συμβιβασμών 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι μειώθηκαν οι πράξεις 

του ελεγκτικού συνεδρίου σε χρηματικά εντάλματα 

πληρωμής, λόγω των σωστών διαδικασιών και 

ελέγχων που τηρούνται στην υπηρεσία,  με 

αποτέλεσμα να εξοφλούνται άμεσα το σύνολο των 

δαπανών του δήμου 

 Επιχορηγήθηκαν στο σύνολό τους οι 

πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι του δήμου μας 

 Διενεργήσαμε και υλοποιήσαμε με επιτυχία 

όλους τους πρόχειρους και διεθνείς διαγωνισμούς  και 

εκδίδονται και εξοφλούνται άμεσα το σύνολο των 

δαπανών του δήμου, χωρίς να δημιουργούνται 

καινούργιες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 Με έγκαιρες ενέργειες της υπηρεσίας στο 

τέλος κάθε οικονομικού έτους βρισκόμαστε με 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το επόμενο έτος 

 

Από το Γραφείο Λογιστηρίου πέραν των τακτικών 

εργασιών, προχωρήσαμε και στα εξής: 

1. Το 2016 λειτούργησε πιλοτικά η 

παρακολούθηση αγορών και αναλώσεων 

υλικών (μικρά εργαλεία, είδη καθαριότητας, 

γραφική ύλη, πάγια κλπ) με χειρόγραφες 

καρτέλες. Από το 2017 παρακολουθούμε τα 

αποθέματα μέσω του λογιστικού συστήματος, 

με αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση και τη 

λογιστικοποίηση του κόστους αναλωσίμων 

για την καλύτερη εποπτεία και διαχείριση των 

αποθεμάτων. 

2. Συνεχής ενημέρωση της ακίνητης περιουσίας 

του Δήμου μέσω του εντύπου Ε9, για να είναι 

εφικτή η μεταβίβαση ακινήτων προς τρίτους 

από ανταλλαγή οικοπέδων, πράξεις 

εφαρμογής και προσκυρώσεις κυρίως για την 

Ενότητα Εχεδώρου. 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου για τα έτη 2014-

2017 διαμορφώθηκαν ως εξής: 

31/12/2014  | 14.489.671,18€   

31/12/2015 | 15.242.652,35€ 

31/12/2016 | 16.854.348,19€  

31/12/2017 | 19.651.012,40€ 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Μείωση Δημοτικών Τελών και Φόρων 

Με εισήγηση της Διοίκησης και απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου μειώθηκαν τα δημοτικά τέλη 

και οι δημοτικοί φόροι τόσο το 2016 όσο και το 2017. 

Η μείωση συνολικά –στη διάρκεια της τριετίας- 

κυμαίνεται σε ποσοστό από 50% - 57,69% στις οικίες, 

στα καταστήματα, γραφεία και λοιπούς 

επαγγελματικούς χώρους, στους βιομηχανικούς 

χώρους, στους βοηθητικούς χώρους οικιών, 

καταστημάτων και βιομηχανιών, στεγασμένους 

χώρους άνω των 6.000 τμ, καθώς και στους μη 

στεγασμένους χώρους άνω των 6.000 τμ. Προβήκαμε 

σ’ αυτή την απόφαση παρά το γεγονός ότι ο Δήμος 

μας ήταν και παραμένει ο Δήμος με τα χαμηλότερα 

δημοτικά τέλη και φόρους σε όλη την Ελλάδα.  

Ελήφθη υπόψη η τρέχουσα οικονομική κρίση που 

πλήττει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά και η 

αποφυγή της οικονομικής ζημίας σε βάρος του Δήμου. 

Στην ουσία επιλέξαμε την εκλογίκευση των τελών και 

των φόρων ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται οι 

πολίτες.  

Επίσης, καθορίστηκε απαλλαγή δημοτικών τελών και 

φόρων κατά 50% για τους πολύτεκνους, τους 

τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα με 

αναπηρία άνω του 67%, τα άτομα με χαμηλό 

οικογενειακό εισόδημα, τους φοιτητές με χαμηλό 

οικογενειακό εισόδημα, τους μακροχρόνια ανέργους. 

 

Ρύθμιση σε 100 δόσεις 

Υλοποιήσαμε τη διαδικασία ρύθμισης βεβαιωμένων 

οφειλών προς το Δήμο Δέλτα, σύμφωνα με τις 

ρυθμίσεις του Ν. 4483/2017, με ρύθμιση έως και 100 

δόσεων και παράλληλη διαγραφή προστίμων και 

προσαυξήσεων του κεφαλαίου.  

Έως 29/9/2017 είχαν κατατεθεί 351 αιτήσεις πολιτών. 

Διακανονίστηκε ποσό 702.405 ευρώ και ως το τέλος 

2017 εισπράχθηκαν περί τις 237.000 ευρώ.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2014 ως το 2017 ο 

Δήμος Δέλτα, έχοντας δεχθεί σωρεία αγωγών για 

υποθέσεις παρελθόντων ετών κατέβαλλε περί τα 3 

εκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές, αναδόχους, 

εργαζομένους αορίστου και ορισμένου χρόνου, 

αυξάνοντας την αξιοπιστία απέναντι σε 

συναλλασσόμενους αλλά στην αγορά εν γένει. 
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

H σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του 

Δήμου Δέλτα έχει στην διαχείρισή της 25 νηπιαγωγεία 

όπου φοιτούν 1.070 νήπια (μ.ο. κατ’ έτος) και 17 

δημοτικά με 3319 μαθητές (μ.ο. κατ’ έτος), δεδομένα 

που αφορούν την περίοδο 2015-2016 και 2017. 

Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης είναι η ορθή διαχείριση των πιστώσεων 

που διατίθενται για τις σχολικές δαπάνες των 

νηπιαγωγείων και των δημοτικών όπως θέρμανση, 

φωτισμός, αποχέτευση, τηλεφωνική επικοινωνία, 

καθαριστικά, αναλώσιμα, χαρτικά, φωτοτυπικά και 

οτιδήποτε περαιτέρω απαιτείται για την εύρυθμη 

λειτουργία των σχολικών μονάδων. 

Οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου μας είναι οι κάτωθι: 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

• ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ "Η ΒΑΛΜΑΔΑ" (ΠΙΛΟΤΙΚΟ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ)  

• ΒΡΑΧΙΑΣ  

• ΔΙΑΒΑΤΩΝ 1ο                

• ΔΙΑΒΑΤΩΝ 2ο               

• ΔΙΑΒΑΤΩΝ 3ο 

• ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1ο      

• ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2ο    

• ΚΥΜΙΝΩΝ 1ο 

• ΚΥΜΙΝΩΝ 2ο 

• ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1ο 

• ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ         

• ΣΙΝΔΟΥ 1ο               

• ΣΙΝΔΟΥ 2ο 

• ΣΙΝΔΟΥ 3ο                 

• ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 1ο 

• ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 2ο 

• ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 3ο       

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

• ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 

• ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 1o             

• ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ  2ο           

• ΒΡΑΧΙΑΣ 

• ΔΙΑΒΑΤΩΝ 1ο                        

• ΔΙΑΒΑΤΩΝ 2ο                        

• ΔΙΑΒΑΤΩΝ 3ο 

• ΔΙΑΒΑΤΩΝ 4ο 

• ΔΙΑΒΑΤΩΝ 5ο  

• ΔΙΑΒΑΤΩΝ 6ο  

• ΔΙΑΒΑΤΩΝ 7ο 

• ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1ο                

• ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2ο 

• ΚΥΜΙΝΩΝ 1ο 

• ΚΥΜΙΝΩΝ 2ο                     

• ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1ο 

• ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ο 

• ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3ο 

• ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 1ο 

• ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 2ο      

• ΣΙΝΔΟΥ 1ο 

• ΣΙΝΔΟΥ 2ο                     

• ΣΙΝΔΟΥ 3ο 

• ΣΙΝΔΟΥ 4ο 

• ΣΙΝΔΟΥ 5ο 

• ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 1ο 

• ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 2ο           

• ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 3ο 

 

 

Η αλλαγή του τρόπου συμβασιοποίησης για τη 

συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου από το 

Κράτος και η συνεχιζόμενη καθυστέρηση εισροών 

χρηματοδότησης μας έφεραν στο σημείο να 

λειτουργούμε με προβλήματα τα οποία ωστόσο 

καταφέραμε να τα λύσουμε.  

Η μη συντήρηση των σχολικών κτιρίων την περίοδο 

2016-2017 σε συνδυασμό με το βαρύ χειμώνα του 

Ιανουαρίου το 2017 με τον παγετό 15 ημερών, είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόκληση επιπλέον ζημιών και 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2015-2017 Α' ΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
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συνακόλουθα αύξηση εξόδων για την αποκατάσταση 

των υδραυλικών και της θέρμανσης των κτιρίων κ.ά.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις φορές κάθε σχολική 

χρονιά πραγματοποιείται απεντόμωση και 

απολύμανση.  

Με την πολύ σφιχτή διαχείριση των λειτουργικών 

εσόδων καταφέραμε να επιτύχουμε τη σωστή και 

ασφαλή λειτουργία των σχολείων.   

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Δέλτα, συστήθηκε με το ΦΕΚ  1496/Β΄/17-6-

2011. Λειτουργεί με 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το 

οποίο ορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και 

στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των παρατάξεων 

του Δημοτικού Συμβουλίου, τρεις Διευθυντές 

Σχολείων, τρεις εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων και 

Κηδεμόνων και ένας εκπρόσωπος του 15μελούς 

μαθητικού συμβουλίου του Λυκείου Μαγνησίας.  

Έχει στη διαχείρισή της 17 σχολικές μονάδες ενώ ο 

συνολικός αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το 

τρέχον σχολικό έτος είναι 2.987. 

Τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Δήμου μας είναι οι κάτωθι: 

 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 

 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 

 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 

 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 

 1ο ΓΕΛ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 

 2ο ΓΕΛ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 

 3ο ΓΕΛ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 

 1ο ΕΠΑΛ ΣΙΝΔΟΥ 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΥ- ΚΥΜΙΝΑ 

 Γ.Ε.Λ. ΑΞΙΟΥ - ΚΥΜΙΝΑ 

 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 

 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΑΝΑΤ 

 Γ.Ε.Λ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 

 ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 

 ΕΚ ΣΙΝΔΟΥ 

 ΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ 

 Σ.Δ.Ε.  ΔΙΑΒΑΤΩΝ 

 

Ο οικονομικός απολογισμός για την τριετία 2015-2017 

έχει ως εξής: 
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ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

του Δήμου Δέλτα αποτελείται από δύο γραφεία:  

 το Γραφείο αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών 

δραστηριοτήτων απασχόλησης και τουρισμού και  

 το Γραφείο γεωργικής ανάπτυξης 

Σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου Δέλτα, στο Τμήμα 

ανήκει και το Γραφείο Αλιείας, το οποίο αναμένεται να 

λειτουργήσει όταν μεταφερθούν όλες οι αρμοδιότητες 

σε θέματα αλιείας από την Περιφέρεια.  

Η έδρα του Τμήματος βρίσκεται στην Σίνδο και 

συγκεκριμένα στο κτήριο των ΚΕΠ, όπου στεγάζεται 

και το Γραφείο αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών 

δραστηριοτήτων, απασχόλησης και τουρισμού. Το 

Γραφείο γεωργικής ανάπτυξης, στο οποίο είναι 

τοποθετημένοι δύο υπάλληλοι ΠΕ Γεωτεχνικοί 

Γεωπόνοι (αμφότεροι με μεταπτυχιακές σπουδές και ο 

ένας κατέχει και πτυχίο κτηνιάτρου) στεγαζόταν μόνο 

στην Χαλάστρα. Τον Σεπτέμβριο του 2017 ο ένας 

υπάλληλος μεταφέρθηκε στην Ν. Μαγνησία και 

δημιουργήθηκε και δεύτερο σημείο, με γνώμονα την 

άμεση  εξυπηρέτηση και των πολιτών του ανατολικού 

τμήματος του Δήμου. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ  

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/9/2014 ΕΩΣ 31/12/2017 

1.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

• Παροχή συμβουλών σε σχέση με την αγροτική 

επιχείρηση, σε καθημερινή βάση με άμεση επαφή με 

τους δημότες.  

• Χορηγήσεις βεβαιώσεων παραγωγού για 

χρήση στις Λαϊκές Αγορές μετά από προηγούμενη 

αυτοψία στις παραγωγικές μονάδες. Ειδικότερα, από 

τον 9/2014 έως και τον 11/2017 (αλλαγή της 

νομοθεσίας) δινόταν ετησίως περί τις 200 βεβαιώσεις 

τριμελούς επιτροπής για παραγωγούς αγροτικών 

προϊόντων ώστε να συμμετέχουν σε λαϊκές αγορές. 

• Αποστολή εντύπων για στατιστικά στοιχεία 

αγροτικής παραγωγής στην Ελληνική Στατιστική 

Αρχή. To 2015 εστάλησαν στατιστικά στοιχεία για τα 

αγροτικά μεγέθη του Δήμου μας για το έτος 2014. Από 

το 2016 η Ελληνική Στατιστική Αρχή αναλαμβάνει την 

συλλογή στοιχείων η ίδια. 

• Αποστολή εντύπων στον ΕΛΓΑ με αναγγελία 

ζημιών σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο και δηλώσεις 

ζημίας αγροτών από το 2014 μέχρι σήμερα. Από το 

2017 υπάρχει ηλεκτρονική εφαρμογή και η αποστολή 

γίνεται ηλεκτρονικά 

• Εποπτεία, Θεώρηση βιβλίων, προϋπολογισμού, 

κανονισμών, τεχνικού προγράμματος,  

παρακολούθηση των στοιχείων των ΤΟΕΒ και 

συμβουλευτική δράση από το 2014 έως και το 2016 

(έκτοτε έχει αλλάξει η νομοθεσία και οι ΟΤΑ δεν έχουν 

πλέον την εποπτεία των ΤΟΕΒ). 

• Παρακολούθηση κτηνιατρικών θεμάτων και 

ενημέρωση κτηνοτρόφων για ζωονόσους. Κατά το 

διάστημα 2014-2017 υπήρχαν κρούσματα 

φυματίωσης, βρουκέλλωσης, ερυθράς, άνθρακα, 

σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας και οζώδους 

δερματίτιδας όπου ο Δήμος συνεργάστηκε με τις 

κτηνιατρικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των 

περιστατικών και περιορισμού εξάπλωσης των νόσων.   

• Διαχείριση των βοσκοτόπων του Δήμου Δέλτα 

για την βόσκηση των ζώων κτηνοτρόφων, όπου 

επιβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαχείριση από το 

2016 γίνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια. 

Συγκεκριμένα  45 και 37 κτηνοτρόφοι έκαναν χρήση 

των δημοτικών βοσκοτόπων του Δήμου Δέλτα, το 

2016 και 2017 αντίστοιχα, με πληρωμή του 

αναλογούντος μισθώματος δικαιώματος χρήσης 

βοσκής. 

• Παρακολούθηση στοιχείων του  ΟΠΕΚΕΠΕ και 

των προγραμμάτων οικονομικής  ενίσχυσης των 

αγροτών 

• Μελέτη αλιευτικών θεμάτων. Το 2017 

συστάθηκε ο νέος Φορέας Διαχείρισης των 

υδατοκαλλιεργειών του Θερμαϊκού Κόλπου με την 

επωνυμία «Δίκτυο Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης 

Υδατοκαλλιεργειών Θερμαϊκού Κόλπου Αστική μη 

Κερδοσκοπική Εταιρία» και διακριτικό τίτλο «Δίκτυο 

ΠΟΑΥ Θερμαϊκού ΑΜΚΕ». 
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2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  

Πρόγραμμα περισυλλογής και φιλοξενίας 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από το 2015 και 

ανατίθεται σε ιδιώτη μέσω σύμβασης. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου Ν.4039/2012, όπως 

τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 46 του Ν. 4235/2014, 

οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την 

περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς. Τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται 

αφού πρώτα υποβληθούν σε κτηνιατρικό έλεγχο 

οδηγούνται τμηματικά στα καταφύγια ζώων 

συντροφιάς μέχρι την αποθεραπεία τους. Εφόσον τα 

ζώα είναι υγιή επαναφέρονται στο φυσικό τους 

περιβάλλον.  

Από το 2015 μέχρι και το 2017 έχουν γίνει συνολικά 

580 περισυλλογές ζώων εκ των οποίων ορισμένα 

φιλοξενήθηκαν στο ενδιαίτημα για 3100 ημέρες 

συνολικά. 

  

Πρόγραμμα περίθαλψης αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς 

Επειδή ο Δήμος μας δεν διαθέτει δημοτικό 

κτηνιατρείο για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, 

η εργασία αυτή ανατίθεται ετησίως σε ιδιωτικό 

κτηνιατρείο που πληροί τις προϋποθέσεις της 

νομοθεσίας όπως ισχύουν. Οι κτηνιατρικές πράξεις 

που πραγματοποιούνται συμβάλλουν σημαντικά στον 

έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων και 

στην προάσπιση της δημόσιας υγείας. Στο διάστημα 

2014 - 2017 έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ άλλων 

440 στειρώσεις, 800 εμβολιασμοί, 820 

αποπαρασιτώσεις και 700 ηλεκτρονικές σημάνσεις 

αδέσποτων ζώων. 

Πρόγραμμα υιοθεσιών αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς 

Σε συνεργασία με φιλόζωους δημότες και το 

φιλοζωικό σωματείο Άριελ, που δραστηριοποιείται 

στον Δήμο Δέλτα, γίνονται προσπάθεια υιοθεσίας των 

αδέσποτων ζώων του Δήμου μας. Από το 2014 έως 

σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 50 υιοθεσίες 

σκύλων.  

Καταγραφή των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς 

Από το 2015 έχει αρχίσει στον Δήμο η καταγραφή των 

δεσποζόμενων ζώων με ηλεκτρονική σήμανση, σε 

συνεργασία με τους κτηνιάτρους. Έως το 2017 είχαν 

καταγραφεί 100 ζώα. 

Σίτιση αδέσποτων ζώων  

Για την σίτιση των αδέσποτων ζώων ο Δήμος το 2016 

προμηθεύτηκε 24 ταΐστρες και 18 ποτίστρες οι οποίες 

τοποθετήθηκαν στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου. 

Ακόμη το 2016 και το 2017 έγινε προμήθεια και σε 

τροφές για την σίτιση των ζώων. 

Χρηματοδότηση της διαχείρισης των αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς 
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Ο Δήμος μας χρηματοδοτήθηκε το 2017, μετά από 

αίτημα μας, με 3.292,41 € για τις υπηρεσίες που 

προσφέρθηκαν στα αδέσποτα του Δήμου το 2016. Για 

τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν το 2017 έχει 

γίνει ανάλογο αίτημα στο υπουργείο αγροτικής 

ανάπτυξης και τροφίμων, για το ποσό των 2.865,86 €.  

Σύσταση συνδέσμου Ο.Τ.Α. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Δυτικής 

Θεσσαλονίκης για τη μέριμνα αδέσποτων ζώων “Η 

ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ”», ΦΕΚ 2346/Β/11-7-2017 

Το 2017 συστάθηκε σε συνεργασία με τους Δήμους 

Χαλκηδόνας και Ωραιοκάστρου ο σύνδεσμος 

«Αλκυονίδα» με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία 

καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τον 

σχεδιασμό, οργάνωση και συστηματική εφαρμογή 

ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εντοπισμού, 

περισυλλογής και μεταφοράς στο καταφύγιο των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς, την  περίθαλψη, 

φροντίδα και προστασία τους σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στην κάθε φορά ισχύουσα 

νομοθεσία, την υλοποίηση προγραμμάτων και 

δράσεων που προάγουν την προστασία των 

αδέσποτων ζώων και γενικότερα τη ζωοφιλία, την 

εφαρμογή και υλοποίηση πολιτικών προστασίας 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς, την συνεργασία με 

φορείς και συλλόγους ζωοφιλικούς που 

δραστηριοποιούνται στα όρια των Δήμων Δέλτα, 

Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου και την άσκηση 

οποιασδήποτε συναφούς δραστηριότητας με τους 

ανωτέρω σκοπούς, εφόσον περιλαμβάνεται μεταξύ 

των αρμοδιοτήτων των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. 

 

3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

Από τον  9/2014 ως το 2017 έχουν εκδοθεί: 

• Συνολικά 484 άδειες ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

αντικαταστάσεις άδειας και λειτουργίας 

καταστημάτων, άδειας μουσικών οργάνων και 

παρατάσεις ωραρίου μουσικής. 

• Μετά την εφαρμογή του Ν. 4442/2016 

δόθηκαν 66 βεβαιώσεις εγκατάστασης επιχειρήσεων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος  (εντός του 2017) και 

εστάλη η σχετική αλληλογραφία στους σχετικούς 

φορείς για τις 32 από αυτές. 

• Έκδοση 15 αδειών για υπαίθριο στάσιμο 

εμπόριο (καντίνες).  (Με τις καντίνες είχε ασχοληθεί εξ 

ολοκλήρου το γραφείο γεωργικής ανάπτυξης) 

 

 

4. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κύκλος» 

Από το 2013 μέχρι και το 2015 όπου ολοκληρώθηκε ο 

Δήμος συμμετείχε στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη 

Κύκλος με σκοπό  την επιμόρφωση ΡΟΜΑ και στόχο 

την εύρεση εργασίας στην ανακύκλωση υλικών. Η 

χρηματοδότηση του έργου ήταν από το ΕΣΠΑ.  Για 

τον σκοπό αυτό έγιναν μεταξύ άλλων οι παρακάτω 

δράσεις: 

o Αποστολή ερωτηματολογίων σε επιχειρήσεις του 

Δήμου Δέλτα 

o Έκθεση προβολής της Πράξης ‘ΚΥΚΛΟΣ’ και 

εγκαίνια έκθεσης και έναρξη λειτουργίας 

(18/5/2015) 

o Ημερίδα/workshop με θέμα «Δυνατότητες 

συνεργασίας των Κοιν.Σ.Επ. της  ΚΥΚΛΟΣ με 

ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς» 

(19/5/2015). 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

•484 άδειες

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

•66

ΚΑΝΤΙΝΕΣ

•15 άδειες
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Με το έργο ασχολήθηκε εξ ολοκλήρου το Γραφείο 

Γεωργικής Ανάπτυξης του Τμήματος.   

Δημιουργία Γραφείου Απασχόλησης  στα Διαβατά 

(Διευκόλυνση στην εύρεση εργασίας)  

 

5.  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Τον Φεβρουάριο του 2017 έγιναν τα εγκαίνια του 

Σταθμού Πρώτων Βοηθειών Άγριων Ζώων – 

Δράση για την Άγρια Ζωή, στην Σίνδο. Το κτίριο 

ανεγέρθηκε από το Δήμο Δέλτα µε χρηματοδότηση 

από κονδύλια του διασυνοριακού προγράμματος 

Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 µε το ακρωνύμιο IT-

Protected, παραχωρήθηκε δε προς χρήση στο 

εξειδικευμένο σωματείο «Δράση για την Άγρια Ζωή» 

το 2014. Έχει εμβαδό 292,50 τμ ενώ τα εξωτερικά 

κλουβιά είναι 33,00 τ.µ. Στο κτίριο 

συμπεριλαμβάνονται ιατρείο, εργαστήριο αναλύσεων, 

αίθουσα 2ης νοσηλείας, θερμό δωμάτιο πουλιών, 

κύρια αίθουσα νοσηλείας µε χώρο αποθήκευσης και 

προετοιμασίας τροφής, χώρος καραντίνας, υποδοχή 

και χώρος εκθεμάτων, χώρος φιλοξενίας εθελοντών, 

γραφείο, κουζίνα, τουαλέτες και αποθήκη. 

Λειτουργεί ως σταθμός πρώτων βοηθειών του 

Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων 

(ΕΚΠΑΖ) και αποτελεί τον πρώτο αδειοδοτημένο 

Σταθμό Πρώτων Βοηθειών για άγρια ζώα στη Βόρεια 

Ελλάδα. Το 2016, στον πρώτο χρόνο πιλοτικής 

λειτουργίας του σταθμού πρώτων βοηθειών 

περιέθαλψε 1655 άγρια ζώα στη μεγάλη τους 

πλειονότητα πουλιά, αλλά και άλλα ζώα της ελληνικής 

πανίδας όπως για παράδειγμα χελώνες, ζαρκάδια, 

λαγούς και σκίουρους. 
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ΔΕΥΑΔΔ 

Παρόλο που διανύουμε την πιο δύσκολη οικονομική 

συγκυρία για την χώρα και για όλους μας, η ΔΕΥΔΔ 

προσπαθεί να διατηρεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

προς τους Δημότες του Δήμου Δέλτα σε υψηλά 

επίπεδα. Η επόμενη ημέρα μας βρίσκει να σχεδιάζουμε 

την περαιτέρω συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου 

ύδρευσης και αποχέτευσης  και να αναλαμβάνουμε 

δημιουργικές πρωτοβουλίες με στόχο τη συνεχή 

βελτίωση προς όφελος του τόπου και των πολιτών. 

Συνεχίζουμε δυναμικά με βασικό στόχο την 

διασφάλιση της ποιότητας του νερού, καθώς και τη 

συνεχή βελτίωση των υποδομών στους βασικούς 

τομείς ύδρευσης αποχέτευσης αλλά και των ομβρίων 

υδάτων. Η θετική πορεία και οι  ρυθμοί ανάπτυξης 

του έργου της ΔΕΥΑΔΔ αποτελεί το μεγάλο στοίχημα 

της επομένης διετίας και για εμάς τους αιρετούς της 

ΔΕΥΑΔΔ αλλά και για όλο το προσωπικό. 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του 

Δήμου Δέλτα συστάθηκε μέσα στα πλαίσια του Νόμου 

Καλλικράτη  και προήλθε από τη συγχώνευση των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων  Δήμου Χαλάστρας και Αξιού 

και υπεισήλθε ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 

συγχωνευόµενων επιχειρήσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων και των συµβάσεων έργου και 

εργασίας ορισµένου χρόνου µε τη λήξη τους. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης(1396/16-06-2011, Αριθ. 

Απόφασης 68): «Το προσωπικό µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των 

συγχωνευόµενων επιχειρήσεων, μεταφέρεται στη νέα 

επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις µε 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Ο χρόνος 

υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις που 

συγχωνεύονται λαµβάνεται υπόψη για όλες τις 

μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες». Στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ, όπως αυτές 

ορίζονται από το ΦΕΚ σύστασης, υπάγονται: 

 Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, 

εκμετάλλευση, έργων μεταφοράς, 

 η διοίκηση και λειτουργία των δικτύων 

ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων 

υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας 

λυμάτων της περιοχής αρμοδιότητας της.  

 Η άρδευση στην περιοχή αρμοδιότητας  

 Η εφυάλωση και εµπορία νερού.  

 Η αξιοποίηση, διαχείριση και εµπορία 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που προέρχονται από 

τα αντικείμενα των ∆ΕΥΑ είτε των οικείων ΟΤΑ. 

Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η 

διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου ∆έλτα με έδρα τη 

Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας. 

 

Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν: 

 Τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της 

περιοχής αρµοδιότητας της επιχείρησης, τα οποία 

εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν µε βάση εγκεκριµένες 

µελέτες.  

 ∆ίκτυα ύδρευσης.  

 Υδρογεωτρήσεις µετά των επικειµένων και 

του εξοπλισµού αυτών.  

 Αντλιοστάσια ύδατος.  

 Υπάρχουσες δεξαµενές ύδατος.  

 Εγκαταστάσεις ύδατος σε πηγές.  

 Χωριστικά δίκτυα αποχέτευσης.  

 Δίκτυα οµβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικά 

έργα. Όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που 

υπάρχει στο τµήµα ύδρευσης (συµπεριλαµβανοµένων 

οχημάτων και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται 

για τη συντήρηση των δικτύων ύδρευσης − 

αποχέτευσης). 

Σύμφωνα µε το άρθρο 255 του ν. 3463/2006, η 

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης− Αποχέτευσης ∆ήµου 

∆έλτα διοικείται από εννεαμελές ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο: 

 Έξι αιρετούς εκπροσώπους του ∆ήµου  ∆έλτα 

 δύο ∆ηµότες, και  

 έναν εκπρόσωπο Κοινωνικού Φορέα και 

συγκεκριμένα από το Τ.Ο.Ε.Β. Βραχιάς. 

 Επειδή η επιχείρηση δεν απασχολεί 

περισσότερους από είκοσι (20) εργαζοµένους,  στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν συµµετέχει εκπρόσωπος 

των εργαζοµένων.  

  

 Στη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. ανήκουν και υπηρετούν  οχτώ 

υπάλληλοι ΙΔΑΧ. 
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Β. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Με την 210/2014 Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Δέλτα, ορίστηκαν τα μέλη για 

τη συγκρότηση σε σώμα  του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης, με την εξής σύνθεση: 

 

Στη διάρκεια της θητείας του προαναφερθέντος δ.σ., 

υλοποιήθηκαν τα εξής: 

 Η ΔΕΥΑΔΔ δικαιώθηκε στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας για τρεις υποθέσεις που αφορούσαν την 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Δημοτικής 

Ενότητας Αξιού, με αποτέλεσμα να εξοικονομηθούν 

περί τα 2,5 εκατ. ευρώ. Επίσης, το έργο Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Λυμάτων της Δημοτικής Ενότητας Αξιού 

επανεντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ 

 Για πρώτη φορά καταρτίστηκε Οργανισμός 

Εσωτερικής Υπηρεσίας  

 Υλοποιήθηκαν έργα στο δίκτυο ύδρευσης όπως 

(αναφέρονται ενδεικτικά): 

i. Στη Σίνδο αποκαταστάθηκε μια χρόνια 

διαρροή σε περιοχή έναντι του Σιδηροδρομικού 

Σταθμού, η οποία είχε ως αποτέλεσμα συχνά να 

μειώνεται η πίεση του νερού σε μεγάλο μέρος της 

Δημοτικής Κοινότητας. Συγκεκριμένα, 

αντικαταστάθηκε σωλήνας Φ200 με σωλήνα Φ250 σε 

μήκος 120 μέτρα, με παραλλαγή του δικτύου στον 

προσαγωγό αγωγό ύδρευσης της Σίνδου. 

ii. Στην περιοχή νέων εργατικών κατοικιών στα 

Διαβατά πραγματοποιήθηκαν α) μια μεγάλη 

παρέμβαση με δημιουργία παράλληλης σύνδεσης (by 

pass) σε μήκος 300 μέτρων, β) επισκευή του booster 

στο υδραγωγείο Διαβατών, επιλύοντας ένα 

υπερδεκαετές θέμα που ήταν η αιτία δυσλειτουργίας 

της πίεσης του νερού (προγραμματίζεται και 

κατασκευή οικίσκου για την προφύλαξη στο μέλλον 

από δυσμενείς καιρικές συνθήκες) και γ) επιδιόρθωση 

κεντρικού αγωγού επί της οδού Κιλκισίου (περιοχή 

αερογέφυρας) από βλάβη που προκλήθηκε λόγω 

παγετού επιλύοντας οριστικά το πρόβλημα 

υδροδότησης που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της 

περιοχής εδώ και χρόνια. 

iii. Με αφορμή εκτεταμένη βλάβη κατά μήκος του 

κεντρικού αγωγού των Δημοτικών Κοινοτήτων 

Χαλάστρας και Ανατολικού (στην περιοχή 1ου χλμ 

Σίνδου – Χαλάστρας), σε βάθος περίπου δύο μέτρων, η 

οποία προκάλεσε μεγάλη διαρροή νερού και 

αναγκαστική διήμερη διακοπή υδροδότησης στις δύο 

Δημοτικές Κοινότητες, πραγματοποιήθηκε μια πολύ 

σημαντική παρέμβαση με τη συνδρομή της ΕΥΑΘ. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών ομβρίων σε 

όλες τις Δημοτικές Κοινότητες προς αντικατάσταση 

κλαπέντων ή φθαρμένων 

 Πλήρης καταγραφή όλων των καταναλωτών της 

Δημοτικής Ενότητας Σίνδου στα μητρώα της ΔΕΥΑΔΔ  

 Εκδώσαμε σε νέο έντυπο λογαριασμού και για 

πρώτη φορά δώσαμε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 

πληρωμής λογαριασμών 

 Ολοκλήρωση β’ φάσης αποχετευτικού έργου Δ.Κ. 

Χαλάστρας  

 Ολοκλήρωση αποχετευτικού έργου Δ.Κ. 

Ανατολικού 

 Συνέχιση αποχετευτικού έργου Δ.Κ. Κυμίνων και Ν. 

Μαλγάρων (ολοκλήρωση το 2017) 

 Αντιμετωπίσαμε τις δύο μεγαλύτερες πλημμύρες 

των τελευταίων δεκαετιών  

 

 

Με την 60/2016 Απόφαση του Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α. 

Δήμου Δέλτα (29/11/2016)συγκροτήθηκε σε  σώμα 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης με 

πρόεδρο  τον Δήμαρχο Ευθύμιο Φωτόπουλο, ως 

εξής:  

1. 

Σάκας Πασχάλης 

Πρόεδρος 

Δημοτικός 

Σύμβουλος  

2. 
Καμανάς 

Δημήτριος 

Αντιπρόεδρος 

Δημοτικός 

Σύμβουλος 

3. 
Μπέκας Στέργιος 

Μέλος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

4. Νικολτζούκη 

Ελένη 

Μέλος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

5. 
Κουκούλη Κυριακή 

Μέλος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

6. Χατζηκυριάκου 

Πασχαλίνα 

Μέλος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

7. 
Μπένας Αθανάσιος 

Μέλος- εκπρόσωπος 

ΤΟΕΒ 

8. Τζήγκα Μόραλη 

Ευαγγελία  
Μέλος-Δημότης  

9. Χαντές Αχιλλέας Μέλος- Δημότης 
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Μέχρι το τέλος του έτους 2016, η Διοίκηση αφού 

ενημερώθηκε για τα τρέχοντα ζητήματα της 

Επιχείρησης και σε μια προσπάθεια ομαλοποίησης της 

υπάρχουσας κατάστασης, προχώρησε στην ανάθεση 

σημαντικού αριθμού προμηθειών και υπηρεσιών, οι 

οποίες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των 

λειτουργιών της Επιχείρησης. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: Προμήθεια χημικών, 

υπηρεσίες αναλύσεως ύδατος, αποφράξεις, 

καθαρισμοί, μισθώσεις μηχανημάτων, λειτουργία 

δικτύων κενού, λειτουργία ΕΕΛ Χαλάστρας, 

συντηρήσεις – επισκευές αντλιοστασίων, 

ταχυδρομικές υπηρεσίες, γιατρός εργασίας, τεχνικός 

ασφαλείας κ.α. 

Στις αρχές Ιανουαρίου 2017 η Διοίκηση της ΔΕΥΑ 

κλήθηκε να αντιμετωπίσει έκτακτες και μη 

καταστάσεις, όπως: 

 Πρόβλημα λειψυδρίας στη Δημοτική 

Κοινότητα Καλοχωρίου, λόγω βλάβης στη γεώτρηση 

Κ15 της ΕΥΑΘ που οδηγούσε στη θέση της λειτουργίας 

της παλιάς Δημοτικής Ύδρευσης .  

 Βλάβη λόγω παγετού του αντλιοστασίου στις 

νέες εργατικές κατοικίες  Διαβατών. 

Έτσι,  

 Πραγματοποιήθηκε γεώτρηση και παρέμβαση 

σε αγωγό του δικτύου ύδρευσης, ώστε να δοθεί το 

νερό της γεώτρησης στο δίκτυο. 

 Πραγματοποιήθηκε άμεσα παροχέτευση 

νερού από τη Δ.Κ. Νέας Μαγνησίας στη Δ.Κ. 

Διαβατών. 

 Έγιναν εκτεταμένοι καθαρισμοί στην ΕΕΛ 

Χαλάστρας, σε συνδυασμό με την ανάθεση για 

λειτουργία και συντήρηση αυτής με σκοπό να τεθεί 

έστω και εν μέρει σε λειτουργία η ΕΕΛ. 

 

 

 

 

 Αντικατάσταση του συνόλου του 

ηλεκτρολογικού πίνακα του αντλιοστασίου της 

Σίνδου, ο οποίος είχε καταστραφεί από πυρκαγιά. 

 Επισκευή και λειτουργία τεσσάρων εκ των έξι 

αντλιών του αντλιοστασίου 

 Με σκοπό να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα 

της ομαλής υδροδότησης του οικισμού των Νέων 

Μαλγάρων , τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία η υδρευτική 

γεώτρηση, η οποία είχε τεθεί προσωρινά εκτός  

λειτουργίας.  

 Συγκροτήθηκε επιτροπή για την παράδοση-

παραλαβή του υπάρχοντος αρχείου της ΔΕΥΑΚΑ στη 

ΔΕΥΑΔΑ , παράδοση που έχει συντελεστεί. 

1. Φωτόπουλος 

Ευθύμιος 

Πρόεδρος 

Δημοτικός Σύμβουλος  

2. Καμανάς 

Δημήτριος 

Αντιπρόεδρος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

3. 
Μπέκας Στέργιος 

Μέλος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

4. Νικολτζούκη 

Ελένη 

Μέλος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

5. 
Κουκούλη Κυριακή 

Μέλος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

6. Χατζηκυριάκου 

Πασχαλίνα 

Μέλος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

7. 
Μπένας Αθανάσιος 

Μέλος- εκπρόσωπος 

ΤΟΕΒ 

8. Τζήγκα Μόραλη 

Ευαγγελία  
Μέλος-Δημότης  

9. Χαντές Αχιλλέας Μέλος- Δημότης 
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 Στις 15/5/2017 μετακινήθηκε στέλεχος της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα, 

στον οποίο ανατέθηκαν καθήκοντα Γενικού 

Διευθυντή. 

 Στα πλαίσια του προγραμματισμού 

προσλήψεων ΙΔΑΧ, διατυπώθηκε αίτημα για πλήρωση 

εννέα θέσεων στην Επιχείρηση: Μηχανολόγου 

Μηχανικού, Οικονομολόγου, Χημικού, Υδρομετρητών, 

Ηλεκτροτεχνιτών, διοικητικού. 

 Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη μετά από 

επιτυχή παρέμβαση της ΕΔΕΥΑ για το σύνολο της 

ΔΕΥΑ και η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων 

έχει αναρτηθεί. 

 

Με την 20/2017 Απόφαση του Δ.Σ. συγκροτήθηκε 

σε σώμα το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ, σε συνέχεια της  

136/2017 με την εξής σύνθεση: 

 

Η Διοίκηση της ΔΕΥΑ, διαπιστώνοντας την 

προβληματική λειτουργία της Επιχείρησης (ένα εκ των 

οποίων και η έλλειψη προσωπικού που παραμένει), 

προχώρησε άμεσα στη διευθέτηση των διοικητικών 

προβλημάτων. Έτσι:  

 Πραγματοποιήθηκε η κατά το δυνατόν 

καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης υποδομών, 

από την οποία προέκυψαν σημαντικά λειτουργικά 

προβλήματα. Έτσι, άμεσα: 

 υποβλήθηκαν αιτήματα προς τον Δήμο για τη 

συνδρομή σε διάφορους τομείς λειτουργίας της 

Επιχείρησης, χωρίς όμως αυτό να γίνει σε 

ικανοποιητικό βαθμό.  

 Έγινε η ένταξη της Επιχείρησης στην  ΕΑΠ 

 Καταρτίστηκαν δελτία μισθολογικής και 

βαθμολογικής κατάταξης των στελεχών της 

Επιχείρησης. 

 Δόθηκε λύση με την ταμειακή διαχείριση της 

Επιχείρησης, αναλαμβάνοντας χρέη ταμία η μοναδική 

Δ.Ε. Διοικητική υπάλληλος της Επιχείρησης. 

 Μετακινήθηκαν από το Δήμο Δέλτα στελέχη 

Π.Ε. Οικονομικού και Δ.Ε. Διοικητικού 

 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετακίνησης 

στελέχους από τον ΚΠΟΔΔ, προκειμένου να αναλάβει 

την εκτέλεση των διαδικασιών αναθέσεων 

προμηθειών-υπηρεσιών 

 Ομαλοποιήθηκε σταδιακά (για τα δεδομένα 

της Επιχείρησης) η πληρωμή των προμηθευτών-

αναδόχων της. 

 Συγκροτήθηκαν δύο συνεργεία 

καταμετρήσεων υδρομετρητών, τα οποία κατά το 

χρονικό διάστημα 2015-2018 προέβησαν στην κατά 

το δυνατόν καταμέτρηση στη Δημοτική Κοινότητα 

Σίνδου και Καλοχωρίου, με τη συνδρομή και των 

υδραυλικών του Δήμου 

 Σήμερα, γίνεται  εκ νέου καταμέτρηση στη Δ.Κ. 

Σίνδου και θα ακολουθήσει στη Δ.Κ. Καλοχωρίου.  

 Στις υπόλοιπες Δημοτικές Κοινότητες του 

Εχεδώρου καθώς και στη Δημοτική Ενότητα 

Χαλάστρας, η καταμέτρηση των υδρομέτρων γίνεται  

σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Διενεργήθηκαν οι έλεγχοι της ΔΕΥΑΔΔ από το 

σώμα ορκωτών λογιστών, για τα έτη 2011-2012. 

 Δεν κατέστη δυνατή ως τώρα η ολοκλήρωση 

της διαδικασίας ελέγχου της ΔΕΥΑΚΑ, παρά τις 

συνεχείς επικοινωνίες με τους ορισμένους ορκωτούς 

λογιστές. Zητήθηκε η συλλογή στοιχείων για τη 

διενέργεια του ελέγχου, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί 

και ταξινομηθεί κατά το δυνατόν. Σήμερα, έχει σταλεί 

ενημερωτικό σημείωμα στην ΣΟΛ ΑΕ ότι έχουν 

συγκεντρωθεί τα στοιχεία και ζητείται η απομείωση 

των οικονομικών απαιτήσεων, λόγω της οικονομικής 

κατάστασης της ΔΕΥΑ. 

1 

Μπαλογιάννη Ελένη 

Πρόεδρος 

Δημοτικός 

Σύμβουλος 

2 

Λιούλιας Στέφανος 

Αντιπρόεδρος 

Δημοτικός 

Σύμβουλος 

3 
Καμανάς Δημήτριος 

Μέλος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

4 
Νικολτζούκη Ελένη 

Μέλος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

5 Κουρόγλου 

Τριαντάφυλλος 

Μέλος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

6 Χατζηκυριάκου 

Πασχαλίνα 

Μέλος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

7 
Λάμπρου Λάζαρος 

Μέλος- 

εκπρόσωπος ΤΟΕΒ 

8 Τζήγκα Μόραλη 

Ευαγγελία 
Μέλος-Δημότης 

9 Χαντές Αχιλλέας Μέλος- Δημότης 
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 Βρισκόμαστε στη διαδικασία εκτέλεσης του 

έργου που είχε ανατεθεί στους ορκωτούς λογιστές για 

τα έτη 2013-2014-2015-2016 και 2017.  

 

Εκτός τούτων, κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιο-

Δεκέμβριο 2017:  

 Ξεκίνησε η διαδικασία αντικατάστασης 

τμημάτων σωληνώσεων του υδατόπυργου Βραχιάς 

που είχαν εξαντλήσει τα όρια ζωής τους. 

 

ΠΡΙΝ 

 

 

 

 

ΜΕΤΑ 

 

 

 

 

 

 Ολοκληρώθηκαν υπηρεσίες που είχαν 

ανατεθεί τον Δεκέμβριο του 2016 και αφορούσαν:  

Α.) τη βιντεοσκόπηση των υδρευτικών γεωτρήσεων 

Δ.Ε. Αξιού με ανησυχητικά αποτελέσματα 

Β.) την απολύμανση και καθαρισμό των δεξαμενών 

της Δ.Ε. Αξιού και των υδατόπυργων 
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 Τον Ιούλιο του 2017 κατέρρευσε η μοναδική 

πεπαλαιωμένη υδρευτική γεώτρηση της Τοπικής 

Κοινότητας Βραχιάς, η βιντεοσκόπηση της οποίας 

έδειξε ότι καταστράφηκε. 

 Τέθηκε αρχικά σε λειτουργία παλιά υδρευτική 

γεώτρηση.  

 Ανακηρύχτηκε με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος νέα υδρευτική γεώτρηση στη Βραχιά, η 

οποία δεν απέφερε πόσιμο νερό. 

 πραγματοποιήθηκε δεύτερη γεώτρηση σε 

μικρότερο βάθος, η οποία απέδωσε νερό, το οποίο ως 

σήμερα χρησιμοποιείται από τους κατοίκους. 

 Επιτεύχθηκε επιχορήγηση  ύψους 150.000 

ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την παρουσία 

του Δημάρχου, η οποία αφορά στην ανόρυξη 

υδρευτικών γεωτρήσεων στη Δημοτική Ενότητα Αξιού 

  πραγματοποιήθηκαν περί τις  35 συμβάσεις 

που αφορούν αναθέσεις  προμηθειών και υπηρεσιών, 

οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.  

Από αυτές, με κύριο  γνώμονα την οφειλή προς την 

ΕΥΑΘ ιδιαίτερης βαρύτητας είναι οι δύο αναθέσεις σε 

εξωτερικούς συνεργάτες: 

1. Η σύμβαση που αφορά στο σχεδιασμό της 

οικονομικής διαχείρισης της ΔΕΥΑ 

2. Η σύμβαση που αφορά στη μελέτη 

βιωσιμότητας και την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ 

 Η διοίκηση της ΔΕΥΑ προέβη σε διακανονισμό 

όλων των εκκρεμουσών οφειλών που προερχόταν 

από δικαστικές αποφάσεις και υπήρχε ζήτημα 

κατάσχεσης  από λογαριασμούς έργων που δεν είχαν 

πληρωθεί προς τους αναδόχους των έργων του 

ΕΠΠΕΡΑΑ 

 Υπήρχε αντίκρουση σε αγωγή που κατατέθηκε 

από την ΕΥΑΘ προς τη ΔΕΥΑΔΔ για την οφειλή της 

δεύτερης προς την πρώτη και αναμένεται η υποβολή 

προτάσεων της ΔΕΥΑΔΔ  προς την ΕΥΑΘ ΑΕ για την 

επίτευξη συμφωνίας διακανονισμού πιθανά με 

εγγυητή το Δήμο Δέλτα. 

 

Η Επιχείρηση έχοντας να αντιμετωπίσει: 

α. Την κατασκευή των υπόλοιπων οριζόντιων 

συνδέσεων στο δίκτυο Κυμίνων - Νέων Μαλγάρων, 

β. την επισκευή και συντήρηση της ΕΕΛ Χαλάστρας και 

των αντλιοστασίων βαρύτητας, 

γ. τη λειτουργία της ΕΕΛ Χαλάστρας και των δικτύων 

κενού Χαλάστρας, Ανατολικού, Κυμίνων, Νέων 

Μαλγάρων, 

απευθύνθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου Δέλτα, για την 

υλοποίηση της διαδικασίας, οι οποίες δήλωσαν 

αδυναμία λόγω υποστελέχωσης.  

 Έτσι, απευθύνθηκε  στη ΔΕΥΑ Κιλκίς για την 

τροποποίηση των υπαρχόντων προγραμματικών 

συμβάσεων. Σήμερα, όπως φαίνεται, η διαδικασία 

προχωράει για τα β και γ με τη ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

 

Παράλληλα,  

  με σκοπό την επίλυση της αδυναμίας 

εκπόνησης επίβλεψης μελετών έργων και 

εξειδικευμένων υπηρεσιών προμηθειών, η ΔΕΥΑ 

κινήθηκε προς την ΑΝΕΘ για τη σύναψη 

προγραμματικών συμβάσεων, οι οποίες έχουν 

απορριφθεί από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. 

 Επίκειται διερευνητική συνάντηση με τις ΔΕΥΑ  

Σερρών, Βεροίας και Κιλκίς για την υλοποίηση του 

τεχνικού προγράμματος και των λοιπών δράσεων της 

Επιχείρησης. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση το Σεπτέμβριο του 2014 

το πρώτο μέλημα ήταν να βελτιώσουμε τις υποδομές 

της Υπηρεσίας επ’ ωφελεία των πολιτών και των 

εργαζομένων του Τεχνικού Τμήματος των Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

Για το λόγο αυτό μεταφέραμε σε εξαιρετικό 

στεγασμένο χώρο 1.250 τ.μ. όλο το τεχνικό τμήμα από 

τα 100 τ.μ. όπου στεγαζόταν για πολλά χρόνια, (με 

διαφορά ενοικίου ελαχίστη).  

Το αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής ήταν το συμμάζεμα 

όλων των αναλώσιμων υλικών (ηλεκτρολόγων, 

υδραυλικών, μαραγκού, σιδερά) που ήταν διάσπαρτα 

σε διάφορους υπαίθριους περιφραγμένους χώρους, η 

συγκέντρωση όλων των μηχανημάτων αλλά και η 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με Αν. Προϊσταμένη 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών την κα. Νικοπούλου 

Αναστασία ΠΕ  Πολιτικών Μηχανικών, αποτελείται 

από:  

1. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών (αναπληρώτρια 

διευθύντρια την κ. Α. Νικοπούλου) που 

απαρτίζεται από 2 ΠΕ Πολιτικούς Μηχανικούς και 

2 ΤΕ Πολιτικούς Μηχανικούς με διοικητικό 

προσωπικό 2 άτομα και 1 κλητήρα.  

2. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών & 

Πολεοδομίας (αναπληρώτρια προϊσταμένη Ελ. 

Περπερή) που απαρτίζεται από 2 ΠΕ Πολιτικούς 

Μηχανικούς, 2 ΠΕ Αγρονόμους Τοπογράφους και 2 

άτομα διοικητικό προσωπικό. 

 

Σημειώνεται ότι δυο μηχανικοί της Πολεοδομίας είναι 

όλο αυτό το διάστημα αποσπασμένοι στην 

Πολεοδομία Ευόσμου.  

Επίσης, επισημαίνεται ότι η Τεχνική Υπηρεσία έχει 

έλλειψη προσωπικού λόγω της αποχώρησης ή της 

μετακίνησης μηχανικών και αρχιτεκτόνων σε άλλες 

Υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό έχει ζητηθεί έγκριση 

προσλήψεων από το Υπουργείο Εσωτερικών για 

κάλυψη των αναγκών, κάτι το οποίο καθυστερεί 

παρόλο που έχει δοθεί προφορική δέσμευση.   

Πρέπει να τονισθεί ότι εκτός των έργων που 

πραγματοποίησε η Δημοτική Αρχή από ίδιους πόρους, 

με χρήματα από την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας ή από το Υπουργείο Εσωτερικών, έγιναν 

σημαντικά έργα σε συνεργασία με επιχειρήσεις της 

περιοχής, όπως π.χ.: 

-Ασφαλτοστρώσεις προς το Μοναστήρι Ιεράς Μονής 

Παναγίας Γοργοεπηκόου  

-Αναπλάσεις και ηλεκτροφωτισμός στην είσοδο 

Σίνδου από Χαλάστρα 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Καταρχήν υλοποιήθηκαν συμβάσεις του 2014, 

ολοκληρώνοντας τα έργα ηλεκτροφωτισμού στα 

γήπεδα Καλοχωρίου και Ν. Μαλγάρων, συντηρήθηκαν 

τον ηλεκτροφωτισμό σε όλες τις Κοινότητες, 

αντικαταστάθηκαν τα φωτιστικά σώματα σε πλατείες, 

πάρκα και εισόδους σε όλες τις Κοινότητες, 

συντηρήθηκαν τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού σε πολλά 

σημεία της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου. 

 

 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα της συντήρησης 

φωτισμού και αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων 

με καλαίσθητα νέα σώματα στην επαρχιακή οδό 

Βραχιάς – Ν. Χαλκηδόνας, στο Γυμνάσιο Διαβατών και 

στην οδό Καραολή – Δημητρίου, στην πλατεία και στο 

Πολιτιστικό Κέντρο Κυμίνων, στην πλατεία του 

Κοινοτικού Καταστήματος και στην οδό 28ης 

Οκτωβρίου Ν. Μαλγάρων, στους πεζόδρομους πέριξ 

του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στη Σίνδο, στην 

είσοδο του Ανατολικού, στην πλατεία του Κοινοτικού 

Καταστήματος Καλοχωρίου, στο πάρκο Δημοκρατίας 

στα Διαβατά, στην οδό Γαλλικού στη Ν. Μαγνησία, 

στο ΚΑΠΗ Χαλάστρας.   
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Έγιναν διορθώσεις και συντηρήσεις σε φωτεινούς 

σηματοδότες, καθώς και τοποθετήσεις 30 ηλιακών 

σηματοδοτών σε ευαίσθητα σημεία, όπως σχολεία, 

γήπεδα, στροφές κλπ 

Συνολικά υλοποιήθηκαν έργα προϋπολογισμού 

1.604.295 ευρώ.  

Επίσης, πρέπει να γίνει αναφορά στη βελτίωση του 

αστικού εξοπλισμού σε πολλά σημεία του Δήμου, με 

αντικατάσταση των παλαιών αντικειμένων (παγκάκια, 

στέγαστρα αστικών λεωφορείων, καδάκια 

απορριμμάτων).  

 

 

 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ 

Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση των πλατειών Τσακιρίδη 

και Δημοκρατίας στα Διαβατά, της πλατείας Ν. 

Γιουτίκα στη Βραχιά (όπου έγινε και ονοματοδοσία τη 

μνήμη του πρώτου Δημάρχου Δέλτα).  

 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 

Στην κατασκευή τριών (3) νέων παιδικών χαρών και 

στην ανακατασκευή τεσσάρων (4) παλαιών παιδικών 

χαρών προχωρά ο Δήμος Δέλτα, μετά την έγκριση της 

σχετικής μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο στη 

συνεδρίαση της 30ης Αυγούστου 2017, προκειμένου 

να τηρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλούς 

λειτουργίας για τα παιδιά – χρήστες. 

 

  

 

Επίσης, αποδεχόμενη τη σχετική πρόταση του Δήμου 

Δέλτα, η εταιρία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 

ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜ. 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
4/3/2014 163.663,21 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 5/12/2014 120.000,00 €

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 13/3/2014 158.383,34 €

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ
7/11/2014 60.000,00 €

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 

ΕΧΕΔΩΡΟΥ

22/9/2015 428.000,00 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
30/10/2015 24.497,78 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ. ΔΕΛΤΑ
20/1/2017 200.000,00 €

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ Μ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑ ΚΥΜΙΝΑ

7/2014 135.701,06 €

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

11/2014 134.000,00 €

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
14/2014 180.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 1.604.245,39 €

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ. 

ΔΕΛΤΑ

55.000,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΡ. ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ
05/2014 500.000,00 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΥ
06/2014 100.000,00 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ
18/2014 395.000,00 €

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 

ΚΤΙΡΙΟ Κ.Ε.Π.Ε.Σ. ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
20/2014 7.200,00 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 11/2015 286.496,00 €

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 

ΤΩΝ ΟΔΩΝ 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕ 

ΑΛ.ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ, ΣΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΑΤΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΛΠΕ
133.117,00 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ WC ΣΤΟ ΕΠΑΛ 

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
07/2016 12.633,00 €

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Ε. ΕΧΕΔΩΡΟΥ 

(ΔΙΑΒΑΤΑ)
7/2015 240.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 1.674.446,00 €

ΠΛΑΤΕΙΕΣ - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
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χρηματοδοτεί την κατασκευή επιπλέον τριών (3) 

παιδικών χαρών στα Διαβατά (η οποία 

ολοκληρώθηκε), στη Ν. Μαγνησία και στο Καλοχώρι. 

Σύμφωνα με τη μελέτη που ενέκρινε το Δημοτικό 

Συμβούλιο, οι τρεις νέες παιδικές χαρές θα 

κατασκευαστούν στις Δημοτικές Κοινότητες 

Χαλάστρας (2) και Νέων Μαλγάρων. Οι 

ανακατασκευές θα πραγματοποιηθούν στις Δημοτικές 

Κοινότητες Σίνδου, Καλοχωρίου, Διαβατών και 

Κυμίνων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 

806.935 ευρώ και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από 

δημοτικούς πόρους. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Προχωρήσαμε στη συντήρηση δημοτικών κτιρίων τα 

οποία έχρηζαν άμεσης παρέμβασης, όπως η 

ολοκλήρωση κατασκευής του κτιρίου των  

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών στη Σίνδο.   

Συντηρήθηκε το Πολιτιστικό Κέντρο στα Διαβατά, το 

Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου, το Δημοτικό Κατάστημα 

Καλοχωρίου καθώς και το Πολυδύναμο Πολιτιστικό 

Κέντρο στα Κύμινα.   

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Πραγματοποιήθηκαν συντηρήσεις στο Γυμνάσιο 

Διαβατών, στο Γυμνάσιο Καλοχωρίου και στο 3ο 

Δημοτικό Χαλάστρας συνολικού προϋπολογισμού 

395.000 ευρώ. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν πολλές 

μικρές και μεσαίες παρεμβάσεις από τις Σχολικές 

Επιτροπές για την άμεση τακτοποίηση αναγκών στα 

σχολικά συγκροτήματα.    

 

 

 Επίσης, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

και σε συνεργασία με επιχειρήσεις της περιοχής μας, 

αποκαταστάθηκαν τα υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ των 

Δημοτικών Σχολείων Διαβατών, ασφαλτοστρώθηκε η 

αυλή του Γυμνασίου και το δάπεδο και η παιδική 

χαρά των Νηπιαγωγείων στα Διαβατά. 

Πραγματοποιήθηκε πλήρης ανακατασκευή του 

κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Διαβατών.  

Τέλος, έγινε συντήρηση και κατασκευάστηκαν νέοι 

χώροι υγιεινής στο ΕΠΑΛ Χαλάστρας  

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κονδύλια ούτε 

διαδικασίες για τη σχολική στέγη στο Δήμο μας, σε μια 

εποχή που δεν υπάρχουν λεφτά αλλά ούτε και 

διαδικασίες χρηματοδότησης έχουμε προχωρήσει 

έργα σχολικής στέγης.  

Εκτός από το Λύκειο Διαβατών, το οποίο εντάξαμε 

στο ΕΣΠΑ και προχωρά κανονικά, βαίνουν προς 

ολοκλήρωση το 3ο Νηπιαγωγείο Ν. Μαγνησίας και το 

2ο Δημοτικό στη Ν. Μαγνησία.  

Μετά την  ολοκλήρωση των 9 αιθουσών τον 

Σεπτέμβριο 2016, αλλά και τη μέριμνα να εξοπλιστεί 

από τον Δήμο, ξεκίνησε την λειτουργία του το 

Γυμνάσιο Εχεδώρου (Ν. Μαγνησία).  

 

 

Ήδη ολοκληρώνεται με πολύ ταχείς ρυθμούς το 5ο 

Νηπιαγωγείο Σίνδου και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες 

του έργου ολοκλήρωσης του παλαιού Παιδικού 

Σταθμού στη Σίνδο.  

Συνεχίζουμε προετοιμάζοντας άλλα σχολεία, όπως το 

ΕΠΑΛ Χαλάστρας και το 3ο Δημοτικό Διαβατών, ενώ 

ήδη εγκρίθηκε η μελέτη για συντηρήσεις σχολικών 

κτιρίων και αύλειων χώρων ύψους 850.000 ευρώ σε 

σχολεία όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων και είναι σε 

εξέλιξη εργασίες από τον ανάδοχο.  
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ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Υλοποιήθηκαν έργα οδοποιίας συνολικού 

προϋπολογισμού 4.960.906 ευρώ, με κύριο κριτήριο 

τις ανάγκες των Κοινοτήτων και τις καταγραφές που 

είχαν γίνει από τις Υπηρεσίες μας.  

Σε αυτό το πλαίσιο αντιμετωπίστηκαν κατά 

προτεραιότητα: 

• Οι βλάβες στο οδικό δίκτυο λόγω ασύμβατης 

κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων 

• Οι φθορές λόγω παλαιότητας του 

οδοστρώματος 

• Οι έκτακτες καταστροφές λόγω θεομηνιών 

 
Εικόνα 1 ΣΙΝΔΟΣ Διαμόρφωση πεζοδρομίου εισόδου από 
Χαλάστρα 

Στις Κοινότητες που είχαν σε εξέλιξη έργα 

αποχέτευσης (Κύμινα, Ν. Μάλγαρα) δεν ήταν δυνατόν 

να πραγματοποιηθούν ιδιαίτερες ασφαλτοστρώσεις, 

οι οποίες προγραμματίζονται στην επόμενη μελέτη η 

οποία θα υλοποιηθεί κατά το τρέχον έτος.   

Η εκτέλεση των εν λόγω έργων οδήγησαν σε βελτίωση 

της συνολικής εικόνας του οδικού δικτύου εντός 

οικισμών.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι έγιναν και πολλές παρεμβάσεις 

εκτός των οικισμών, παρόλο που δεν εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα του Δήμου, σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

Η Πολεοδομία σ’ αυτό το χρονικό διάστημα 

πραγματοποίησε μελέτες ύψους 600.000 ευρώ, που 

αφορούν τη νομιμοποίηση δημοτικών ακινήτων, 

αναθεωρήσεις ρυμοτομικών σχεδίων, ωριμάνσεις 

φακέλων για έκδοση οικοδομικών αδειών, 

τοπογραφικές αποτυπώσεις, GIS κ.ά.  

Η Πολεοδομία δέχεται μεγάλο φόρτο λόγω της 

εξυπηρέτησης πολιτών και των επαγγελματιών της 

περιοχής σχετικά με πολεοδομικά θέματα.  

Το 2017 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

ανανεώθηκε η προγραμματική σύμβαση διαδημοτικής 

συνεργασίας με το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και ο 

Δήμος μας εξυπηρετείται από την Πολεοδομία του 

γειτονικού Δήμου. Παράλληλα, τρεις υπάλληλοι της 

Υπηρεσίας Πολεοδομίας απασχολούνται καθημερινά 

στην ανωτέρω Υπηρεσία εξυπηρετώντας τους 

δημότες του Δήμου Δέλτα σε θέματα έκδοσης 

οικοδομικών αδειών, τακτοποίησης αυθαιρέτων κλπ 

 

 
Εικόνα 2 Οδός προς Αλιευτικό Καταφύγιο Λουδία 

 
Εικόνα 3 Οδός προς Αλιευτικό Καταφύγιο Λουδία 

 

Εικόνα 4ΣΙΝΔΟΣ | Είσοδος από ΤΕΙ 
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Εικόνα 5 ΔΙΑΒΑΤΑ | Παιδική χαρά 

ΜΕΛΕΤΕΣ
Ιανουάριος 2015 – Δεκέμβριος 2015
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Εργασίες υπαίθρου για καθορισμό 

συντεταγμένων σε δημοτικά ακίνητα, 

κοινόχρηστους – κοινωφελείς χώρους και 

πρανή ρεμάτων

6/2015/5.3.2015 24.600,00 €

2

Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης 

«Αποτυπώσεις ανοικτών γηπέδων Δήμου 

Δέλτα»

8/2015/24.3.2015 17.430,08 €

3

Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης 

«Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου ως 

προς τις χρήσεις, την επιβολή συντελεστή 

δόμησης και ενοποίησης γειτονιών, 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ. 

Δ.Ε. Εχεδώρου

12/2015/8.4.2015 18.585,00 €

4

Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης 

«Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου ως 

προς τις χρήσεις, την επιβολή συντελεστή 

δόμησης και ενοποίησης γειτονιών, 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ. 

Δ.Ε. Χαλάστρας

13/2015/8.4.2015 18.585,00 €

5

Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης 

«Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου ως 

προς τις χρήσεις, την επιβολή συντελεστή 

δόμησης και ενοποίησης γειτονιών, 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ. 

Δ.Ε. Αξιού

14/2012/8.4.2015 18.585,00 €

6

Μελέτη – Ωρίμανση φακέλου για την 

έκδοση οικοδομικής άδειας – 

νομιμοποίηση 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Χαλάστρας (ΕΠΑΛ)

15/2015/8.4.2015 18.585,00 €

7
Νομιμοποίηση κλειστών αθλητικών 

κέντρων Δήμου Δέλτα
18/2015/16.4.2015 43.000,00 €

8

Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης 

«Επανασύνταξη της οριστικής μελέτης 

οδοποιίας Βελτίωση των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών της οδού από στροφή 

Ανατολικού – Ανατολικό»

21/2015/18.5.2015 18.058,00 €

9

Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης 

«Νομιμοποίηση κλειστών αθλητικών 

κέντρων Δήμου Δέλτα

22/2015/18.5.2015 42.422,01 €

10

Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης 

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δ.Κ. 

Χαλάστρας»

23/2015/18.5.2015 4.907,33 €

11

Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης «Εκπόνηση 

μελέτης – ωρίμανση φακέλου για την 

αναθεώρηση οικοδομικής άδειας 

αμαξοστασίου του Δήμου Δέλτα – 

Αδειοδότηση συνεργείων»

24/2015/20.5.2015 18.147,44 €

12

Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης «Εκπόνηση 

μελέτης – ωρίμανση φακέλου για την 

έκδοση οικοδομικής άδειας Σταθμού 

Μεταφόρτωσης ογκωδών Δήμου Δέλτα» 

26/2015/16.6.2015 33.449,65 €

13

Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης «Εκπόνηση 

μελέτης – ωρίμανση φακέλου για την 

αναθεώρηση οικοδομικής άδειας για την 

ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 

στη Δ.Κ. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα»

33/2015/24.7.2015 27.123,35 €

14

Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης «Εκπόνηση 

μελέτης – ωρίμανση φακέλου για την 

αναθεώρηση οικοδομικής άδειας για την 

ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 

στη Δ.Κ. Ανατολικού του Δήμου Δέλτα»

34/2015/24.7.2015 27.123,35 €

15

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την 

προετοιμασία φακέλου για το σχέδιο 

δράσης αειφόρου ενέργειας δικτύου 

δημοτικού φωτισμού Δήμου Δέλτα

35/2015/4.8.2015 24.600,00 €

16

Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης για την 

«Επικαιροποίηση – Τροποποίηση της υπ’ 

αριθ. 24/04 μελέτης του έργου: 

Ανακατασκευή – Αναπαλαίωση 

Παραδοσιακού Σχολείου Σίνδου» και 

μετατροπή του σε Δημαρχιακό Μέγαρο 

Δήμου Δέλτα 

36/2015/6.8.2015 27.026,54 €

17

Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης για 

«Σύνταξη αρχιτεκτονικής, στατικής, 

ηλεκτρομηχανολογικής και ενεργειακής 

μελέτης τευχών δημοπράτησης και τευχών 

ΦΑΥ – ΣΑΥ για την «Ανέγερση 3ου 6θέσιου 

Δημοτικού Σχολείου Διαβατών» & 

Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης για 

«Σύνταξη αρχιτεκτονικής, στατικής, 

ηλεκτρομηχανολογικής και ενεργειακής 

μελέτης τευχών δημοπράτησης και τευχών 

ΦΑΥ – ΣΑΥ για την «Ολοκλήρωση παιδικού 

σταθμού Σίνδου»

41/2015/14.10.2015 & 47.500,00 €

18 42/2015/14.10.2015

19

Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων 

αναγκών (καιρικά φαινόμενα, δημόσια 

υγεία κλπ) Δ.Ε. Εχεδώρου

43/2015/7.12.2015 24.600,00 €

20

Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων 

αναγκών (καιρικά φαινόμενα, δημόσια 

υγεία κλπ) Δ.Ε. Χαλάστρας

44/2015/7.12.2015 24.600,00 €

21

Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων 

αναγκών (καιρικά φαινόμενα, δημόσια 

υγεία κλπ) Δ.Ε. Αξιού

45/2015/7.12.2015 24.600,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 503.527,75 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΡ. ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ 

ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Τ.Ε.Ι.)
10/2014 322.368,62 €

ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΙΣ Δ. Ε. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΚΑΙ 

ΕΧΕΔΩΡΟΥ
12/2014 614.890,00 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΕΧΕΔΩΡΟΥ
02/2015 200.000,00 €

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Κ. 

ΣΙΝΔΟΥ-ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

01/2015 94.600,00 €

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 

ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΡΩ 

ΠΕΡΙΟΧΗ

3/2015 160.000,00 €

ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ-ΕΧΕΔΩΡΟΥ-ΑΞΙΟΥ
8/2015 850.000,00 €

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

6/2015 50.000,00 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑ ΣΤΟ 

ΚΑΛΟΧΩΡΙ

1/2016 73.800,00 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ
3/2016 500.000,00 €

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ 

ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΦ. 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΠΑΛΑΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ)

5/2016 395.648,37 €

ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ-ΕΧΕΔΩΡΟΥ
6/2016 908.000,00 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ 

ΔΗΜΟ

16/2014 109.000,00 €

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΡΑΧΙΑΣ (ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
15/2014 138.000,00 €

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ 

ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΛΟΥΔΙΑ 

(ΤΣΑΡΟΥΧΑ)

32/2015 520.000,00 €

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΕΛΤΑ
31/2016 24.600,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 4.960.906,99 €

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ κ.λ.π. 2014 - 2017
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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η οικεία Διεύθυνση έχει έδρα το αμαξοστάσιο της Ν. 

Μαγνησίας και αποτελείται από τέσσερα τμήματα 

• Αποκομιδής και ανακύκλωσης  

• Καθαριότητας και Πρασίνου  

• Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

• Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων 

Το προσωπικό της διεύθυνσης  είναι υπάλληλοι  

μόνιμοι, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ. 

Ο μεγαλύτερος αριθμός του προσωπικού και 

οχημάτων, από το Μάρτιο του 2015, έχει έδρα το 

αμαξοστάσιο, υπάρχουν όμως υπάλληλοι και οχήματα  

που έχουν έδρα τις Δημοτικές Κοινότητες.  

 

Το 2016 επιστρώθηκαν τα 2/3 του γηπέδου του 

αμαξοστασίου με άσφαλτο και καλυτέρεψαν οι 

συνθήκες υγιεινής για τους εργαζόμενους, και η 

στάθμευση των οχημάτων. Απομένει  το υπόλοιπο 

που και αυτό είναι προγραμματισμένο να επιστρωθεί.     

 

Το 2017 με την αποχώρηση του αστυνομικού 

τμήματος Ιωνίας από το αμαξοστάσιο, αναβαθμίστηκε 

καθοριστικά το εργασιακό περιβάλλον τόσο των 

διοικητικών υπηρεσιών(νέα γραφεία με ανακαίνιση 

από την ίδια τη διεύθυνση-χώροι εργαζομένων) όσο 

και του γηπέδου, χώρος στάθμευσης των 

αυτοκινήτων, πλυντήριο οχημάτων. 

 

- Το τμήμα κατάρτισε και εισηγήθηκε νέο 

κανονισμό λειτουργίας νεκροταφείων ο οποίος 

εγκρίθηκε με την 284/2017 απόφαση του Δ.Σ. Σκοπός 

είναι η αναβάθμιση και η εύρυθμη λειτουργία των 

δημοτικών κοιμητηρίων. 

 

- Με ανάθεση σε εργολάβο και με τη συνδρομή 

των οχημάτων του Δήμου και της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας καθαρίσαμε ανεξέλεγκτες 

αποθέσεις αποβλήτων που είχαν να καθαριστούν εδώ 

και 10 χρόνια πχ Καλοχώρι νέο γήπεδο 

 

Λειτουργούμε τους τρείς σταθμούς ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και αναρτούμε καθημερινά τις μετρήσεις 

στην ιστοσελίδα του Δήμου. Όταν έχουμε υπερβάσεις 

ενημερώνουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η υπηρεσία 

μελετά και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 

γνώμη της για τις μελέτες περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων.  

Η πολιτική προστασία ήταν παρούσα σε όλα τα 

καιρικά φαινόμενα  πλημμύρες, φωτιές, χιονοπτώσεις 

και διαχειρίστηκε με επιτυχία όλες τις υποθέσεις. Το 

Τοπικό Συντονιστικό  όργανο λειτουργεί ταχτικά και 

σε έκτακτες συνθήκες π.χ. πλημμύρες Κυμίνων 

Μαλγάρων. 

 

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι η διεύθυνση 

διαχειρίζεται το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού του 

Δήμου τελευταία με εισήγηση της καθιερώθηκε με 

απόφαση του ΔΣ η εικοσιτετράωρη λειτουργία της 

υπηρεσίας με σκοπό να εξυπηρετήσει καλύτερα τους 

πολίτες. 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 Απολογισμός ενεργειών τμήματος Αποκομιδής  και 

Ανακύκλωσης 

  

 Κατά το χρονικό διάστημα 2014-2017, το Τμήμα 

Αποκομιδής και Ανακύκλωσης έχει ολοκληρώσει τις 

παρακάτω ενέργειες:  

 Εγγραφή στο   ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων 

(ΗΜΑ).    

 Συμμετοχή στη Μελέτη για το  Πράσινο Σημείο 

Σίνδου 

 Διαδικασία Αδειοδότησης ΣΜΑ 

 Άδεια συλλογής 

 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.     

 Επισκευή κάδων. 

 Διαδικασία ανάθεσης για συντήρηση κάδων.   

 Εβδομαδιαίο πρόγραμμα για Δ. Κοινότητες και Τ. 

Κοινότητα Βραχιάς. 

 Χρήση βυθιζόμενων Κάδων Δ.Κ. Σίνδου και 

διαδικασία τοποθέτησης υπολοίπων.  

 Συνεχείς ροή υπολειμμάτων από το ΚΔΑΥ. 

 Διαδικασία εκπόνησης προγράμματος ενημέρωσής 

των κατοίκων Δ. Δέλτα. 

 Τοποθέτηση καμπάνων στις Δ. Κοινότητες για την 

συλλογή γυαλιού. 

 Μελέτη για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

και ανταλλακτικών. 

 Τοποθέτηση αποσμητικών  στους κάδους. 

 Εξωραϊσμός περιβάλλοντα χώρου του 

αμαξοστασίου.  

 Λειτουργία  αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων, 

καθαριότητα χώρων ΣΜΑ. 
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 Εύρυθμη ροή των κανονικών και άλλων αδειών 

από τους εργαζόμενους. 

 Εκπαίδευση του προσωπικού από τον τεχνικό 

ασφαλείας και το γιατρό εργασίας  όσον αφορά 

την υγιεινή και ασφάλεια του στους χώρους 

εργασίας.   

 Προμήθεια τριών (3) καινούριων 

απορριμματοφόρων και προγραμματισμός για 

ακόμα έξι (6) από ιδίους πόρους και ευρωπαϊκά 

προγράμματα. 

 Επικοινωνία με τους πολίτες και προσπάθεια για 

την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση τους, 

σε θέματα αποκομιδής και ανακύκλωσης. 

 Λίστες με τα αιτήματα των δημοτών σε 

καθημερινή βάση και υλοποίησή τους. 

 Προσδιορισμός των σημείων και μέριμνα για την 

τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και 

ανακύκλωσης. 

 Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς την 

διεύθυνση και στα τμήματα, αρχειοθέτηση 

αλληλογραφία τήρηση πρωτοκόλλου κ.λ.π.  

Παρακολουθεί και καταχωρεί καθημερινά τα 

ζυγολόγια των αποβλήτων που στέλνονται  στο 

ΧΥΤΑ Μαυροράχης  και των ανακυκλώσιμων  στο 

ΚΔΑΥ Σίνδου. 

 Υλοποίησε τις εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων 

και ανακύκλωσης, την μεταφορά τους στους 

προβλεπόμενους χώρους τελικής διάθεσης, 

σύμφωνα με τα προγράμματα που καταρτίζει το 

Τμήμα Αποκομιδής απορριμμάτων και 

ανακύκλωσης. Επίσης υλοποίησε την συνεργασία 

με τους υπεύθυνους λειτουργίας και διαχείρισης 

των χώρων τελικής διάθεσης των συλλεγόμενων 

απορριμμάτων, διασφαλίζοντας την ομαλή 

λειτουργία.  

 Στελέχωσε όλα τα προγράμματα με το απαραίτητο 

προσωπικό 

 Φρόντισε σε συνεργασία με το τμήμα οχημάτων 

για την επάρκεια των οχημάτων και τον εξοπλισμό 

που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών και 

των προγραμμάτων αποκομιδής οικιακών 

απορριμμάτων και ανακύκλωσης, την μεταφορά 

τους και την τελική διάθεσή τους στους 

κατάλληλους χώρους. 

 Τοποθέτησε όπου ήταν αναγκαίο, τα μέσα 

προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και 

ανακύκλωσης (κάδοι), που το αφορούν και έχει την 

ευθύνη καθαρισμού τους. 

 Συνεργάστηκε με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Θεσσαλονίκης και την Ελληνική 

Εταιρεία Ανακύκλωσης παρακολουθώντας την 

ομαλή λειτουργία των χώρων τελικής διάθεσης 

απορριμμάτων και ανακυκλούμενων υλικών. 

 Πραγματοποίησε σύμβαση με την ανακύκλωση 

συσκευών α.ε για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

 Επιμελήθηκε και οργάνωσε την ορθή ενημέρωση 

και εξυπηρέτηση των δημοτών και απάντησε στα 

αιτήματά τους μέσα από την ηλεκτρονική γραμμή 

«Νοιάζομαι» 

 Τήρησε αρχείο των πεπραγμένων του και 

απάντησε σε αιτήματα, παράπονα ή καταγγελίες.  

 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και υιοθετώντας 

τη σύγχρονη φιλοσοφία που θέλει τους χώρους 

πρασίνου καλαίσθητους, ανοιχτούς, εύκολα 

προσβάσιμους στο κοινό, αλλά και χωροταξικά 

κατάλληλα κατανεμημένους στον αστικό ιστό, ώστε 

να συνδέονται μεταξύ τους με ζώνες πρασίνου, 

σχηματίζοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο, ο Δήμος 

προχώρησε σε μια σειρά συγκεκριμένων 

παρεμβάσεων που είχαν ως κύριο στόχο τον 

ευπρεπισμό, τον εμπλουτισμό, την προσβασιμότητα 

και τη χρηστικότητα.  

Έτσι, το Τμήμα Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου 

εφαρμόζοντας κατ’ έτος τον προγραμματισμό του, 

προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σε 62 

χώρους πρασίνου όλων των Δημοτικών Ενοτήτων.  

Συγκεκριμένα προέβη σε:  

v  Φύτευση δέντρων επί των δημόσιων 

πεζοδρομίων  

v  Δενδροφυτεύσεις σε κοινόχρηστους χώρους 

v  Αυτόματο πότισμα-υπόγεια και υπέργεια 

αυτόματα συστήματα άρδευσης 

v  Σπορές και συντηρήσεις επιφανειών 

χλοοτάπητων στα δημοτικά στάδια Ομόνοιας-

Σίνδου, Ανατολικού (ακαδημίες), Ιωνικού Διαβατών 

και Καλοχωρίου. 

v  Περισυλλογή μπαζοαπορριμμάτων | Η εργασία 

περιλαμβάνει (τα ογκώδη απορρίμματα όπως έπιπλα, 

στρώματα, ξύλα κ.λ.) Διαλογή και επεξεργασία των 

ογκωδών απορριμμάτων για να αποκτήσουν την 

μορφή που απαιτεί ο Χ.Υ.Τ.Α. (μετά την επεξεργασία το 

μήκος εκάστου τεμαχίου δε θα είναι μεγαλύτερο από 

επτά εκατοστά) και μεταφορά των επεξεργασμένων 

ογκωδών απορριμμάτων, σε κατάλληλα containers 

κλειστού τύπου ή ανοιχτού τύπου τα οποία μετά την 

πλήρωσή τους θα καλύπτονται πλήρως, ώστε να 
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αποτρέπεται η διάχυση και η διασπορά τους στο 

οδόστρωμα, για απόρριψη στον χώρο του Χ.Υ.Τ.Α 

Μαυροράχης ή σε αδειοδοτημένη ειδική μονάδα 

διαχείρισης. 

 

 
 

 
 

v  Εργασίες πυροπροστασίας | Οι εργασίες αφορούν 

στον καθαρισμό των περιαστικών αλσών, οικοπέδων 

και κοινόχρηστων χώρων από ξερά χόρτα και άλλα 

εύφλεκτα υλικά για την προστασία από πιθανές 

πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της κρίσιμης θερινής 

περιόδου. Χρησιμοποιήθηκε μικρό τετράτροχο 

χορτοκοπτικό αυτοκινούμενο μηχάνημα με θέση 

οδήγησης – χειρισμού, κατάλληλο για την κοπή 

αγριόχορτων, θάμνων, πρανών δρόμων, και άλλους 

χώρους, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από τις 

υπηρεσίες του Δήμου για τον καθαρισμό και 

αποψίλωση των χώρων πρασίνου και αδόμητων 

χώρων. 

  

Προς εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος δράσης 

πραγματοποιήθηκε: 

 

Προμήθεια φυτικού υλικού (σπόροι, φυτά, 

δενδρύλλια) | Περιελάβανε καλλωπιστικά φυτά για 

εξωτερικούς χώρους και λοιπά είδη κηποτεχνίας που 

τοποθετήθηκαν σε νησίδες δρόμων, παρτέρια 

πεζοδρομίων, ζαρντινιέρες στις πλατείες και τα πάρκα 

του Δήμου. Περιλαμβάνονται δένδρα, πολυετή φυτά 

θαμνώδη ή ποώδη (ανθοφόρα ή μη) διαφόρων 

μεγεθών.   

 

Εργασίες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων 

πρασίνου | Οι εργασίες αφορούσαν στη συντήρηση 

πρασίνου κοινοχρήστων χώρων πρασίνου όπως: 

αλσών, δενδροστοιχιών, παιδικών χαρών, νησίδων, 

πάρκων, πλατειών, γηπέδων και λοιπών χώρων 

πρασίνου στην περιφέρεια του Δήμου Δέλτα με σκοπό 

την καλή κατάσταση, εικόνα και υγεία των φυτών που 

υπάρχουν στους χώρους αυτούς. 

 

Για το 2015 ο συνολικός προϋπολογισμός του Δήμου 

Δέλτα για προμήθεια φυτικού υλικού (σπόρων, 

φυτών και δενδρυλλίων) ήταν 44.748€.  

Το 2016 ο αντίστοιχος προϋπολογισμός ήταν 

44.550,5€. 

Το 2017 ο αντίστοιχος προϋπολογισμός ήταν 

22588,70  €. 

Και τις τρεις χρονιές κατανεμημένος ισομερώς στις 

τρεις Δημοτικές Ενότητες. 

 

 
 

Προμήθεια εργαλείων συντήρησης πρασίνου 

Η Υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου 

Δέλτα προκειμένου να συντηρεί τους υπάρχοντες 

χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου διαθέτει 

αριθμό παρελκομένων εξαρτημάτων γεωργικού 

ελκυστήρα για εργασίες αισθητικής συντήρησης του 

πρασίνου αλλά και πυρασφάλειας.  
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Το 2015 πραγματοποιήθηκε προμήθεια 318 εργαλείων 

προϋπολογισμού 43.357,5€  

Το 2016 πραγματοποιήθηκε προμήθεια 21 εργαλείων 

(χορτοκοπτικά αυτοκινούμενα μηχανήματα, μεσινέζα, 

Ψαλίδι μπορντούρας κ.ά.) προϋπολογισμού 44.640,0€ 

κατανεμημένου ισομερώς στις τρεις Δημοτικές 

Ενότητες.  

Το 2017 ο αντίστοιχος προϋπολογισμός ήταν 23.808 € 

για 16 εργαλεία. 

Τα μηχανήματα αυτά εξαιτίας της έντονης χρήσης 

τους, χρήζουν επισκευής διαφόρων βλαβών που 

παρουσιάζουν αλλά και συντήρησής τους 

προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία 

τους.  

-Για τη συντήρηση και επισκευή εργαλείων 

πρασίνου το 2015 δόθηκαν 6.826,50€, το 2016 

6.944,9€ και το 2017 καταρτίστηκε σύμβαση που θα 

συνεχιστεί και το 2018 ύψους 22.270,40 € 

 

-Για προμήθεια εξαρτημάτων μηχανημάτων κήπου 

και χειροκίνητων εργαλείων πρασίνου το 2015 

δόθηκαν 8.244,69€, το 2016 1.233,80€ και το 2017  

5.735,00 € 

 

Για προμήθεια γεωργικών φαρμάκων και 

λιπασμάτων συντήρησης πρασίνου το 2015 

διατέθηκαν 14.760€ ενώ το 2016 δεν έγινε καμία 

προμήθεια. Το 2017 ο αντίστοιχος 

προϋπολογισμός ήταν 13.560,00 € . 

 

 
 

Με προϋπολογισμό 10.000,00€ το 2015 εκτελέστηκαν 

στη Δ.Ε. Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα εργασίες 

βελτίωσης του φυσικού χλοοτάπητα του 

Δημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου Σίνδου και του 

βοηθητικού γηπέδου έκτασης 15 στρεμμάτων.  

Επίσης, το 2016 με προϋπολογισμό 24.552,00€, 

εκτελέστηκαν στη Δ.Ε. Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα 

εργασίες ανακατασκευής και βελτίωσης του 

φυσικού χλοοτάπητα του δημοτικού 

ποδοσφαιρικού γηπέδου Διαβατών και του 

βοηθητικού γηπέδου συνολικής έκτασης 11 

στρεμμάτων. 

 

 
 

Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης 

που χρησιμοποιήθηκαν και τοποθετήθηκαν σε 

χώρους πρασίνου για την άρδευση των φυτών, 

καθώς και για την συντήρηση των ήδη υπαρχόντων 

επιφανειακών δικτύων άρδευσης. Το συνολικό κόστος 

για το έτος 2015 ήταν 21.726,11€ ενώ για το έτος 2016 

ήταν 9.960,30€ ενώ για το έτος 2017 ήταν 23.733,60 € 

 

Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, 

ογκωδών απορριμμάτων  

Σε διάφορα σημεία του Δήμου Δέλτα συσσωρεύονται 

μεγάλοι όγκοι μπάζων, μπαζοαπορριμμάτων και 

ογκωδών απορριμμάτων, που προέρχονται από 

ανεξέλεγκτες απορρίψεις. Ο καθαρισμός αυτών των 

χώρων έχει να κάνει με την υγεία, την αισθητική, τον 

πολιτισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η 

διαχείριση των εν λόγω απορριμμάτων, η 

ανακύκλωσή τους, εφόσον είναι  αξιοποιήσιμα, και 

συγκεκριμένα, η επαναφορά τους στη χρήσιμη γραμμή 

παραγωγής συντελεί στην εξοικονόμηση ενέργειας, 

πρώτων υλών και στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Για τη διαχείριση 

μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων και ογκωδών 

απορριμμάτων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2016 

διατέθηκαν 73.800,00€ (επεξεργασία – απόρριψη στον 

Χ.Υ.Τ.Α. ογκωδών απορριμμάτων και αξιοποίηση – 

ανακύκλωση ΑΕΚΚ).  

Κατά το έτος 2017 διατέθηκε στον προϋπολογισμό 

ποσό ύψους 74.400,00 € και έχει καταρτιστεί σύμβαση 

που εκτελείται και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

Επίσης, μισθώθηκε μηχάνημα έργου για την κάλυψη 

των αναγκών της υπηρεσίας και συγκεκριμένα 

αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, κλπ, 
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για το έτος 2016 - 2017 στη Δ.Ε. Χαλάστρας στο Δήμο 

Δέλτα, κόστους 23.870,000€. 

 

Εργασίες πυροπροστασίας | Οι εργασίες 

πυροπροστασίας αφορούν στον καθαρισμό των 

περιαστικών αλσών, οικοπέδων και κοινόχρηστων 

χώρων από ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά για 

την προστασία από πιθανές πυρκαγιές κατά τη 

διάρκεια της κρίσιμης θερινής περιόδου 2015 - 2016. 

Για εργασίες πυροπροστασίας το 2015 και το 2016 

δαπανήθηκαν από 73.707,75€.  

 Για το έτος 2017 εκτελέστηκε σύμβαση ύψους 

24.607,80 € αντίστοιχα. 

 

Αναλόγως, το Τμήμα εφαρμόζοντας το έτος 2017 

τον προγραμματισμό του, προέβη σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες, σε κοινόχρηστους χώρους 

των Δημοτικών Ενοτήτων και συγκεκριμένα:  

Φυτεύσεις σε πάρκα, κοινοχρήστους χώρους, πλατείες, 

νησίδες, ποσού ύψους 17.673,20 €  

Οι φυτεύσεις εκτελέστηκαν με 25 διαφορετικά 

είδη φυτών διαφόρων μεγεθών , δενδρωδών, 

πολυετών ή ανθοφόρων. Ήδη είχαν προηγηθεί μέσα 

στο έτος αντίστοιχες φυτεύσεις 4.689,50 € 

Ανατέθηκε και  υπογράφηκε σύμβαση για την 

Συντήρηση και επισκευή εργαλείων πρασίνου ποσού 

ύψους 22.270,40 €. Ήδη υπάρχει μέριμνα για την 

συντήρηση του σχετικού εξοπλισμού του Δήμου 

προκειμένου να είναι έτοιμος ο υπάρχων εξοπλισμός 

κατά την επόμενη σεζόν, και ήδη έχει εκτελεστεί 

κομμάτι της σύμβασης ύψους 2511 €, η οποία 

συνεχίζεται ομαλά. 

·       Έγιναν πάνω από 200 κλαδεύσεις δέντρων σε όλη 

την επικράτεια του Δήμου , με ίδιο προσωπικό και τα 

καλαθοφόρα μηχανήματα της υπηρεσίας κατόπιν 

εκτάκτων κλήσεων από Δημότες ή 

προγραμματισμένων ενεργειών μετά από αυτοψίες 

της  υπηρεσίας. 

·       Ολοκληρώθηκε διαγωνισμός και συνάφθηκε 

σύμβαση ύψους 37.200,00 € για εργασίες Διαχείρισης 

μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών 

απορριμμάτων του Δήμου Δέλτα (2017), που ήδη 

εκτελείται και θα συνεχιστεί και στο έτος 2018 , 

λύνοντας μεγάλο μέρος του προβλήματος της 

ανεξέλεγκτης απόρριψης των ογκωδών αποβλήτων 

στα διοικητικά όρια του Δήμου μας και ειδικότερα 

εντός των οικισμών μας. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί και 

μεταφερθεί με τα μέσα της υπηρεσίας [(JCB) και 

φορτηγά] στην μονάδα διάθεσης του ανάδοχου για 

επεξεργασία ογκώδη απόβλητα 198,45 τόνοι κατά το 

2017 (1.968,62 €) . 

·       Το τμήμα κατάρτισε και εισηγήθηκε νέο 

κανονισμό λειτουργίας νεκροταφείων ο οποίος 

εγκρίθηκε με την 284/2017 απόφαση του Δ.Σ. Σκοπός 

είναι η αναβάθμιση και η εύρυθμη λειτουργία των 

δημοτικών κοιμητηρίων. 

·       Το τμήμα προέβη στην αξιολόγηση των δομών 

και του προσωπικού καθώς και την καταγραφή του 

όλων των μέσων που διαθέτει για την καλύτερη 

παροχή υπηρεσιών προς τον δημότη. 

·       Παραλήφθηκαν νέα εργαλεία πρασίνου μετά από 

την προμήθεια που έγινε κατόπιν εισηγήσεως του 

τμήματος . Αυτά τα εργαλεία θα υποστηρίξουν τις 

υπηρεσίες στο έτος 2018 όπου θα δουλέψουν για 

πρώτη φορά. Αναλυτικά αγοράστηκαν δύο 

χλοοκοπτικά γηπεδικά τρακτέρ, τέσσερα 

αλυσοπρίονα, τέσσερα θαμνοκοπτικά, τέσσερις 

χλοοκοπτικές μηχανές, και 2 καταστροφείς με δαπάνη 

23.684,00 €  

Το τμήμα συνέταξε διάφορες σειρές, μελετών, 

τεχνικών προδιαγραφών κλπ που εκτελούνται κατά 

την διάρκεια του έτους. Παράδειγμα είναι οι τεχνικές 

προδιαγραφές για προμήθεια ειδών καθαριότητας 

(όσον αφορά στη Δ/νση) κ.α.  

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Το Τμήμα Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων έχει 

ολοκληρώσει τις παρακάτω εργασίες  

για τα έτη 2015, 2016 και 2017 ( έως 20/01/2018). 

 

1) Λόγω  μακροχρόνιας ακινησίας των μηχανημάτων 

έργου, ισοπεδωτή μάρκας KOMATSU (αρ. κυκλ. ΜΕ 

132299) και το σάρωθρο μάρκας DULEVO mini 1000 

(αρ. κυκλ. ΜΕ 133678), προχωρήσαμε στην επισκευή 

και στην έκδοση νέων πινακίδων κυκλοφορίας. 

2)  Επισκευάστηκε το επικαθήμενο όχημα ΚΗΟ 8791 

και τέθηκε σε κυκλοφορία, μετά από χρόνια ακινησία 

(5 έτη περίπου). 

Επίσης το λεωφορείο μάρκας OPEL Movano (15+1 

θέσεων) με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 1908 επισκευάστηκε μετά 

από μακροχρόνια ακινησία του και δόθηκε σε 

κυκλοφορία. 

3) Είμαστε σε διαδικασία μεταφοράς από την 

ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Η.Δ. στον Δήμο Δέλτα, των οχημάτων με αρ. 
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κυκλ. ΙΚΝ 2815 και ΜΕ 96432 ( αναμένεται η 

ασφαλιστική ενημερότητα για την σύνταξη 

συμβολαιογραφικής πράξης ) και ολοκληρώθηκε η 

μεταφορά του ΝΚΙ 3441 (επιβατικό) σε ΚΗΗ 7151. 

Από την Δ.Ε.Υ.Α. ολοκληρώνεται η μεταφορά του ΚΗΙ 

7950 (απορ/φόρο) εντός 3μήνου στον Δήμο Δέλτα. 

4)  Με την ίδρυση του Δήμου Δέλτα προβλεπόταν, η 

διαδικασία αλλαγής της ονομασίας κατόχου σε όλα 

τα οχήματα, που ολοκληρώθηκε εντός του έτους 

2016-2017. Σε εξέλιξη είναι και η αλλαγή των αδειών 

κυκλοφορίας των Μηχανημάτων Έργου από το 2016, 

αλλά κωλυσιεργεί λόγω ανεπάρκειας προσωπικού. 

5)  Αποσύρθηκαν έντεκα (11) οχήματα το χρονικό 

διάστημα 2015-2016 και επτά (7) εντός του 2017, με 

ορίζοντα μελλοντικών αποσύρσεων και για τα 

επόμενα έτη. 

6) Επίσης εντός του έτους 2016 μας παραδόθηκαν 

δυο (2) καινούρια σάρωθρα, ένα μηχανικό σάρωθρο 

μάρκας DULEVO 3000 REVOLUTION με αρ. κυκλ. ΜΕ 

134914 και ένα αναρροφητικό μάρκας MATHIEU 

AZURA FLEX με αρ. κυκλ. ΜΕ 134952. Τέλος δυο (2) 

καλαθοφόρα οχήματα μάρκας ΝISSAN CABSTAR, 

ανυψωτικής ικανότητας 13 και 15 μέτρων. 

 

 
 

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2018 θα 

παραδοθούν στον στόλο του Δήμου Δέλτα, δεκαέξι 

(16) οχήματα, αφού έχει κατακυρωθεί μέσω διεθνή 

διαγωνισμού ανάδοχος, εκ των οποίων το ένα (1) θα 

είναι επιβατικό μικρομεσαίας κατηγορίας μάρκας 

Suzuki Baleno, τα πέντε (5) επιβατικά μικρής 

κατηγορίας μάρκας Fiat Punto, τα τέσσερα (4)  

τετρακίνητα διπλοκάμπινα ημιφορτηγά αγροτικού 

τύπου μάρκας Nissan Navara, τα τέσσερα (4) οχήματα 

κλειστού τύπου βαν μικρής κατηγορίας και δυο (2) 

οχήματα κλειστού τύπου βαν μεσαίας κατηγορίας 

μάρκας Fiat Doblo Cargo. 

Επίσης θα παραδοθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο 

του 2018, τρία (3) σκαπτικά πολυμηχανήματα μάρκας 

Caterpillar, ένα (1) ισότροχο και δυο (2) ανισότροχα. 

Το Τμήμα Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων κάθε 

έτος προχωρά σε Κατάρτιση Τεχνικών Εκθέσεων και 

παρακολούθηση της διαδικασίας, για προμήθειες και 

υπηρεσίες, για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου 

οχημάτων, με προοπτική μελλοντικής προμήθειας και 

άλλων οχημάτων και μηχανημάτων έργου νέας 

τεχνολογίας, που απαιτούν οι ανάγκες του Δήμου 

Δέλτα. 

  

7) Όλα τα οχήματα του Δήμου Δέλτα, 

εφοδιάζονται καθημερινώς από το Γραφείο 

Κίνησης, με Δελτίο Κίνησης και Διαταγή Πορείας. 

Το Τμήμα εγκατέστησε ολοκληρωμένο σύστημα 

μηχανογράφησης βλαβών, όπου καταγράφει στην 

καρτέλα οχήματος, τα καύσιμα, διατηρεί αρχείο 

κίνησης οχήματος, μητρώο βλαβών, μητρώο 

προβλεπόμενων ελέγχων κτλ.  

8) Σε συνεργασία με την εφορία Ιωνίας και το εκεί 

Τμήμα Οχημάτων, αντιστοιχήθηκε η πραγματική 

χρήση του οχήματος με τα ανάλογα τέλη 

κυκλοφορίας ( π.χ. δηλωμένο φορτηγό όχημα ενώ 

είναι απορριμματοφόρο) με αποτέλεσμα να 

εξοικονομηθούν χρήματα και να επιστραφούν, σε 

βάθος τριών ετών (10.870,00 € περίπου)  

9) Δημιουργία εσωτερικής αποθήκης 

ανταλλακτικών και αναλώσιμων, ελέγχοντας την 

είσοδο και έξοδο τους και γνωρίζοντας ακριβώς που 

τοποθετήθηκαν, πότε και ποιος παρέλαβε ή 

παρέδωσε. 

10) Οργάνωση και λειτουργία πλυντηρίου 

οχημάτων, με επιπλέον εξοπλισμό, όπως 

επαγγελματική σκούπα, απορρυπαντικά πλύσης 

οχημάτων, γυαλιστικών και επαγγελματικού πιεστικού 

ζεστού-κρύου νερού μάρκας Karcher, με πρόγραμμα 

πλυσίματος και γρασαρίσματος (όπου απαιτείται), 

κατόπιν συνεννόησης του υπαλλήλου του πλυντηρίου 

και του οδηγού του οχήματος.   

11) Σε εξέλιξη βρίσκεται κατόπιν της έγκρισης 

αδειοδότησης, κατασκευής πρατηρίου καυσίμων 

(βενζίνης και πετρέλαιο) εντός του χώρου του 

Αμαξοστασίου στην Ν. Μαγνησία. Έτσι θα υπάρχει 

εξοικονόμηση χρηματικών πόρων από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου, αφού θα 

προμηθευόμαστε τα καύσιμα απευθείας από τα 

διυλιστήρια. 

Επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται η αδειοδότηση του 

συνεργείου οχημάτων, με κατασκευή ράμπας 

οχημάτων, αποθήκης ανταλλακτικών εντός του 

συνεργείου, γραφείου και αποδυτηρίων υπαλλήλων 
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και ότι άλλο προβλέπεται για την εύρυθμη και ασφαλή 

λειτουργία του. 

 

 
12) Οργάνωση του Αμαξοστασίου Ν. Μαγνησίας, 

με συγκέντρωση σχεδόν του συνόλου των οχημάτων 

σε αυτό, τακτοποίηση και καθαρισμό του προαύλιου 

χώρου με συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης, για την 

κάθε κατηγορία οχήματος.  

 Το Τμήμα λειτουργεί με βάση των ισχύοντα 

κανονισμό εσωτερικών υπηρεσιών και τους Νόμους. 

3373/1975 και του Ν. 2396/1953. 

Οι ανάγκες όμως του Τμήματος, απαιτούν την 

στελέχωση του με μόνιμο προσωπικό, των παρακάτω 

ειδικοτήτων ꓽ 

1)     Ενός (1) ΤΕ Μηχανολόγου Οχημάτων  

2)     Τριών (3) ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου   

3)     Ενός (1) ΔΕ Μηχανικού Οχημάτων  

4)     Ενός (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγου Οχημάτων 

5)     Ενός (1) ΔΕ Φανοποιού Οχημάτων  

6)     Ενός (1) ΔΕ Αποθηκάριου  

7)     Ενός (1) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 

  

Σήμερα το Τμήμα λειτουργεί με δυο (2) υπαλλήλους 

από την πρώην ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Η.Δ. και με εποχικό 

προσωπικό.  

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος 2014-

2017 πραγματοποιήθηκε: 

1. Σύνταξη τεχνικών Εκθέσεων και επίβλεψη  της 

Λειτουργίας και συντήρησης των τριών 

Σταθμών Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 

του Δήμου. Σύνταξη ετήσιας έκθεσης 

Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 2015 και αποστολή της 

στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Ενημέρωση της ΠΚΜ για 

υπερβάσεις ορίων ή υψηλές τιμές ρύπων (για 

ρύπους με μη θεσμοθετημένα όρια). Ανάρτηση 

μετρήσεων καθημερινά στην  ιστοσελίδα του 

Δήμου. 

2. Σύνταξη Τεχνικών εκθέσεων «Εργασίες 

Μυοκτονίας – Απεντόμωσης- Απολύμανσης σε 

δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους 

του Δήμου» για τα έτη 2014-2015-2016. 

3. Διεκπεραίωση αιτήσεων πολιτών για άδειες 

«χρήσης νερού». 

4. Διαβίβαση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την αρμόδια Δημοτική 

Κοινότητα των ανακοινώσεων της ΠΚΜ που 

αφορούν  Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

επιχειρήσεων νέων μονάδων που πρόκειται να 

εγκατασταθούν στο Δήμο. Παραλαβή και μελέτη 

του φακέλου για τη γνώση των συνθηκών και των 

επιπτώσεων που θα δημιουργηθούν από την 

εγκατάσταση της νέας μονάδας. 

5. Αυτοψίες και διεκπεραίωση καταγγελιών 

κατοίκων ή φορέων για προβλήματα ρύπανσης. 

6. Παρακολούθηση του προγράμματος της 

καταπολέμησης κουνουπιών της ΠΚΜ. 

7. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης και επίβλεψη της 

υπηρεσίας «Υποστήριξη για τη διερεύνηση του 

βέλτιστου συστήματος ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των αστικών αποβλήτων στο Δήμο 

Δέλτα με σκοπό την αξιοποίησή τους και 

προετοιμασία τοπικού σχεδίου διαχείρισης» 

8. Μελέτη της 1ης αναθεώρησης του 

Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΠΕΣΔΑ) της ΠΚΜ για τη σύνταξη προτάσεων του 

Δήμου. 

9. Μελέτη του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για τις δυνατότητες 

εφαρμογής στο Δήμο μας του Εθνικού Σχεδίου 

πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, δημιουργίας 

μικρών και μεγάλων «Πράσινων σημείων». 

10. Σύνταξη (σε συνεργασία με όλη τη 

Διεύθυνση) του «Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων του Δήμου Δέλτα». 

11. Επίβλεψη του έργου «Διαχείριση 

μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών 

απορριμμάτων του Δήμου» για τα έτη 2014, 

2015, 2016. 

12. Επίβλεψη του έργου της αμμοληψίας από τον 

Αξιό ποταμό στη θέση  Βαρδαρόβαση ως προς 

την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.  
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13.  Διαδικασία υλοποίησης προγράμματος 

μέτρησης ρύπων στα νερά των ποταμών του 

Δήμου. 

14. Στήριξη του τμήματος Αποκομιδής και 

Ανακύκλωσης Απορριμμάτων σε ζητήματα 

μελετών και σχεδίων υλοποίησης του 

τμήματος. 

15. Σύνταξη του Φακέλου  Αδειοδότησης του 

Δήμου «Για τις εργασίες συλλογής-μεταφοράς 

στερεών μη επικινδύνων  αποβλήτων του 

Δήμου Δέλτα». Λήψη αδείας από την ΠΚΜ. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος 2014-

2017: 

1. Είχαμε επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα 

κατά τη διάρκεια των οποίων η υπηρεσία μας 

κινητοποίησε τις υπηρεσίες του Δήμου, του ΤΟΕΒ, 

του ΓΟΕΒ, της Περιφέρειας και άλλων υπηρεσιών 

(Αστυνομία, Πυροσβεστική κ.ά.) για την 

αντιμετώπισή τους. 

2. Είχαμε επαναλαμβανόμενες χιονοπτώσεις κατά τη 

διάρκεια των οποίων η υπηρεσία μας κινητοποίησε 

τον μηχανισμό ώστε να αποφύγουμε την 

χιονόστρωση και το πάγωμα των οδών και κυρίως 

των γεφυρών του Δήμου, στο μέτρο του δυνατού. 

Στο πλαίσιο αυτό έγινε μίσθωση μηχανημάτων 

έργου και προμήθεια αλατιού. 

3. Είχαμε επαναλαμβανόμενες κλήσεις από την ΕΛΑΣ 

για να συνδράμουμε στο έργο της σε θέματα που 

αφορούν, ατυχήματα (λάδια και λιπάσματα στο 

οδόστρωμα, παγωμένα ύδατα εγκλωβισμένα σε 

διάφορα σημεία του οδοστρώματος των 

δημοτικών οδών. Η υπηρεσία μας κινητοποιούσε 

πάντα τον κατάλληλο μηχανισμό του Δήμου ώστε 

να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα. 

4. Είχαμε επαναλαμβανόμενες κλήσεις από την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία για να συνδράμουμε στο 

έργο της για την κατάσβεση πυρκαγιών με τη 

χρήση των μηχανημάτων έργου του Δήμου μας. Η 

υπηρεσία μας κινητοποιούσε άμεσα τον κατάλληλο 

μηχανισμό ώστε να βοηθηθεί το έργο της 

κατάσβεσης. Επίσης κάναμε ανάθεση σε 

εξωτερικούς συνεργάτες την κοπή χόρτων γύρω 

από τις ευαίσθητες περιοχές των οικισμών και των 

βιομηχανιών. 

5. Δύο φορές το χρόνο συγκαλείται το Συντονιστικό 

Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) για την λήψη προληπτικών 

μέτρων για την αντιμετώπιση των έντονων 

καιρικών φαινομένων. 

6. Κάνουμε επισημάνσεις επικίνδυνων σημείων που 

δημιουργούν κινδύνους κατά τη διάρκεια 

πλημμυρικών φαινομένων (ανάχωμα Καλοχωρίου, 

τάφρος Σίνδου, αερογέφυρα Μαγνησίας, διάφοροι 

οδοί στο αγρόκτημα Μαγνησίας, Διαβατών, Δ.Ε. 

Χαλάστρας, Δ.Ε. Αξιού).  

7. Επίσης, βρισκόμαστε στην διαδικασία 

επικαιροποίησης του Ξενοκράτη. 

 

Πλημμύρες – χιονοπτώσεις - παγετός 

2015 

Το  Δεκέμβριο του 2015 μεγάλες πλημμύρες έπληξαν 

το Δήμο Δέλτα με αποτέλεσμα να πλημμυρήσει ο 

Γαλλικός ποταμός, περιοχές του ΒΙΟΠΑ Καλοχωρίου, η 

τάφρος Σίνδου και περιοχή της Σίνδου. 

 

 

 

Ο Δήμος ήταν πρωταγωνιστής στην αντιμετώπιση 

των φαινομένων αλλά και των συνεπειών του. 

 Με εισήγηση μας κηρύχτηκε ο Δήμος σε 

έκτακτη ανάγκη 

 Με αντλητικά μηχανήματα του δήμου και 

ιδιωτών λειτουργήσαμε σε όλη τη διάρκεια του 

φαινομένου 
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 Κλήθηκε η περιφέρεια και με μηχανήματά της 

ενίσχυσε τα δυτικό ανάχωμα του Γαλλικού στο ύψος 

των εκβολών του για την αποτροπή 

 Άμεσα προσωρινή αποκατάσταση του 

οδοστρώματος με την επίστρωση από χιλιάδες 

τόνους υλικού 

 Συλλογή των αιτήσεων των πλημμυροπαθών 

επιχειρηματιών και προώθησή τους στις αρμόδιες 

υπηρεσίες για αποζημίωσή τους  

 Προγραμματίστηκαν και έγινα έργα για την 

αποσυμφόρηση των οδών από τα λιμνάζοντα νερά 

πχ οδό Ιωνίας στο Καλοχώρι 

 

 

 

2016 

Πλημμύρες στα Κύμινα, Ν. Μάλγαρα και Χαλάστρα με 

αντλητικά μηχανήματα δήμου και ιδιωτών 

αντιμετωπίσαμε το φαινόμενο. Συστάθηκε επιτροπή 

από το Δήμο για την καταγραφή και αποζημίωση των 

πληγέντων νοικοκυριών.  

 

 

2017 

 Στο μεγάλο παγετό κινητοποιήθηκε όλος ο 

μηχανισμός του Δήμου και κρατήθηκε ανοιχτό το 

βασικό οδικό δίκτυο όλο το δήμο οι υπηρεσίες 

λειτούργησαν σε 24άωρη βάση. Καταφέραμε να 

είμαστε από τους Δήμους με τα λιγότερα προβλήματα 

κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.  

 Αντιμετωπίσαμε τις πλημμύρες έγκαιρα και 

δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα στους οικισμούς 

Κύμινα Μάλγαρα. 

 Συνεδρίαζε έγκαιρα το Συντονιστικό του 

Δήμου τόσο ταχτικά 2 φορές το χρόνο όσο και 

έκτακτα όταν χρειάστηκε.  

 Έγκαιρη προετοιμασία υπήρχε και για τις 

πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 

και συμμετείχαμε με μηχανήματα έργου σε πάνω από 

δέκα περιστατικά στο δήμο μας. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Κοινωνική Υπηρεσία στελεχώθηκε με 16 

υπαλλήλους (1 μόνιμο κι 15 ΙΔΑΧ), λαμβάνοντας 

υπόψη τον ΟΕΥ (ΦΕΚ 1155/2013 τ. Β’) του Δήμου, 

λόγω των αυξημένων αναγκών της τοπικής 

κοινωνίας.  

Επίσης, με στόχο την πιο αποτελεσματική λειτουργία 

και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών βρίσκεται 

σε εξέλιξη η διαδικασία για τη δημιουργία ενιαίων 

εγκαταστάσεων των Κοινωνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου.  

 

 Από το 2017 η Υπηρεσία διεκπεραιώνει το 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), το οποίο 

με απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης, διανέμεται 

σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μέσω των Δήμων.  

 Πραγματοποιήθηκε όλη η εκπαίδευση του 

προσωπικού για την ανάληψη της αρμοδιότητας 

διεκπεραίωσης και πληρωμής των Προνοιακών 

Επιδομάτων για δημότες του Δήμου Δέλτα και 

εντάξαμε στον προϋπολογισμό 3.300.000 € για το 

σκοπό αυτό. Ωστόσο, στη συνέχεια, η κεντρική 

κυβέρνηση αποφάσισε πως η διανομή τους θα 

πραγματοποιείται από το νέο φορέα ΟΠΕΚΑ.  

 Μέριμνα για την οικονομική ενίσχυση των 

οικονομικά αδυνάτων συνδημοτών μας αλλά 

και γενικότερα, κατοίκων του Δήμου Δέλτα. Για το 

σκοπό αυτό ενετάξαμε στον προϋπολογισμό του 

Δήμου 80.000 €, τα οποία προέρχονται από το 

1,5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.  

 Συνεργαζόμαστε με τον Κ.Π.Ο.Δ.Δ. (Κοινωνικός και 

Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα) για την 

χορήγηση φιαλών αίματος, σε κατοίκους του 

δήμου, για κάθε περίπτωση που χρήζει άμεσης 

παρέμβασης.  

 Ιδρύσαμε το ΚΕΠ Υγείας, με έδρα τη Σίνδο, και 

αναμένεται η έναρξη της λειτουργίας του, με την 

τοποθέτηση ενός νοσηλευτή.  

 

 

 Δημιουργία των Κέντρων Κοινότητας του Δήμου 

Δέλτα σε συνεργασία με το Διαδημοτικό «ΚΕΚ 

ΝΕΦΕΛΗ» (προγραμματική σύμβαση), με 

συντονισμό και έλεγχο από την Κοινωνική 

Υπηρεσία του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργεί 

1 Κέντρο Κοινότητας με έδρα τη Σίνδο και ένα 

παράρτημα Ρομά στα Κύμινα. Τα Κέντρα 

Κοινότητας στελεχώθηκαν με 7 υπαλλήλους (6 

εξειδικευμένο προσωπικό και 1 μεσολαβητής).  

  

 
 Φροντίζουμε για την άμεση διεκπεραίωση 

ζητημάτων Κοινωφελούς Εργασίας και την 

οργάνωση αυτής της δομής της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας.  

Αξίζει να επισημανθεί ότι η εισαγγελία του Νομού 

Θεσσαλονίκης συνεχάρη την Αντιδημαρχία 

Κοινωνικής Πολιτικής, για την άψογη λειτουργία της 

εν λόγω δομής.   

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

 Ίδρυση και οργανωμένη λειτουργία του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του Δήμου. Παροχή τροφίμων σε 

μεγάλο αριθμό συνδημοτών μας, έπειτα από 

διαπίστωση της πραγματικής ανάγκης. 

 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

Ίδρυση και οργανωμένη λειτουργία του Κοινωνικού 

Φαρμακείου του Δήμου. Παροχή φαρμακευτικής 

αγωγής σε 65 συνδημότες μας, με την προσκόμιση 

των απαραίτητων δικαιολογητικών και τις 
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συνταγογραφήσεις των υπεύθυνων ιατρών. Η δομή 

λειτούργησε έως και το 2017 με τη συνδρομή 

εθελοντών, ενώ επίκειται η πρόσληψη προσωπικού 

ΙΔΟΧ.  

 

Τον Οκτώβριο 2016, με απόφαση της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, οι δύο παραπάνω δομές 

αναβαθμίστηκαν σε ολοκληρωμένες κοινωνικές δομές 

για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την 

καταπολέμηση της φτώχειας και έλαβαν θεσμική 

μορφή με συγκεκριμένους πόρους.  
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 Πραγματοποιήθηκε πλήρης καταγραφή των 

Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου (καταστατικό, 

διοικητικά συμβούλια, μέλη κλπ) με το σύνολο των 

μελών τους να ανέρχεται στους 5.504 αθλητές.  

 στην οικονομική ενίσχυση των Αθλητικών 

Φορέων του Δήμου, με την ένταξη κατ’ έτος του 

ποσού των 110.000 € στον προϋπολογισμό, από το 

1,5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.  

 Δημιουργήσαμε και υλοποιούμε κάθε χρόνο σε 

συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του δήμου, 

το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους».  

 Σε συνεργασία με το Γραφείο Δημάρχου και 

την Τεχνική Υπηρεσία, ξεκίνησε η νομιμοποίηση 

όλων των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου. 

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί νομιμοποιήσεις 5 

κλειστών γυμναστηρίων, ενώ για τη συνέχιση τους 

έργου στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις υπάρχει 

προϋπολογισμός 400 χιλ. ευρώ.  

 Για πρώτη φορά με απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου καταρτίστηκε Κανονισμός Λειτουργίας 

των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Δέλτα, 

προκειμένου να σταματήσει η χωρίς κανόνες χρήση 

τους.  

 Σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια και τη 

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, παρέχουμε όλες τις 

αθλητικές εγκαταστάσεις και τις σχολικές αθλητικές 

εγκαταστάσεις, δωρεάν σε όλους τους αθλητικούς 

φορείς του Δήμου μας, εφόσον το δικαιούνται.  

 Μεριμνούμε, σε συνεργασία με την Τεχνική 

Υπηρεσία, για την διατήρηση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων σε καλή κατάσταση (αποδυτήρια, 

ξύλινα παρκέ, ανοιχτούς χώρους κ.λπ.). 

 Ολοκληρώσαμε το έργο της ολικής 

ανακαίνισης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 

Γυμνασίου Διαβατών, σε συνεργασία με τα Ελληνικά 

Πετρέλαια ΑΕ, προϋπολογισμού 66.000 €. 

 Πραγματοποιήσαμε έργα υποδομής στο 

Ανοιχτό Δημοτικό Στάδιο Ποδοσφαίρου και 

ανακαινίσαμε πλήρως τα αποδυτήρια αυτού, σε 

συνεργασία με τους αθλητικούς φορείς.  

 Πλήρης αντικατάσταση του ξύλινου παρκέ 

του Κλειστού Γυμναστηρίου Διαβατών, αξίας 5.500 €. 

 Παροχή και συντήρηση υλικοτεχνικής 

υποδομής σε οποιονδήποτε αθλητικό φορέα το 

χρειάζεται, για τις ανάγκες των δράσεών του.  

 Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τη δράση 

όλων των αθλητικών φορέων και συμμετάσχουμε σε 

πολλές γενικές συνελεύσεις και διοικητικά τους 

συμβούλια.  

 Τιμούμε κάθε αθλητική διάκριση των 

αντίστοιχων φορέων του Δήμου μας.  

 Πρόταση για τη δημιουργία νέων αθλητικών 

εγκαταστάσεων, δεδομένης της αύξησης των 

δράσεων των αντίστοιχων φορέων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΜΕΑ 

 Στηρίζουμε όλες τις δομές ΑΜΕΑ, σε 

συνεργασία με το γραφείο Δημάρχου και τους 

κοινωνικούς λειτουργούς του Δήμου Δέλτα.  

Ανταποκρινόμαστε άμεσα σε πρακτικά 

ζητήματα, όπως εκδρομές, απαραίτητα υλικά, 

παραχώρηση χώρων κ.α.  

 Πρόταση για την πρόσληψη Ατόμων Με 

Ειδικές Ανάγκες στο Δήμο Δέλτα, στο πλαίσιο 

μίας ευρύτερης προσπάθειας για τη βελτίωση 

του βιοτικού τους επιπέδου.  

 Εξασφάλιση ποιοτικότερων συνθηκών 

εργασιακού περιβάλλοντος για τα Άτομα 

Με Ειδικές Ανάγκες που ήδη εργάζονται στο 

Δήμο Δέλτα, και άμεση κάλυψη των σχετικών 

αναγκών τους.  
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 Προχωρήσαμε στην οικονομική ενίσχυση 

των Πολιτιστικών Σωματείων του Δήμου, με 

την ένταξη του ποσού των 40.000€ στον 

προϋπολογισμό, από το 1,5% των τακτικών 

εσόδων του Δήμου. 

 Διεξήγαμε μία πλήρη καταγραφή των 

Πολιτιστικών Σωματείων του Δήμου 

(καταστατικά/ διοικητικά συμβούλια/ μέλη 

κ.λπ.).  

 Ως Δήμος Δέλτα και Αντιδημαρχία Πολιτισμού, 

παρέχουμε δωρεάν όλες τις πιθανές 

εγκαταστάσεις σε δημοτικά κτίρια του 

Δήμου, σε όλους τους πολιτιστικούς φορείς 

του Δήμου μας, αφού πρωτίστως 

επιβεβαιώσουμε ότι το δικαιούνται.  

 Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τη δράση 

όλων των πολιτιστικών φορέων και 

συμμετάσχουμε σε πολλές γενικές συνελεύσεις 

και διοικητικά τους συμβούλια.  

 Εμπλουτίσαμε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη των 

Διαβατών Δήμου Δέλτα με την αγορά 

τουλάχιστον 130 νέων βιβλίων.  

 Προχωρήσαμε, σε συνεργασία με την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου, στην Ανακαίνιση του 

Νέου Πολιτιστικού Κέντρου Διαβατών, με 

σκοπό την πολύπλευρη αξιοποίησή του. 

 Ολοκληρώσαμε την πλήρη Ανακατασκευή – 

Ανακαίνιση της Αίθουσας Πολλαπλών 

Χρήσεων στην Παλαιά Κοινότητα των 

Διαβατών Δήμου Δέλτα, πλησίον της 

Βιβλιοθήκης των Διαβατών.  

 Εξασφαλίσαμε την ποιοτικότερη διεξαγωγή 

του προγράμματος «ΚΑΠΗ και 

Γυμναστήριο», στο οποίο τα μέλη του ΚΑΠΗ 

έχουν τη δυνατότητα να γυμνάζονται 

δωρεάν όλον το χρόνο.  

 Πρόταση για τη δημιουργία νέων 

πολιτιστικών εγκαταστάσεων, δεδομένης 

της αύξησης των δράσεων των αντίστοιχων 

φορέων. 
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ΚΠΟΔΔ 

Ο Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα 

συστάθηκε στα πλαίσια του Νόμου Καλλικράτη 

(Ν3852/2010 άρθρα 1, 102, και 103) και στα πλαίσια 

των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές ορίζονται από το 

ΦΕΚ σύστασης (1258/16-06-2011). 

 Στον Κ.Π.Ο.Δ.Δ. λειτουργούν:  

 Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες  

 εννέα (9) Παιδικοί, Βρεφικοί και 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί  

 ένα ΚΔΑΠ 

 οκτώ (8) Κ.Α.Π.Η.  

 τρεις (3) Δημοτικές Βιβλιοθήκες 

Οι Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες στεγάζονται 

σε κτίριο που μισθώνει ο Κ.Π.Ο.Δ.Δ.  

Τέσσερεις (4) Παιδικοί Σταθμοί στεγάζονται σε 

δημοτικά κτίρια και οι υπόλοιποι πέντε (5) σε κτίρια 

που μισθώνει ο Κ.Π.Ο.Δ.Δ. .  

Πέντε (5) Κ.Α.Π.Η. στεγάζονται σε δημοτικά κτίρια και 

τα υπόλοιπα τρία (3) σε κτίρια που μισθώνει ο 

Κ.Π.Ο.Δ.Δ. 

Έξι (6) Δημοτικές Βιβλιοθήκες στεγάζονται σε δημοτικά 

κτίρια και από τις υπόλοιπες μία (1) σε κτίριο που 

μισθώνει ο Κ.Π.Ο.Δ.Δ. και μία (1) σε κτίριο που έχει 

παραχωρηθεί στον Κ.Π.Ο.Δ.Δ. με χρησιδάνειο. 

Το Νομικό Πρόσωπο διαθέτει τον απαραίτητο 

εξοπλισμό για τη λειτουργία των δομών.  

Απασχολεί  συνολικά 130 υπαλλήλους διαφόρων 

ειδικοτήτων, μόνιμους, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ και σπουδαστές 

Ο.Α.Ε.Δ. 

 

ΤΟΜΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ 

1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

2. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΕΛΤΑ 

1. Χαλκίδης Δημήτριος, Πρόεδρος 

2. Δημοτικός Σύμβουλος  

3. Νικολτζούκη Ελένη, Αντιπρόεδρος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

4. Ζάχος Γρηγόριος, Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος 

5. Αγγουράς Γεώργιος, Μέλος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

6. Παπαγεωργίου Χρυσοβαλάντης, Μέλος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

7. Λιακόπουλος Διονύσιος, Μέλος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

8. Κουρόγλου Τριαντάφυλλος, Μέλος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

9. Βαλάρης Θεόδωρος, Μέλος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

10. Σιώπης Ιωάννης, Μέλος-Δημότης  

11. Τσιότσκα Αικατερίνη, Μέλος- Δημότης  

12. Κυριακίδης Γεώργιος, Μέλος- Δημότης  

13. Δελημπανίδου Θεοδώρα, Μέλος- εκπρόσωπος 

εργαζομένων  

14. Κοπαράνης Δημήτριος, Μέλος- Δημότης  

15. Μπουτζόρα – Κατσαβούνη Χαρίκλεια, Μέλος- 

Δημότισσα 

16. Ελευθεριάδου Παρασκευή, Μέλος- Δημότισσα 

 

Προϊσταμένη: Παπαδοπούλου Μαρία 

 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Στο Δήμο Δέλτα, η 

μεγάλη προσπάθεια 

ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης των 

πολιτών, το μεράκι, οι  

συντονισμένες ενέργειες 

και η κατάλληλη 

διαχείριση, είχαν ως 

αποτέλεσμα τη 

δημιουργία μίας 

ισχυρής Τράπεζας 

Αίματος, η οποία πλέον 

διαθέτει αποθέματα και 

εξυπηρετεί όλα τα 

αιτήματα των ολοένα 

και αυξανόμενων αναγκών των συμπολιτών μας σε 

αίμα.  

Ο Δήμος μας συνεργάζεται με το ΑΧΕΠΑ και με το 

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με το οποίο διατηρεί και την 

Τράπεζα Αίματος. Διοργανώνονται κάθε χρόνο δύο 

κύκλοι Αιμοδοσιών (χειμερινές -εαρινές). Στον κάθε 

κύκλο πραγματοποιούνται επτά προγραμματισμένες 

αιμοδοσίες στις κατά τόπους Δημοτικές 

Κοινότητες (Σίνδος, Διαβατά, Καλοχώρι, Νέα 

Μαγνησία, Χαλάστρα, Κύμινα-Νέα Μάλγαρα). 
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Σεβόμενοι τις ανάγκες και αφουγκραζόμενοι τους 

δημότες μας, προγραμματίζουμε πρωινές Αιμοδοσίες 

Σαββάτου- Κυριακής καθώς και απογευματινές 

Δευτέρας-Τετάρτης. 

 

 

Ο ετήσιος απολογισμός σε συλλογή φιαλών κάθε 

χρόνο κυμαίνεται περί τις 600-700 μονάδες, ενώ οι 

πολίτες που προσέρχονται αγγίζουν τους 1.000 κάθε 

χρόνο, αριθμός που επιβεβαιώνει πλήρως το ποσοστό 

του 1,5% της αναλογίας σύνολο του 

πληθυσμού/αιμοδότες. 

Η οικονομική κρίση, που βιώνει η χώρα μας έχει 

επηρεάσει και την Εθελοντική Αιμοδοσία.  

 

Η Τράπεζα αίματος του Δήμου μας βραβεύθηκε δύο 

φορές από το 

Ιπποκράτειο 

Νοσοκομείο 

για την 

προσφορά του 

Δήμου μας σε 

συλλογή 

Αίματος. 

Επειδή όμως 

εχθρός του 

καλού είναι 

πάντα το 

καλύτερο και 

στοχεύοντας σε 

καλύτερα 

αποτελέσματα, 

σε ενδυνάμωση της Τράπεζας Αίματος και αύξηση του 

αριθμού των Αιμοδοτών και κυρίως των νέων 

ανθρώπων, εντείνουμε την προσπάθειά μας. 

Προσπαθούμε να αλλάξουμε, να διορθώσουμε και  να 

ενισχύσουμε τυχόν παραλείψεις. 

Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε την αξία του 

εθελοντισμού, την ανάγκη για συνεργασία, κοινωνική 

αλληλεγγύη και προσφορά. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

Η Βιβλιοθήκη είναι πάντα ένας ζωντανός οργανισμός 

που πρεσβεύει την εξυπηρέτηση του χρήστη 

ανοίγοντάς του ένα παράθυρο στον κόσμο της 

ενημέρωσης και της πληροφόρησης. Όλα αυτά τα 

χρόνια έχουν εξυπηρετήσει χιλιάδες κόσμου, μαθητές, 

σπουδαστές, επαγγελματίες και άλλους κατοίκους του 

Δήμου μας αλλά και έξω από τα όρια της περιοχής 

μας. 

 

Το πλούσιο υλικό σε έντυπη μορφή δίνει τη 

δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε καλύτερα στις 

απαιτήσεις της σημερινής εποχής. 

Οι Βιβλιοθήκες μας τηρούν  τις περισσότερες 

προϋποθέσεις και σύμφωνα με τα μέσα που διαθέτουν 

παρέχουν μια σύγχρονη και οργανωμένη 

πληροφόρηση. Στα κτήρια τους επίσης λειτουργούν 

τμήματα: 

 «Decoupage» 

 κατασκευής κοσμήματος 

 καλλιτεχνικής δημιουργίας για παιδιά  

 ζωγραφικής 

 σκάκι   

Στον ΚΠΟΔΔ υπάγονται και λειτουργούν οι κάτωθι 

δημοτικές βιβλιοθήκες: 
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 Δημοτική Βιβλιοθήκη Διαβατών: Η 

Βιβλιοθήκη η οποία σήμερα έχει ξεπεράσει τα 

28 χρόνια λειτουργίας της, αριθμεί  5.490 

εγγεγραμμένους χρήστες και τα βιβλία που 

διαθέτει έφτασαν τους 13.480 τίτλους. Οι 

δανεισμοί των τριών ετών (2015-2016-2017) 

έφτασαν τις 17.323. Η αύξηση δε των νέων 

μελών ήταν μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά 

(347 νέα μέλη) 

 Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Μαγνησίας: 

Ξεκίνησε την λειτουργία της την 1η Ιουλίου 

του έτους 2003. Η συλλογή αριθμεί 5.500 

τίτλους τους οποίους διαθέτει σε 1.400 

δανειζόμενους. Οι Δανεισμοί την τριετία 2015-

2016-1017 ανέρχονται στις 20.094 ενώ τα 

καινούργια μέλη  στα 300 

 Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλοχωρίου: Ξεκίνησε 

να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 1994. 

Δανείζει κατά προσέγγιση πάνω από 5.000  

βιβλία το χρόνο για ψυχαγωγικούς, 

ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Δέχεται μεγάλο όγκο δωρεών από φορείς και 

ιδιώτες, οι οποίες εμπλουτίζουν τη συλλογή. 

Σήμερα αριθμεί 5091 βιβλία και 1209 χρήστες. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι ολοκληρώνεται η 

ανέγερση της βιβλιοθήκης «Δημητρίου Κ. 

Χαντέ» στη Χαλάστρα.  

 

Στις δημοτικές μας 

βιβλιοθήκες κάθε χρόνο 

γιορτάζονται με 

εκδηλώσεις: 

 η γιορτή της 

μητέρας  

 η παγκόσμια 

ημέρα 

περιβάλλοντος 

 η παγκόσμια 

ημέρα 

παιδικού και 

εφηβικού 

βιβλίου.  

 πραγματοποιούνται χριστουγεννιάτικες 

κατασκευές 

 πραγματοποιούνται αποκριάτικες 

κατασκευές  

 πραγματοποιούνται πασχαλινές κατασκευές 

 Πραγματοποιούνται εποχιακές δράσεις και 

επετειακές δράσεις 

 Γίνονται προβολές ταινιών εκπαιδευτικού –

ενημερωτικού χαρακτήρα 

 Λειτουργούν εκθέσεις βιβλίων 

 Λειτουργούν εκθέσεις φωτογραφίας 

 Συνεργάζονται και λειτουργούν σχολές 

γονέων 

 Λειτουργούν τμήματα εκμάθησης τεχνικών 

 Υλοποιούν προγράμματα σε συνεργασία με 

άλλους φορείς 

 Γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων από 

συγγραφείς 

 Πραγματοποιούνται επισκέψεις σχολείων στα 

πλαίσια του προγράμματος «ξενάγηση 

σχολείων» 

 Πραγματοποιούνται καλοκαιρινές 

δραστηριότητες 

 Λειτουργούν εργαστήρια κατασκευής 

κοσμήματος και Decoupage 

 Πραγματοποιούνται θεατρικές και 

παραστάσεις θεάτρου σκιών 

  Πραγματοποιούνται διάφορες ενημερωτικές 

ομιλίες 

 

Κατά τα διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών 

προσφέρονται στα παιδιά σταυρόλεξα, 
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σπαζοκεφαλιές, ζωγραφιές καλύπτοντας τόσο τις 

ψυχαγωγικές όσο και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 

Όλο το χρόνο λειτουργούν εκθετήρια με 

προτεινόμενα από τις βιβλιοθηκονόμους βιβλία έτσι 

ώστε να βοηθηθούν οι αναγνώστες στην επιλογή 

τους. 

Οι βιβλιοθηκονόμοι  

 εξυπηρετούν τους χρήστες και τους Βοηθούν 

στη διεξαγωγή της έρευνας προκειμένου να 

εντοπίσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται 

 Ασκούν Εργασίες που αφορούν την διαχείριση 

βιβλιοθηκονομικού προγράμματος  

 Διεξάγουν: Καταλογογράφηση, ταξινόμηση, 

Θεματική ευρετηρίαση και ταξιθέτηση των 

βιβλίων 

 Παρακολουθούν το σύνολο της συλλογής και 

επιλογής συγκεκριμένων βιβλίων 

 Παρέχουν  πληροφορίες  σε σχολικές εργασίες 

 Συντηρούν το υπάρχον υλικό 

 Διενεργούν τον Δανεισμό των βιβλίων 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  

Στον Κοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Δέλτα 

υπάγονται και λειτουργούν οι κάτωθι παιδικοί και 

βρεφονηπιακοί Σταθμοί: 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 

(ΕΚΟ) 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΙΝΔΟΥ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ 

 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΡΩΔΙΟΣ» 

Οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του 

ΚΠΟΔΔ αποτελούν δομές αγωγής και 

διαπαιδαγώγησης, αλλά και φύλαξης για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας και φιλοξενούνται σ’ αυτούς 

κάθε χρόνο περί τα 300 παιδιά συνολικά. 

Το παιδαγωγικό τους προσωπικό: 

1.  Προσφέρει  προσχολική αγωγή και 

διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πλέον 

σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. 

2. βοηθάει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, 

νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. 

3.  ευαισθητοποιεί τους γονείς πάνω σε θέματα 

σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, 

προσφέροντάς τους πληροφόρηση και 

καθοδήγηση. 

4.  βοηθάει τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην 

ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό 

στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο 

ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

5. Παρέχει ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα 

παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους 

κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

6. Διοργανώνει ποικίλες δράσεις, όπως: 

 Επισκέψεις σε άλλες δομές του 

ΚΠΟΔΔ 

 Ενημερωτικές ομιλίες  σε 

συνεργασία με κοινωνικούς 

επιστήμονες του ΚΠΟΔΔ  

 Πρόγραμμα εκγύμνασης των 

παιδιών από γυμνάστρια του 

ΚΠΟΔΔ 

 Δράσεις σε συνεργασία με τις 

Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΚΑΠΗ 

του ΚΠΟΔΔ και με παραμυθάδες 

 Βιωματικά παιχνίδια 

 Παραστάσεις  κουκλοθέατρου 

 Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις 

και εκδηλώσεις 

 Αποκριάτικες εκδηλώσεις 

 Καλοκαιρινές –αποχαιρετιστήριες 

εκδηλώσεις 
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ΚΔΑΠ 

Το Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Δέλτα βρίσκεται στα Διαβατά 

και παρέχει δημιουργική απασχόληση και αξιοποίηση 

του ελεύθερου χρόνου παιδιών ηλικίας 5-12 ετών, με 

την ανάπτυξη οργανωμένων ατομικών και ομαδικών 

δραστηριοτήτων όπως: εικαστικές δραστηριότητες, 

ζωγραφική, χορούς και κινητικά παιχνίδια, 

μουσικοκινητικές δραστηριότητες, παιδαγωγικά 

παιχνίδια, μουσική προπαιδεία, δημιουργική 

απασχόληση, περιβαλλοντικές δράσεις, παιδική 

λογοτεχνία, υλοποίηση προγραμμάτων ψυχαγωγίας, 

άθλησης και ευαισθητοποίησης των παιδιών σε 

κοινωνικά ζητήματα. 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες παρέχονται από το 

εξειδικευμένο προσωπικό που ασχολείται καθημερινά 

με αγάπη και μεράκι για τα παιδιά.  

Το Κ.Δ.Α.Π πλαισιώνεται από τους έμπειρους 

καθηγητές.  

ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

Σκοπός των ΚΕΝΤΡΩΝ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ   του ΚΠΟΔΔ είναι η παροχή 

εξωιδρυµατικής προστασίας στα ηλικιωµένα άτοµα 

της κάθε τοπικής κοινότητας  

και η παραµονή των ηλικιωμένων ως ισότιµα και 

ενεργά µέλη της κοινωνίας.  

Στον Κοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Δέλτα 

υπάγονται και λειτουργούν τα κάτωθι Κ.Α.Π.Η.: 

 

Κ.Α.Π.Η. ΜΕΛΗ 
2015 

ΜΕΛΗ 
2016 

ΜΕΛΗ 
2017 

Ανατολικού 60 230 280 

Διαβατών 370 165 165 

Καλοχωρίου 372 275 234 

Κυμίνων-Βραχιάς 634 638 677 

Ν. Μαγνησίας 100 120 150 

Ν. Μαλγάρων 453 444 467 

Σίνδου 366 319 260 

Χαλάστρας 250 267 350 

ΣΥΝΟΛΑ  2.605 2.458 2.583 
 

 
Στα ΚΑΠΗ μας γράφονται µέλη µε τους παρακάτω 

όρους:  

Α) άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στην τοπική 

κοινότητα και  έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της 

ηλικίας τους 

Β) άτοµα νεώτερης ηλικίας που είναι σύζυγοι µελών 

Το προσωπικό παρέχει στα μέλη 

• κοινωνική εργασία  

• πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα, 

ανοσοθεραπεία, παροχή πρώτων βοηθειών στο χώρο 

του ΚΑΠΗ 

• οργανωμένη ψυχαγωγία, επιμόρφωση, 

θαλάσσια μπάνια, λουτροθεραπεία        

• Επισκέψεις επιμορφωτικού χαρακτήρα σε 

μουσεία και αρχαιολογικούς  χώρους 

• συνεργασία με φορείς (κοινωνική πρόνοια, 

κέντρο υγείας, σχολείο, παιδικός σταθμός, κοινωνικές 

υπηρεσίες νοσοκομείων και ιδρυμάτων) στη 

διοργάνωση ομιλιών για θέματα που αφορούν στην 

τρίτη ηλικία. Στα ΚΑΠΗ μας παράλληλα λειτουργούν 

και τα προγράμματα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». 

•  
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«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»  

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η παραμονή 

των ηλικιωμένων ατόμων στο φυσικό και κοινωνικό 

τους περιβάλλον, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής 

φροντίδας και η συνοχή της οικογένειάς τους με 

αποτέλεσμα τη βελτίωση και αναβάθμιση της 

διαβίωσής τους. 

Στόχος είναι  η κάλυψη των προσωπικών αναγκών 

των εξυπηρετούμενων αλλά και ολόκληρου του 

οικογενειακού περιβάλλοντός.    

Οι ομάδες των προγραμμάτων «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 

που λειτουργούν στον ΚΠΟΔΔ, στελεχώνονται από 

κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλεύτριες και 

οικογενειακούς βοηθούς οι οποίοι μετά από 

συντονισμένη προσπάθεια και συστηματική 

επεξεργασία των εκάστοτε δεδομένων, καλούνται να 

προσφέρουν κοινωνική-ψυχοσυναισθηματική 

στήριξη, νοσηλευτική φροντίδα και οικογενειακή 

βοήθεια στις ανάγκες των καθημερινών πρακτικών 

λειτουργιών.   

Οι ομάδες εξυπηρετούν ευπαθείς ομάδες στις κατά 

τόπους δημοτικές κοινότητες και παρέχουν: 

 ψυχοσυναισθηματική στήριξη των 

μετεχόντων αλλά και μελών της οικογενείας. 

 παρέμβαση για την ευαισθητοποίηση του 

οικογενειακού και του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος όσον αφορά θέματα τρίτης 

ηλικίας και ενεργοποίηση ως προς την 

αντιμετώπιση  των καθημερινών αναγκών 

των ηλικιωμένων. 

 διασυνδετική συνεργασία με άλλες υπηρεσίες 

όπως: κέντρο υγείας, διεύθυνση πρόνοιας, 

τμήμα νοσούντων  αλτσχάιμερ, κοινωνικές 

υπηρεσίες νοσοκομείων, ιδιωτικά 

θεραπευτήρια χρονιών παθήσεων 

 σταθερές επισκέψεις στις οικίες των 

εξυπηρετουμένων  για την αμεσότερη και 

πληρέστερη αντιμετώπιση των αναγκών τους. 

 συμβουλευτική για κοινωνικο-προνοιακά 

θέματα 

 οργάνωση – συντονισμός όσον αφορά τον 

εβδομαδιαίο προγραμματισμό επισκέψεων 

του προσωπικού στους εξυπηρετούμενους, 

Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες ( Κοιν. Πρόνοια , 

Κέντρο Υγείας κτλ..), τήρηση κ εποπτεία 

καθημερινού παρουσιολογίου. 

 μετρήσεις αρτηριακής πίεσης  / σακχάρου,  

 ενεσοθεραπείες   -  εμβολιασμούς  

 μεταφορά  παρασκευάστριας  στα    κατ ΄ 

οίκον  περιστατικά 

 συνοδεία ιατρού – βοήθεια στην αλλαγή 

καθετήρα  

 εγγραφή  / αγορά φαρμάκων  

 μεταφορά μελών σε φυσιοθεραπευτήριο  / 

κέντρο υγείας / νοσοκομεία 

 περιποίηση κατακλίσεων – αλλαγές 

τραύματος 

 ατομική υγιεινή περιστατικών 

 καθημερινό μαγείρεμα  και βοήθεια  στη 

σίτιση 

 καθαριότητα και περιποίηση της οικίας των 

εξυπηρετουμένων 

 εξωτερικές εργασίες όπως : πληρωμή 

λογαριασμών,  αγορά τροφίμων  

 βοήθεια στην ατομική υγιεινή  σε συνεργασία 

με την νοσηλεύτρια 

Κατά την τριετία 2015-2016 και 2017 τα μέλη μας 

συμμετείχαν σε:   

 Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές 

 θεατρικές παραστάσεις και βραδιές σινεμά 

 Περιβαλλοντικές δράσεις 

  Φιλανθρωπικά μπαζάρ 

 Ανθρωπιστικές-φιλανθρωπικές δράσεις και 

συναντήσεις με ομάδες άλλων  ΚΑΠΗ  

 Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης 

 ομάδες άθλησης και χορευτικών 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 

Ο Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου 

Δέλτα παρουσιάζει μια σειρά πολιτιστικών δράσεων 

σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με κορωνίδα το 

«Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών», το οποίο 

ξεκίνησε το 1998 στη Σίνδο, με τη χαρακτηριστική 

φράση «Η μουσική μας ενώνει»  

Το «Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών» είναι μια γιορτή 

νεολαίας, μια γιορτή που ξεπερνά τα όρια του Δήμου 

Δέλτα. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο μέσα στο 
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δεύτερο δεκαπενθήμερο  του Αυγούστου στον αύλειο 

χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Σίνδου και 

φιλοξενεί σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Η πολύμηνη προετοιμασία του, η ενεργοποίηση 

μεγάλου μέρους των πολιτών από κάθε θέση και με 

κάθε ιδιότητα, ο εθελοντισμός, η συμμετοχή 

σπουδαίων σχημάτων από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό και η παρουσία πολυάριθμων μουσικών 

έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια το Διεθνές Φεστιβάλ, 

πραγματικά σπουδαίο.  

 
 

Το εντυπωσιακό θέαμα που συνδυάζει  

κινηματογραφική μουσική, τραγούδι, χορό, οπτικά 

εφέ και  πυροτεχνήματα, το κατατάσσουν στην 

πρώτη θέση των Πολιτιστικών γεγονότων του Δήμου 

Δέλτα. Γι’ αυτό και  το παρακολουθεί κάθε χρόνο 

πλήθος κόσμου, και το επισκέπτονται πολίτες και 

σημαίνοντα πρόσωπα έξω από τα όρια του Δήμου 

Δέλτα. 

Η σημαντική παρουσία του Φεστιβάλ Νεανικών 

Ορχηστρών στον διεθνή μουσικό ορίζοντα, 

υπογραμμίστηκε με σπουδαίες κριτικές από τον 

εθνικό Τύπο και τα διεθνή δίκτυα (όπως η IFEA – 

Παγκόσμιο Δίκτυο Φεστιβάλ και η WASBE – 

Παγκόσμια Ένωση Αρχιμουσικών. 

Στα 20 χρόνια πραγματοποίησής του συμμετείχαν στο 

φεστιβάλ συνολικά 200 ορχήστρες,  

10.000 νέοι μουσικοί από Αίγυπτο, Αρμενία, 

Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ιορδανία, 

Ισπανία, Ιταλία, Καναδά, Κροατία, Κύπρο, Λετονία, 

Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία,  

Ρωσία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία, 

Σουηδία, Τσεχία και 1.000 εθελοντές συνολικά. 

Σ΄ αυτά τα 20 χρόνια συνεργοί κοινωνικής 

ευαισθησίας του Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών 

Δήμου Δέλτα ήταν οι: Greenpeace, η Εθνική 

συντονιστική επιτροπή «όλοι διαφορετικοί – όλοι 

ίσοι», το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, το Κέντρο 

υποδοχής προσφυγών Θεσσαλονίκης, η Ελληνική  

ομάδα διάσωσης, το Δίκτυο Μεσόγειος SOS και το 

Ελληνικό Δίκτυο πόλεων με ποτάμια.  

Στα 20 χρόνια παρουσίας του, περισσότερες από 400 

εταιρίες στήριξαν το Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών 

Ορχηστρών, μεταξύ των οποίων ως «μεγάλοι 

χορηγοί», οι εταιρίες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΣΙΔΕΝΟΡ 

– Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, TΟSΟΗ 

ΕΛΛΑΣ, ΑΦΟΙ ΚΟΛΥΜΠΙΩΤΗ – Εισαγωγή & Εμπορία 

Ανυψωτικών Μηχανημάτων, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, 

SHOES ZAK A.E., ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΖΑΝΑΕ, ΧΥΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, RAIDESTOS, 

Efthimiadis Agrotechnology Group. 

 

Το 2015 (27-30 Αυγούστου) πραγματοποιήθηκε το 

18ο Φεστιβάλ, στο οποίο συμμετείχαν τα κάτωθι 

σχήματα: 

 Νεανική Ορχήστρα Πνευστών “Ζάμπρουφ”, 

Πολωνία 

 Νεανική Ορχήστρα Πνευστών “Λόβετς”, 

Βουλγαρία 

 Νεανική Ορχήστρα Πνευστών “Πόρτρετ”, 

Ουκρανία 

 Νεανική Ορχήστρα Πνευστών “Σουκόβολα”, 

Πολωνία 

 Ορχήστρα Νέων Σίνδου 

 Ορχήστρα Magic Brass Δήμου Λαμίας 

 Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Καλαμαριάς 

 Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμων Αμπελοκήπων 

– Μενεμένης 

 

Το 2016 (25 - 28 Αυγούστου) πραγατοποιήθηκε το 

19ο Διεθνές Φεστιβάλ, στο οποίο συμμετείχαν τα 

κάτωθι σχήματα: 

https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/mousikoi-xoris-sinora/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/mousikoi-xoris-sinora/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/mousikoi-xoris-sinora/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/mousikoi-xoris-sinora/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/mousikoi-xoris-sinora/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/mousikoi-xoris-sinora/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/mousikoi-xoris-sinora/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/mousikoi-xoris-sinora/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/sindos-concert-band/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/mousikoi-xoris-sinora/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/mousikoi-xoris-sinora/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/mousikoi-xoris-sinora/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/mousikoi-xoris-sinora/
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 Κλιμάκιο Δημοτικών Φιλαρμονικών 

Ορχηστρών Αιγινίου, Μακρυγιάλου, Δοξάτου, 

Καλαμαριάς & Πέλλας, Ελλάδα 

 Νέοι Μουσικοί Χωρίς Σύνορα 

 Νεανική Ορχήστρα Πνευστών “Λόβετς”, 

Βουλγαρία 

 Ορχήστρα Magic Brass Δήμου Λαμίας 

 Ορχήστρα Νέων Σίνδου 

 Ορχήστρα Πανεπιστημίου Επιστημών Ζωής 

Βαρσοβίας, Πολωνία 

 Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Λάρνακας, 

Κύπρος 

 Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμων Αμπελοκήπων 

– Μενεμένης 

Το 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών 

(23 - 26 Αυγούστου 2017) είχε πανηγυρικό 

χαρακτήρα, καθώς γιορτάστηκαν τα 20 χρόνια 

πραγματοποίησής του, με τη συμμετοχή των 

παρακάτω μουσικών σχημάτων: 

 «Αρµονία» Συµφωνική µπάντα δήµου 

Παραλιµνίου, Κύπρος 

 Δηµοτική Ορχήστρα Πνευστών Λέηδα, 

Ισπανία 

 Νεανική Ορχήστρα Πνευστών “Λόβετς”, 

Βουλγαρία 

 Νεανική Ορχήστρα Πνευστών «Τσιστερίνο», 

Ιταλία 

 Ορχήστρα Magic Brass Δήμου Λαμία, Ελλάδα 

 Ορχήστρα Νέων Σίνδου Δήμου Δέλτα, Ελλάδα 

 Ορχήστρα Πνευστών Πολυτεχνείου Ρίγα, 

Λετονία 

 Φιλαρµονική Ορχήστρα Δήµου Καλαµαριάς, 

Ελλάδα 

 Φιλαρµονική Ορχήστρα Δήµου Λαγκαδά 

Ορφέας, Ελλάδα 

 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 

Μεγαλοπρεπής 

εκδήλωση κάθε 

χρόνο είναι το 

Παιδικό Φεστιβάλ 

παραδοσιακών 

χορών που φιλοξενεί 

παιδικά χορευτικά 

σχήματα από όλη 

την Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Ξεκίνησε 

για πρώτη χρονιά το 

2014 και έκτοτε 

συνεχίζεται με 

μεγάλη επιτυχία  

Διαρκεί δύο ημέρες και πραγματοποιείται στο Κλειστό 

Γυμναστήριο Χαλάστρας, όπου οι μικροί χορευτές μας 

ταξιδεύουν σε όλα τα μέρη της Ελλάδος με τους 

χορούς και τα τραγούδια τους, τα διάφορα δρώμενα 

και έθιμα της κάθε περιοχής. Η ετήσια αυτή εκδήλωση  

στοχεύει  στην προώθηση των ντόπιων 

παραδοσιακών χορών, τραγουδιών και εθίμων μέσα 

από τα παιδικά Τμήματα και με την συνεύρεση, με 

άλλους αντίστοιχους συλλόγους, ώστε να γνωρίσουν 

τα παιδιά, άλλους Χορούς και Έθιμα από όλη την 

Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες του Εξωτερικού. 

 2015- «2ο Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών 

Χορών» 

 Στην 2η διοργάνωση συμμετείχαν τα έξι παιδικά 

τμήματα του Κέντρου Νεότητας Χαλάστρας, ο 

Χορευτικός Όμιλος Βέροιας, Πολιτιστικός Σύλλογος 

Ανατολικού «Η Βαλμάδα», Πολιτιστικός 

Φιλανθρωπικός Σύλλογος Μακρυγιάλου, Μορφωτικός 

Πολιτιστικός Σύλλογος Αδένδρου «Η πρόοδος», 

Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης, Εξωραϊστική 

Μορφωτική Λέσχη Φιλιππούπολης, Ακαδημία Έρευνας 

Παραδοσιακών Χορών Ελασσόνας, Πολιτιστικός 

Σύλλογος Χρυσοχωρίου Καβάλας, Πνευματικό & 

Πολιτιστικό Κέντρο Κυμίνων, Πολιτιστικός Σύλλογος 

Ν. Μουδανίων «Ο Φάρος», Πολιτιστικός Σύλλογος 

Κρητών Ωραιοκάστρου, Πολιτιστικός Σύλλογος 

Αβάτου Ξάνθης, Λαογραφικός Σύλλογος Σίνδου «Ο 

Ρόδακας», Σύλλογος Μικρασιατών Ιωνίας, 

Πολιτιστικός Σύλλογος Δρυμού Θεσσαλονίκης, 

https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/mousikoi-xoris-sinora/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/mousikoi-xoris-sinora/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/mousikoi-xoris-sinora/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/lovech/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/lovech/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/lovech/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/lamia/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/sindos-concert-band/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/warsaw-university/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/warsaw-university/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/larnaca/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/larnaca/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/ampelokipoi-kalamaria/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/ampelokipoi-kalamaria/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/armonia/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/armonia/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/leida/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/leida/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/lovech/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/lovech/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/cisterino-italy/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/cisterino-italy/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/lamia/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/sindos-concert-band/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/riga/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/riga/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/kalamaria/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/kalamaria/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/lagkadas/
https://www.youthbandfestival.gr/orchistres/lagkadas/
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Ποντιακός Σύλλογος Παναγίτσας Εδέσσης «Ακρίτες» 

και Πολιτιστικός Σύλλογος Ασσήρου. 

 2016 - «3ο Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών 

Χορών» 

Στην 3η διοργάνωση συμμετείχαν συνολικά 19 

χορευτικά συγκροτήματα:  Θρακική Εστία Βέροιας 

Λαογραφικός Όμιλος «Καραγκούνα», 

Εκπαιδευτήρια Ελληνικής Παράδοσης Δράμας, 

Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Προχώματος 

«Ο Οδυσσέας», Πολιτιστικός Σύλλογος Επισκοπής 

Νάουσας «Ο Φίλιππος», Folklore Ensemble Pirot 

Serbia (Πίροτ Σερβίας), Πολιτιστικός Σύλλογος 

Αγίου Μάμαντος, Μορφωτικός Εκπολιτιστικός 

Σύλλογος Σπηλιωτών ο Κίσσαβος, Μορφωτικός 

Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λιβαδάκι Λάρισας, 

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Πνεύματος Σερρών, 

Λαογραφικός Σύλλογος Σίνδου «Ο Ρόδακας», 

Ακαδημία Έρευνας Παραδοσιακών Χορών 

Ελασσόνας, Σύλλογος Κρητών Ωραιοκάστρου και 

Φίλων ο «Ερωτόκριτος», Μορφωτικός 

Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κοιλάδος «Ο φάρος», 

Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γεωργιανών 

Ελλάδας «Μαμούλι», Μορφωτικός Πολιτιστικός 

Σύλλογος Σμυρναίων Μικρασιατών Βαθυλάκου, 

Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Καλοχωρίου, 

Όμιλος Περιβάλλοντος και Πολιτισμού «Η 

Αραπίτσα», Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου 

Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Έξι παιδικά Χορευτικά 

Τμήματα από το Χορευτικό Χαλάστρας του 

ΚΠΟΔΔ.  

 

 2017 « 4ο Παιδικό 

Φεστιβάλ 

Παραδοσιακών 

Χορών» 

Συμμετείχαν: 

Χορευτικά τμήματα 

Χαλάστρας , Π.Σ 

Νέων Μουδανιών 

«Ο Φάρος», 

Πνευματικό & 

Πολιτιστικό Κέντρο  

Νέων Μαλγάρων , 

Λύκειο Ελληνίδων  

Σερρών, Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος 

Σμυρναίων Μικρασιατών  Βαθυλάκου, 

Πολιτιστικός  Σύλλογος Αγίου Μάμαντος, 

Σύλλογος Ποντίων Σεβαστειανών «Ο 

Πυρρίχειος»,Folk Dance Ensemble  «Pastrina» 

Montana  Bulgaria, Αθλητικός Σύλλογος ΑμεΑ «Ο 

Φίλιππος», Θρακική Εστία Δράμας , Χορευτικό 

Συγκρότημα Ιωνίας ,Λύκειο Ελληνίδων Δράμας, 

Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λιβαδάκι 

Λάρισας, Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης, Πολιτιστικός 

Όμιλος Λιτοχώρου, Πολιτιστικός Γυμναστικός 

Σύλλογος Πετρουσαίων Δράμας, 

Μουσικοχορευτικός Σύλλογος «Το Πράβι», 

Πολιτιστικός Σύλλογος  Ασσήρου, Πολιτιστικός 

Σύλλογος  Νεοχωρούδας  «Ο Μέγας Αλέξανδρος», 

πολιτιστικός Σύλλογος  Γέφυρας, Λαογραφικός &  

Πολιτιστικός Σύλλογος  Τρικάλων Ημαθίας «Η 

Ανατολική Ρωμυλία». 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ  

O Κοινωνικός 

Πολιτιστικός 

Οργανισμός του Δήμου 

Δέλτα και η Δημοτική 

Κοινότητα της Σίνδου 

σε συνεργασία με το 

Λαογραφικό Σύλλογο 

Σίνδου «Ο Ρόδακας» 

προσκαλεί κάθε 

Καθαρή Δευτέρα στον 

προαύλιο χώρο του 

παλαιού δημοτικού 

σχολείου της Σίνδου 

όλο τον κόσμο, για να 
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γιορτάσει μαζί του τα  παραδοσιακά τα «Κούλουμα». 

Παρουσιάζονται τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου 

με χορούς από τη περιοχή της Μακεδονίας. Επιπλέον 

θα παρουσιάζεται το παραδοσιακό έθιμο 

«Γαϊτανάκι».και διανέμονται παραδοσιακά νηστίσιμα 

εδέσματα όπως χαλβάδες, λαγάνες κ.λπ. 

συνοδευόμενα από άφθονη ρετσίνα. 

 

«ΛΑΖΑΡΙΤΙΚΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ»  

 

Πρόκειται για ένα παλιό 

έθιμο που αναβιώνει την 

παραμονή του Σαββάτου 

του Λαζάρου. Η 

εκδήλωση έχει θέμα «Της 

Άνοιξης τραγούδια» και 

περιλαμβάνει δρώμενα, 

τραγούδια και χορούς 

από όλη την Ελλάδα, που 

αφορούν την άνοιξη. 

 

 

 

 

  

 

«ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ» 

 

Παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιείται κάθε 

χρόνο  η εκδήλωση “Η παράδοση στο ποτάμι”.  Στα 

πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιούνται  

αθλοπαιδιές (τσουβαλοδρομίες) και ιππικοί αγώνες, 

ενώ χορευτικά Τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Ανατολικού «Η Βαλμάδα, καθώς και φιλοξενούμενων 

τμημάτων, παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς. 

«ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ ΚΑΛΟΧΩΡΙ»  

Με τριήμερες και τετραήμερες εκδηλώσεις  προς τιμή 

του Αγίου Γεωργίου, πραγματοποιούνται τα 

«Καλοχωρίτικα», πολιτιστικές εκδηλώσεις που 

συνδιοργανώνονται από τον Κοινωνικό Πολιτιστικό 

Οργανισμό του Δήμου Δέλτα, την Τοπική Κοινότητα 

Καλοχωρίου καθώς και τον Πολιτιστικό Μορφωτικό 

Σύλλογο Καλοχωρίου.  

Οι εκδηλώσεις 

πραγματοποιούνται 

κάθε χρόνο με τη 

συμμετοχή όλων των 

φορέων, συλλόγων, 

σχολείων και 

εθελοντών του 

Καλοχωρίου. Κατά τη 

διάρκεια των 

εκδηλώσεων δίνεται η 

δυνατότητα να 

παρουσιαστεί η 

ετήσια πολιτιστική 

παραγωγή με 

παρουσιάσεις μουσικών, εικαστικών, χορευτικών 

τμημάτων του τμημάτων του Πολιτιστικού 

Μορφωτικού Συλλόγου, του Λαογραφικού Συλλόγου 

Καλοχωριτών Ανατολικής και Βόρειας Θράκης 

«Κασκάρκα» και του Κ.Α.Π.Η, καθώς επίσης και να 

φιλοξενηθούν χορευτικά σχήματα από άλλες περιοχές. 

Παρουσιάζονται επίσης θεατρικά έργα και δράσεις 

που ετοιμάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, 

καθώς και  η αθλητική παραγωγή μέσα από αγώνες ή 

παρουσιάσεις που αφορούν μπάσκετ, ποδόσφαιρο, 

μοντέρνο χορό και μπαλέτο, tae kwon do κ.λ.π. Κατά 

την διάρκεια των εκδηλώσεων λειτουργεί συνήθως 

Έκθεση Ζωγραφικής και Μπαζάρ Χειροποίητων 

Εκθεμάτων των Γυναικών, και διενεργείται τον 

διαγωνισμός πίτας! 

Οι εκδηλώσεις επισφραγίζονται με μεγάλο 

παραδοσιακό γλέντι που γίνεται ανήμερα της εορτής 

του Αγίου Γεωργίου στην πλατεία του χωριού με την 

παρουσίαση χορευτικών τμημάτων και ζωντανής 

ορχήστρας, ενώ το 2017 οι θεατές είχαν την ευκαιρία 

να απολαύσουν την γνωστή ερμηνεύτρια Μαριώ με 

τον Λάμπρο Καρελά. 
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«ΚΟΥΡΜΠΑΝΙ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ» 

«ΚΟΥΡΜΠΑΝΙ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑ» 

 

Είναι μια παλιά συνήθεια που ξεκινάει από τις 

«Αγάπες» των πρώτων χριστιανικών χρόνων, περνάει 

από το Βυζάντιο και συνεχίζεται στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας. Κατ’ αυτό, την παραμονή της εορτής 

του Αγίου έσφαζαν – θυσίαζαν ένα ζώο μεγάλο 

συνήθως μοσχάρι ή αγελάδα και το μαγείρευαν, αφού 

το ευλογούσε πρώτα ο Ιερέας στους πιστούς.  

Το έθιμο αναβιώνει κάθε χρόνο στις Δημοτικές 

Κοινότητες Σίνδου και Νέας Μαγνησίας και 

παράλληλα, παρουσιάζονται τμήματα πολιτιστικών 

συλλόγων του Δήμου, συνοδεία παραδοσιακής 

ορχήστρας. 

 

 

«ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΤΑ ΜΑΛΓΑΡΑ»  

 

 Ο Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα, 

η Δημοτική Κοινότητα Νέων Μαλγάρων και ο 

Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ν. Μαλγάρων 

πραγματοποιούν κάθε χρόνο το  Παιδικό – Εφηβικό 

Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών που  

πραγματοποιείται μέσα στο μήνα Μάιο, στον 

προαύλιο χώρο του Πνευματικού και Πολιτιστικού 

Κέντρου Νέων Μαλγάρων, με τη συμμετοχή 

χορευτικών ομάδων εφήβων και παιδιών από το 

Δήμο Δέλτα αλλά και άλλες περιοχές του Νομού 

Θεσσαλονίκης.  

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ «ΚΛΗΔΟΝΑ»  

Η αναβίωση του εθίμου του Κλήδονα γιορτάστηκε το 

2016 στη Νέα Μαγνησία ξεκινώντας με  πατινάδα, 

όπου από τις δύο μεριές του χωριού ξεκίνησαν άλογα 

και κάρα του Ιππικού Όμιλου Μαγνησίας. 

Οργανοπαίκτες και χορευτές παραδοσιακών χορών, 

χορεύοντας στο χωριό, από τα σπίτια μάζεψαν  τα 

στεφάνια του Αϊ Γιάννη και στην συνέχεια τα έκαψαν 

έξω από την αυλή του 1ου Δημοτικού Σχολείου. Η 

εκδήλωση έκλεισε  με χορούς, τραγούδια και 

παραδοσιακό γλέντι. 

«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΑΒΑΤΩΝ-ΔΙΑΒΑΤΙΑΝΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» 

Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου 

Δέλτα, σε συνεργασία με το Χορευτικό Συγκρότημα 

Ιωνίας διοργανώνουν στον αύλειο χώρο του 

Γυμνασίου Διαβατών, το «Φεστιβάλ Διαβατών – 

Διαβατιανό Σεργιάνι Πολιτισμού» με τίτλο «Αγάλι 

αγάλι το χορό και σιγανά με τρόπο… να κάνουμε 

καμώματα ν’ αρέσουν των ανθρώπων». 

 

Πρόκειται για μία θεματική εκδήλωση που 

σηματοδοτεί τη λήξη της χορευτικής χρονιάς και 

αποσκοπεί να μεταφέρει στο κοινό την ιστορία και τη 

θέση του παραδοσιακού χορού στις διάφορες 

γεωγραφικές περιοχές της χώρας μας. 

Στην εκδήλωση παίρνουν μέρος όλα τα χορευτικά 

τμήματα του Χορευτικού Συγκροτήματος Ιωνίας και 

παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς από την 

Ήπειρο, τη Θεσσαλονίκη, τα Δωδεκάνησα και το 

Βόρειο Αιγαίο, τον Έβρο και τη Θεσσαλία, ενώ μετά το 

πέρας της εκδήλωσης ακολουθεί  παραδοσιακό γλέντι 

για όλον τον κόσμο. 

«ΜΑΓΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ»  

Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου 

Δέλτα, η Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας και ο 

Σύλλογος Μικρασιατών Ιωνίας «Ηρόδοτος» 

διοργάνωσαν το 2017  τα «Μαγνησιώτικα 

Σταυροδρόμια», στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού 

Σχολείου Ν. Μαγνησίας, όπου αναβίωσε το έθιμο του 

κλήδονα. Η έναρξη των εκδηλώσεων 

πραγματοποιήθηκε  την Πέμπτη 22/6 με τη συναυλία 

της δημοφιλούς ερμηνεύτριας Dilek Koc. Την 

Παρασκευή 23/6, στην αίθουσα πολλαπλών 

εκδηλώσεων Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μαγνησίας, 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση χορωδιών. Στις 24/6, 

πραγματοποιήθηκε συναυλία – αφιέρωμα στο Σταύρο 
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Ξαρχάκο και στις 28/6 και 30/6, παρουσιάστηκε η 

παράσταση «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» από 

την θεατρική ομάδα του Συλλόγου Μικρασιατών 

Ιωνίας «Ηρόδοτος».    

«ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΖΑΜΑΛΑΣ»  

 

Ο Κοινωνικός 

Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου 

Δέλτα και το Χορευτικό 

Τμήμα Χαλάστρας 

διοργάνωσαν και αυτά 

τα τρία χρόνια 2015-

2016-2017 την 

εκδήλωση της 

«Τζαμάλας» στον αύλειο 

χώρο του ΕΠΑΛ 

Χαλάστρας. Η 

«Τζαμάλα» είναι 

πατροπαράδοτη γιορτή 

που πραγματοποιείται από τα παλαιά χρόνια στην 

Χαλάστρα, όπου κάθε χρόνο στις 24 Ιουνίου 

γιόρταζαν την Ελληνική Ύπαιθρο ή του Αϊ Γιάννη 

Ριγανά ή Κλήδονα.  

Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων εμφανίστηκαν τα 

Χορευτικά Τμήματα της Χαλάστρας και φιλοξενούμενα 

χορευτικά συγκροτήματα και ακολούθησε  και τις δύο 

ημέρες παραδοσιακό γλέντι. 

Τα παραδοσιακά χορευτικά τμήματα της Χαλάστρας 

του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου 

Δέλτα, κάθε χρόνο τηρούν την παράδοση και 

αναβιώνουν αυτό του παλιό έθιμο τραγουδώντας και 

χορεύοντας. «Τζαμάλα» είναι η φωτιά που άναβαν 

στη Χαλάστρα για να καούν οι ψύλλοι, οι κοριοί κ.α. 

Το έθιμο ολοκληρώνεται τη δεύτερη μέρα με το 

άναμμα της φωτιάς, με τους νέους να χορεύουν γύρω 

της και με παραδοσιακό γλέντι για όλο τον κόσμο 

 

«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗ 

ΒΡΑΧΙΑ» 

Διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Τοπική Κοινότητα 

Βραχιάς σε συνεργασία με τον Μορφωτικό 

Πολιτιστικό Σύλλογο Βραχιάς υπό την αιγίδα του 

ΚΠΟΔΔ, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου 

Βραχιάς. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα του 

Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Βραχιάς  και 

διάφοροι άλλοι Πολιτιστικοί Σύλλογοι. Μετά την 

εκδήλωση θα ακολουθεί γλέντι, για όλο τον κόσμο. 

Στις εκδηλώσεις, πέραν των διοργανωτών, 

συμμετείχαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθύρων, Ο 

Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος «Ανατολική 

Ρωμυλία» Τρικάλων Ημαθίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

Ραχώνας «Ευκλείδης», Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγίου 

Μάμα Χαλκιδικής κ.α.  

«ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΡΩΜΕΝΑ» 

Ο Σύλλογος Δράσεων και 

Πολιτισμού «Η Χαλάστρα» 

διοργανώνει κάθε χρόνο 

τριήμερο εκδηλώσεων  υπό 

την αιγίδα του Κοινωνικού 

& Πολιτιστικού 

Οργανισμού Δήμου Δέλτα 

(ΚΠΟΔΔ), παρουσιάζοντας 

θεατρικά δρώμενα 

παιδικών θεατρικών 

ομάδων, έργα ποικίλης 

μουσικής από τη 
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Φιλαρμονική Ορχήστρα Χαλάστρας – Ανατολικού,  

μουσική συναυλία, καθώς και παραδοσιακούς χορούς. 

Παράλληλα, σε όλη τη διάρκεια των τριήμερων 

εκδηλώσεων λειτουργεί έκθεση με έργα των 

εικαστικών τμημάτων (ντεκουπάζ και ζωγραφικής) 

στην αίθουσα του Συλλόγου. Οι εκδηλώσεις κλείνουν 

με παραδοσιακό γλέντι. 

«ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΑ ΚΥΜΙΝA» 

Διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Δημοτική 

Κοινότητα Κυμίνων υπό την αιγίδα του Κοινωνικού 

Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα. Οι 

εκδηλώσεις είναι τριήμερες και περιλαμβάνουν 

παραδοσιακούς χορούς, Γυμναστικές επιδείξεις, λαϊκή 

βραδιά και συναυλία με επώνυμο καλλιτέχνη.  

 

«EOΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΝΕΑΣ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»  

Κάθε χρόνο, προς τιμήν του πολιούχου Αγίου 

Παντελεήμονα, στη Δημοτική Κοινότητα της Νέας 

Μαγνησίας διοργανώνονται από τον ΚΠΟΔΔ διήμερες 

εκδηλώσεις με θεατρικά και χορευτικά σχήματα. 

«ΣΙΝΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» 

Το επίκεντρο του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου 

γίνονται κάθε χρόνο η Σίνδος και η Χαλάστρα με 

αφορμή τις θρησκευτικές εκδηλώσεις για την Κοίμηση 

της Θεοτόκου. Δύο μέρες πριν τη μεγάλη γιορτή της 

Παναγίας, ο Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός 

Δήμου Δέλτα, σε συνεργασία με την Δημοτική 

Κοινότητα Σίνδου, διοργανώνει πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιούνται στον αύλειο 

χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου (οδός Μ. 

Αλεξάνδρου). 

Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν παραδοσιακά χορευτικά 

συγκροτήματα του Δήμου αλλά και εκτός Δήμου 

Δέλτα και παρακολουθούνται από πλήθος κόσμου. 

Ο εορτασμός του  2017 συνοδεύτηκε με την 

καλλιτεχνική συναυλία του Κώστα Μηλώση, καθώς 

και της την σολίστ του ακορντεόν Ζωή Τηγανούρια με 

παραδοσιακές και λάτιν μουσικές. 

 

«EOΡΤΑΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ» 

 

Μια μεγάλη μουσική 

εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε  τη 

Δευτέρα 14 Αυγούστου 

2017 από τον Κοινωνικό 

Πολιτιστικό Οργανισμό 

Δήμου Δέλτα και τη 

Δημοτική Κοινότητα 

Χαλάστρας, με αφορμή 

τις θρησκευτικές 

εκδηλώσεις του 

Δεκαπενταύγουστου που 

πραγματοποιήθηκαν στη 

Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας . Η εκδήλωση 

ξεκίνησε με την περιφορά της εικόνας της Παναγίας 

και κατόπιν ακολούθησε μουσική εκδήλωση στην 

πλατεία του χωριού. 

 «ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΣΤΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ» 

 

Η Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού σε συνεργασία με 

τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανατολικού «Η Βαλμάδα» και 

υπό την αιγίδα του Κοινωνικού Πολιτιστικού 

Οργανισμού Δήμου Δέλτα, διοργανώνει κάθε χρόνο 

από τη δεκαετία του ’60 τις εκδηλώσεις για τον 

εορτασμό του Αγίου Φανουρίου στο Ανατολικό, όπου 

κάθε χρόνο συμμετέχει πλήθος κόσμου. Οι εκδηλώσεις 

περιλαμβάνουν  εκδηλώσεις για τα παιδιά, επίδειξη 

τμημάτων εκμάθησης χορού πολιτιστικών συλλόγων, 
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παραδοσιακούς χορούς από φιλοξενούμενους 

πολιτιστικούς συλλόγους, λαϊκή βραδιά κ.ά. 

 
 

Σύμφωνα με το έθιμο, στις 27 Αυγούστου που τιμάται 

ο Άγιος Φανούριος, συνηθίζεται οι νοικοκυρές να 

φτιάχνουν φανουρόπιτες, τις οποίες μοιράζουν στην 

γειτονιά αφού ευλογηθούν πρώτα από την εκκλησία. 

Με το πέρασμα των χρόνων, καθιερώθηκε η 

παρασκευή φανουρόπιτας  για να φανερωθεί αυτό 

που επιθυμούμε ή αυτό που χάσαμε. Τη δύναμη που 

αποδίδεται στην πίτα έρχονται να ενισχύσουν και τα 

υλικά της, τα οποία είναι πάντοτε 7 ή 9, καθώς οι 

συγκεκριμένοι αριθμοί ανήκουν στους λεγόμενους 

ιερούς αριθμούς ήδη από την εποχή των 

Πυθαγορείων. 

 

«ΙΩΝΙΑ» 

 

Τα «Ιώνια 2017» 

πραγματοποιούνται 

κάθε χρόνο και τα 

διοργανώνουν οι 

Δημοτικές Κοινότητες 

Διαβατών και Νέας 

Μαγνησίας υπό την 

αιγίδα του Κοινωνικού 

Πολιτιστικού 

Οργανισμού Δήμου 

Δέλτα. Στη διάρκεια 

των εκδηλώσεων, 

παρουσιάζονται και 

προβάλλονται οι 

δραστηριότητες όλων των τμημάτων του ΚΠΟΔΔ και 

των Συλλόγων της περιοχής. 

Στη διάρκεια των «Ιωνίων» κάτοικοι κι επισκέπτες 

έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν 

αθλητικούς αγώνες, χορευτικές και μουσικές 

επιδείξεις, θέατρο, εκθέσεις ζωγραφικής, 

φωτογραφίας – βιβλίου και χειροτεχνημάτων καθώς 

και πολλές άλλες 

ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 

οι οποίες χαρίζουν 

αξέχαστες στιγμές σε 

μικρούς και μεγάλους. Η 

είσοδος είναι ελεύθερη σε 

όλες τις εκδηλώσεις.  

Το 2017 εμφανίστηκαν 

σημαντικά ονόματα της 

ελληνικής μουσικής 

σκηνής όπως ο Δημήτρης 

Χρυσοχοΐδης, οι «Les Au 

Revoir» και ο Νίκος 

Ζωιδάκης.  

Επίσης, έλαβαν χώρα παραδοσιακές βραδιές με το 

Χορευτικό Συγκρότημα Ιωνίας και το Χορευτικό ΚΑΠΗ 

Διαβατών, ποντιακή βραδιά με το Σύλλογο Ποντίων 

Διαβατών «Αλέξανδρος Υψηλάντης» και με τη 

συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών όπως οι Στ. 

Πεσιρίδης, Δ. Τσαραμανίδης, Δ. Αθανασιάδης, Γ. 

Ελευθεριάδης, Π. Φωτιάδης, Δ. Μυστακίδης.  

«ΓΙΟΡΤΗ ΡΥΖΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΛΓΑΡΑ»  

Η 

«Γιορτή 

ρυζιού» 

διοργαν

ώνεται 

κάθε 

χρόνο 

από το 

Πνευματι

κό και 

Πολιτιστι

κό Κέντρο Νέων Μαλγάρων, υπό τη σκέπη του Δήμου 

Δέλτα και του Κοινωνικού και Πολιτιστικού 

Οργανισμού, στον αύλειο χώρο του Δημοτικού 

Σχολείου Νέων Μαλγάρων. Είναι αφιερωμένη στην 

κύρια καλλιέργεια των κατοίκων του χωριού και 
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γίνεται στα πλαίσια του ετήσιου πανηγυριού στις 8 

Σεπτεμβρίου. 

Πρόκειται για έναν από τους πλέον γνωστούς και 

αγαπημένους θεσμούς που αναδεικνύουν τη σχέση 

της περιοχής με τη γη και την παράδοση, στην οποία 

πρωτοστατούν οι  ρυζοκαλλιεργητές της περιοχής. 

Κατά τη διάρκειά της διοργανώνονται  πενθήμερες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, με συναυλίες, 

παραδοσιακούς δράσεις σχετικές με την καλλιέργεια 

του ρυζιού, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και 

προσφέρεται ρύζι και ρυζόγαλο στον κόσμο.  

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΚΑΣΚΑΡΚΑ»  

Διοργανώνεται εδώ και πέντε χρόνια στη Δημοτική 

Κοινότητα Καλοχωρίου από  τον Πολιτιστικό – 

Μορφωτικό Σύλλογο Καλοχωρίου υπό την αιγίδα του 

Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα. 

Το όνομα του φεστιβάλ αντλείται από την παλιά 

ονομασία της περιοχής 

της παραλίας του 

Θερμαϊκού, όπου πριν 

από περίπου 100 χρόνια, 

χτίστηκε από Θρακιώτες 

πρόσφυγες το Καλοχώρι. 

Ένα μεγάλο γλέντι θα 

στήνεται  στην πλατεία 

Καλοχωρίου, με 

χορευτικά 

συγκροτήματα από 

διάφορες περιοχές της 

Ελλάδος. 

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΤΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 

Το 1990, από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, 

καθιερώθηκε η Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, 

γνωστή και ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη 

Ηλικία» για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής 

στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο εορτασμός της 

ορίστηκε την 1η Οκτωβρίου κάθε χρόνο. Όπως σε όλη 

την Ελλάδα, έτσι   και στα ΚΑΠΗ του ΚΠΟΔΔ  1η 

Οκτώβρη γιορτάστηκε με μονοήμερες 

εξορμήσεις,γλέντια και φιλοξενίες στους χώρους των 

ΚΑΠΗ και ο ΚΠΟΔΔ, διέθεσε, κεράσματα για να 

προσφερθούν στα μέλη όλων του των ΚΑΠΗ. 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΡΑΧΙΑ 

 

Τα  «Δημήτρια» 

είναι τριήμερες 

εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται 

κάθε χρόνο από 

τον Κοινωνικό 

και Πολιτιστικό 

Οργανισμό Δήμου Δέλτα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο 

Βραχιάς προς τιμήν του εορτασμού του Αγίου 

Δημητρίου.  Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν την 

περιφορά της εικόνας του Αγίου Δημητρίου, 

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, και παρουσίαση 

παραδοσιακών χορών από τοπικούς Συλλόγους. 

Λόγω των καιρικών συνθηκών διοργανώνεται στον 

χώρο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 

Δημοτικού Σχολείου. 

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 

Κάθε χρόνο, στη Χαλάστρα διοργανώνεται τιμητική 

εκδήλωση με την οποία αποδίδεται  φόρο τιμής στους 

«ήρωες της Χαλάστρας» που τη νύχτα της 22ας 

http://www.sansimera.gr/almanac/0110
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Οκτωβρίου 1912 έδωσαν νου, ψυχή και περιουσία για 

να στηθούν οι γέφυρες ώστε να περάσει ο ελληνικός 

στρατός και να απελευθερώσει τη Θεσσαλονίκη.  

Το 2016 τα Ελευθέρια της Χαλάστρας γιορτάστηκαν με 

την  λαμπρότητα που αρμόζει στη σημασία των 

ιστορικών γεγονότων, με την παρουσία του 

Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Πρ. 

Παυλόπουλου.  

Το 2015 η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα 

της Κυριακής 18 Οκτωβρίου,    στο Μυγδόνειο Κλειστό 

Γυμναστήριο Χαλάστρας, όπου ο Δήμος Δέλτα σε 

συνεργασία με τον Κοινωνικό και Πολιτιστικό 

Οργανισμό, απένειμε τιμητική πλακέτα στις 

οικογένειες των Γεωργίου Νταλιγκάρη, Αστέριου 

Τσόκα, Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου, Θεοχάρη 

Γράμπα, Αστέριου Μαρκούδη αλλά και σε όλους τους 

Χαλαστρινούς που στις 22 Οκτωβρίου 1912, τη νύχτα 

που απελευθερώθηκε η Χαλάστρα μετά από 482 

χρόνια οθωμανικού ζυγού, βοήθησαν τον ελληνικό 

στρατό. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή για τους 

πεσόντες στον Μακεδονικό Αγώνα και στον αγώνα 

για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και 

ανάκρουση του εθνικού ύμνου.  

 

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Το εορταστικό κλίμα 2017-2018 έκανε  την έναρξή του 

την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου με διάφορες δράσεις 

και γιορτινά Παιχνίδια, έως και τη Δευτέρα 27 

Νοεμβρίου. 

Καλεσμένοι ήταν όλοι οι μικροί μας δημότες, μέσω 

των σχολείων και των παιδικών-βρεφονηπιακών 

σταθμών με είσοδο ελεύθερη για όλους. Οι δράσεις  

έλαβαν χώρα στον αύλειο χώρο του Παλιού 

Δημοτικού Σχολείου Σίνδου, ο οποίος ήταν 

σκεπαστός-κλειστός και κατάλληλα διαμορφωμένος. 

 

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»  

Το εορταστικό κλίμα συνεχίστηκε στη Σίνδο, με τη 

διοργάνωση του 1ου Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών 

και εθίμων. Η πλούσια μουσικοχορευτική παράδοση 

της χώρας μας προβλήθηκε  μέσα από τους ντόπιους 

εκφραστές της. Πάνω από 30 πολιτιστικοί  φορείς  και  

περισσότεροι από 700 ερμηνευτές από όλες τις ηλικίες  

χόρεψαν, τραγούδησαν  και παρουσίασαν  έθιμα από 

διάφορες περιοχές της Ελλάδος από την Παρασκευή 

1η Δεκεμβρίου έως και την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου.  

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ 
 

Το εορταστικό κλίμα 2017-2018 συνεχίστηκε στην 

κεντρική πλατεία του Δ.Δ Σίνδου  όπου αγκυροβόλησε  

η «Κιβωτός Αγάπης των Χριστουγέννων». Σε έναν 

σκεπασμένο –κλειστό χώρο 1000τμ τοποθετήθηκε  

παγοδρόμιο 200τμ, χριστουγεννιάτικα σπιτάκια, 
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εξέδρα εκδηλώσεων, παιχνίδια και πολλά άλλα 

κατάλληλα οπτικά και σκηνικά εφέ έτσι ώστε να 

δημιουργούν μια μοναδική χριστουγεννιάτικη 

ατμόσφαιρα. 

Επίσης οι ξεχωριστές Χριστουγεννιάτικες συναυλίες  

για τους μικρούς μας φίλους  και οι καθημερινές 

προβολές παιδικών ταινιών έδωσαν το δικό τους 

χαρμόσυνο μήνυμα. 

 

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ»  

 

Κάθε χρόνο, την Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα, η 

Ορχήστρα Νέων Σίνδου του Δήμου Δέλτα, προσκαλεί 

όλο τον κόσμο σε ένα Χριστουγεννιάτικο Μουσικό 

Ταξίδι που πραγματοποιείται  στο Συνεδριακό Κέντρο 

Σίνδου.   

Η καθιερωμένη εορταστική συναυλία της Ορχήστρας 

Νέων Σίνδου Δήμου Δέλτα, που διοργανώνει ο 

Κοινωνικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου 

Δέλτα, μεταφέρει το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι της 

κλασικής και ρομαντικής εποχής.  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αποσπάσματα 

συμφωνικών έργων μεγάλων συνθετών από τη 

Γερμανία, την Ιταλία, τη Ρωσία, καθώς και έργα  

Βιεννέζων συνθετών και διασκευασμένες 

χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Τη μουσική διεύθυνση 

έχει ο μαέστρος Μίλτος Πολυχρονίδης. 

 

«ΡΟΥΓΚΑΤΣΙΑ»  

Πρόκειται για ένα από τα λίγα παλαιά ομαδικά έθιμα 

που συνεχίζουν να τελούνται κάθε χρόνο, έως και 

σήμερα σε χωριά του κάμπου της Θεσσαλονίκης 

Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων το έθιμο 

αναβιώνει στη Χαλάστρα. Οι «φουστανελάδες» αφού 

πάρουν την ευχή στην εκκλησία της Παναγίας, 

γεμίζουν τις γειτονιές της Χαλάστρας, με τους χορούς 

και τον θόρυβο των σπαθιών τους και πάντα με τη 

συνοδεία του ζουρνά. Η πορεία καταλήγει στο Κέντρο 

Νεότητας όπου ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι. 

 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και όλα τα προηγούμενα, το 

πρωί της παραμονής του νέου έτους οι 

«φουστανελάδες» περιπλανήθηκαν με συνοδεία 

μουσικής στο κέντρο της πόλης και ξεσήκωσαν  τη 

Θεσσαλονίκη με τους χορούς, τα σπαθιά και το 

ζουρνά.  

Η διαδρομή ξεκίνησε από το Λευκό Πύργο με 

κατεύθυνση προς Πλατεία Αριστοτέλους διά μέσου 

της οδού Τσιμισκή, ενώ εν συνεχεία έφτασε  ως τα 

Λουλουδάδικα και τα Λαδάδικα. 

 

ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Κατά τις χρονικές περιόδους 2014-2015, 2015-2016 

και 2016-2017 πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις του 

Λαϊκού Πανεπιστημίου με σκοπό την διαρκή 

επιμόρφωση των πολιτών σε θέματα ιατρικά, 

κοινωνικά, ιστορικά, νέων τεχνολογιών κ.ά.  
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Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περί τις 16 

εκδηλώσεις σε όλες τις Κοινότητες με ομιλητές 

εξέχοντες επιστήμονες της ακαδημαϊκής κοινότητας 

της Θεσσαλονίκης.  

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ PIROT ΣΕΡΒΙΑΣ 

Στο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών της 

πόλης Pirot στην επαρχία Λέσκοβατς της Σερβίας, το 

Χορευτικό Χαλάστρας του ΚΠΟΔΔ εκπροσώπησε το 

Δήμο Δέλτα το, από τις 5-9 Αυγούστου 2015. Στην 

αποστολή συμμετείχαν 35 χορευτές καθώς και 

τριμελής ορχήστρα. Ήταν η τρίτη φορά που το 

Χορευτικό Χαλάστρας ήταν προσκεκλημένο και 

συμμετέχει στο Φεστιβάλ της πόλης Pirot, ενισχύοντας 

τους πολιτιστικούς δεσμούς με πόλεις των γειτονικών 

χωρών. 

 

Η συμμετοχή επαναλήφθηκε και στις 7-11 Αυγούστου 

2017 για τέταρτη φορά με χορούς της Μακεδονίας και 

της Κρήτης από το εφηβικό τμήμα 

ΤΟ «TEATRO MOBILE» ΣΤΗ ΣΙΝΔΟ  

Ένας υπαίθριος πολυχώρος θεάτρου και πολιτισμού 

στήθηκε  από τις ομάδες «Girovago e Rondella» και 

«La Compagnia Dromosofista» (Ιταλία – Αργεντινή), 

στην πλατεία του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου της 

Σίνδου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.  

Μια αυλή, με τα δυο θεατράκια, ένα μικρό χώρο 

αναψυχής, μια μικρή βιβλιοθήκη για την τέχνη του 

θεάτρου και έναν χώρο στον οποίο εκτίθενται κάποια 

διαδραστικά παιχνίδια (γλυπτά, οπτικά και ηχητικά 

παιχνίδια)!  

 

Εκεί από 8 έως 10 Νοεμβρίου δόθηκαν παραστάσεις 

κουκλοθεάτρου, ένα μοναδικό θέαμα με ηθοποιούς, 

μουσικούς, εικαστικούς, κουκλοπαίκτες, κλόουν και 

εφευρέτες.  

Οι παραστάσεις συνδιοργανώθηκαν από τον 

Κοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμού του Δήμου Δέλτα 

και πραγματοποιήθηκαν  στο πλαίσιο του 

Thesspuppet Festival 2017 το οποίο τελεί υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και την 

υποστήριξη του Οργανισμού για την Τουριστική 

προβολή του Νομού Θεσσαλονίκης και του Istituto 

Italiano di Cultura di Atenne. 
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ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ 

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου 

Θεσσαλονίκης «Νεφέλη» λειτουργεί από το 1995 ως 

Πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια Βίου 

Μάθησης Επιπέδου 2. Στα 23 χρόνια λειτουργίας της η 

επιχείρηση έχει καταρτίσει πάνω από 2200 άτομα, 

ενώ έχουν υλοποιηθεί πάνω από 120 προγράμματα.   

Η κεντρική της Δομή βρίσκεται στην Δ.Κ. Γέφυρας ενώ 

τo 2015 η επιχείρηση πιστοποίησε και μία νέα δομή 

εντός του κτιρίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Διαβατών, σε χώρο που της παραχώρησε ο Δήμος 

Δέλτα, προκειμένου να εξυπηρετεί καλύτερα τους 

κατοίκους της περιοχής και ήδη έχει ξεκινήσει την 

υλοποίηση προγραμμάτων στην συγκεκριμένη δομή.   

Ακόμη, προκειμένου να μπορέσει να διασφαλίσει την 

ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, από το 2016 η 

επιχείρηση εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας για το οποίο πιστοποιήθηκε από την TUV 

AUSTRIA HELLAS σύμφωνα με το  Πρότυπο ISO 

9001:2015 με το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής: 

 Διεκπεραίωση ενεργειών, προγραμμάτων και 

δράσεων κατάρτισης και υποστήριξης ενηλίκων 

και εν γένει Δια Βίου Μάθησης. 

 Παροχή υπηρεσιών στήριξης, κοινωνικής ένταξης, 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης προς τις 

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού καθώς και 

υπηρεσιών που αποσκοπούν στην προώθηση 

τους στην απασχόληση. 

 Εκπόνηση ερευνών και μελετών που σχετίζονται 

με κοινωνικά ζητήματα, την αγορά εργασίας, την 

επιχειρηματικότητα και την Δια Βίου Μάθηση. 

 Διοργάνωση Δράσεων Επικοινωνίας και 

Δημοσιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης των 

προγραμμάτων που υλοποιούνται από την 

επιχείρηση καθώς και προς τους τοπικούς φορείς 

και την τοπική κοινωνία. 

 Διαχείριση και Υλοποίηση δράσεων από 

χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά και Εθνικά 

Προγράμματα. 

 Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων όπως 

τα Δημόσια Έργα Προμηθειών και Υπηρεσιών  

καθώς και τα Δημόσια Έργα που υλοποιούνται με 

Ιδία Μέσα. 

Αν και η τριετία 2015-2017, είχε σημαντικές δυσκολίες 

για τους φορείς Δια Βίου Μάθησης καθώς υπήρξαν 

πολύ λίγες ευκαιρίες δραστηριότητας και υλοποίησης 

έργων με αποτέλεσμα πολλοί φορείς να σταματήσουν 

την λειτουργία τους, η Διαδημοτική Επιχείρηση 

«Νεφέλη» κατάφερε να παρουσιάσει σημαντικό έργο.  

Τα έτη 2015-2017 υλοποίησε συνολικά 15 

προγράμματα. Συγκεκριμένα: 

 Τέσσερα προγράμματα στο πλαίσιο της 

Δράσης «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας 

από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 

για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» 

 Τέσσερα προγράμματα στο πλαίσιο της 

Δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 

από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 

για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» 

 Δύο προγράμματα στα πλαίσια των Δράσεων 

Κοινωφελούς χαρακτήρα. 

 Πέντε προγράμματα στο πλαίσιο της Δράσης 

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 

σε κλάδους αιχμής» 

Επίσης, κατάφερε να πιστοποιήσει στην ορθολογική 

χρήση φυτοφαρμάκων παραπάνω από 2.000 

αγρότες της περιοχής μας. Η συγκεκριμένη 

πιστοποίηση είναι πολύ σημαντική καθώς με το νέο 

νομοσχέδιο μόνο όσοι έχουν το συγκεκριμένο 

πιστοποιητικό έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν 

ψεκασμούς στα χωράφια τους. 

Η Διαδημοτική Επιχείρηση έχει αναλάβει την 

υλοποίηση δύο πολύ σημαντικών έργων και 

ειδικότερα των Πράξεων «Κέντρο Κοινότητα 

Δήμου Χαλκηδόνος» και «Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Δέλτα με Παράρτημα ΡΟΜΑ» που ξεκίνησαν 

την υλοποίηση τους στις 2 Μαΐου 2017. Τα Κέντρα 

Κοινότητας είναι νέες δομές με καινοτόμα 

χαρακτηριστικά, ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

τους, που λειτουργούν συμπληρωματικά με την 

κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. 
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Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δέλτα 

στεγάζεται στην διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου αριθ. 

6 στην Σίνδο και στελεχώνεται από ένα 

Κοινωνικό Λειτουργό, ένα Κοινωνιολόγο και 

ένα Ψυχολόγο. Ενώ, το Παράρτημα ΡΟΜΑ 

στεγάζεται στην Δημοτική Κοινότητα Κυμίνων 

και στελεχώνεται από ένα Ψυχολόγο, ένα 

Οικονομολόγο, ένα Παιδαγωγό, ένα 

Νοσηλευτή και ένα Διαμεσολαβητή. 

Τέλος, το 2017 εγκρίθηκε στην επιχείρηση και ένα 

άλλο έργο του Προγράμματος "Interreg V-A Greece-

Bulgaria 2014-2020” με το ακρωνύμιο 

«equal2health». Το συγκεκριμένο έργο που το 

υπέβαλε σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», αφορά στην 

προώθηση της ισότητας στην πρόσβαση σε υπηρεσίες 

υγείας με στόχευση τις καρδιααγγειακές και 

ψυχιατρικές παθήσεις και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 

και την  δημιουργία ενός ιατρείου στην Δημοτική 

Κοινότητα Διαβατών , στον χώρο του ΚΑΠΗ, στο 

οποίο θα προσφέρει τις υπηρεσίες του, δωρεάν και σε 

καθημερινή βάση για δύο έτη, ένας καρδιολόγος, ενώ 

τακτικά θα πραγματοποιούνται και εξετάσεις από 

γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


