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Οικονομικά:

«Ορθή και χρηστή οικονομική διαχείριση» - Ο αυστηρός έλεγχος δαπανών και οι
προσεκτικές κινήσεις του δήμου με συνδυασμό στρατηγικής και προϋπολογισμών, είχαν στόχο την ορθολογιστική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του Δήμου Διδυμοτείχου.

Ύδρευση:

Δύο μεγάλα έργα για το
Νερό, συνολικού ύψους
2.353.658,53 € - Δεξαμενή νερού στο Κάστρο - Σύνδεση με
το νέο δίκτυο ύδρευσης - Συνεχής και καθημερινές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των βλαβών καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες χωρίς το ανάλογο
προσωπικό.

Ανακύκλωση:

Θετική η πορεία σε επίπεδο ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο
Δήμο Διδυμοτείχου - Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης
των Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

Κοινωνικό
πρόσωπο:

Ο Δήμος Διδυμοτείχου οργανώνει την κοινωνική πολιτική
με σχέδιο και όραμα, καθώς
θεωρούμε την πρόνοια, την
υγεία και την κοινωνική προστασία δημόσια αγαθά που
οφείλουμε να προσφέρουμε
στους δημότες μας.

*(Η παρουσίαση της ανασκόπησης
από την εφημερίδα μας θα ολοκληρωθεί σε τρία μέρη. Σήμερα δημοσιεύεται το πρώτο μέρος. Περιεχόμενα: τα οικονομικά, η ύδρευση, η
ανακύκλωση και το κοινωνικό πρόσωπο)

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Στρατηγικές προτεραιότητες

«Προτεραιότητα
για μας έχουν
οι Δημότες μας»
Το στρατηγικό αναπτυξιακό όραμα του Δήμου Διδυμοτείχου, διαμορφώθηκε με βάση τις
τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες
καθώς και τις δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής.

2

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 • Αρ. Φύλλου 44

«Πράσινος»
Δήμος Διδυμοτείχου
Υπεγράφη την Παρασκευή,
11 Ιουλίου 2014 μεταξύ του δημάρχου Δήμου Διδυμοτείχου κ.
Παρασκευά Πατσουρίδη, και
της αναδόχου εταιρίας DASTERI
SYSTEMS A.E., νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Ιωάννη
Δαστερίδη, η σύμβαση για την
«Εξοικονόμηση Ενέργειας στο
δημοτικό φωτισμό δημοσίων
χώρων με χρήση ενεργειακών
λαμπτήρων LED».
H παράδοση της προμήθειας θα γίνει άμεσα στην αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου Διδυμοτείχου. Η συνολική αμοιβή του
προμηθευτή για την υλοποίηση του έργου είναι 130.293,90
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ και η χρηματοδότηση
θα γίνει από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου. Με το εν λόγω
έργο υλοποιούνται δράσεις της
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του
Δήμου Διδυμοτείχου, για την
εξοικονόμηση ενέργειας. Η συγκεκριμένη δράση προβλέπει
την προμήθεια και τοποθέτηση
ενεργειακών λαμπτήρων με συστήματα LED, σε μέρος του Αστικού - Οδικού δικτύου Φωτισμού
του Δήμου, με την οποία αναμένεται μείωση της κατανάλωσης
κατά 70% με την αντικατάσταση
λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας που υπάρχουν σήμερα.
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ.
Παρασκευάς Πατσουρίδης δή-

130.000 Ευρώ για αντικατάσταση Δημοτικού φωτισμού με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων LED
λωσε: «ο Δήμος Διδυμοτείχου
ενεργεί με γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον, το οποίο
αποδεικνύεται εμπράκτως μέσα
από το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, όπου προβλέπονται
σημαντικές δράσεις για το περιβάλλον, οι οποίες στοχεύουν
στην εξασφάλιση ενός ιδανικότερου περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου. Στρατηγικός
στόχος της Δημοτικής αρχής είναι να καταστήσει το Δήμο Διδυμοτείχου «πράσινο» Δήμο.
Η προμήθεια και εγκατάσταση
των νέων φωτιστικών LED στο
Δήμο Διδυμοτείχου, αποσκοπεί:
α) στην άμεση μείωση των εξόδων του Δήμου (εξοικονόμησης
ενέργειας, μείωση κόστους συντήρησης κλπ) και τη διοχέτευση πόρων σε άλλες δραστηριό-

τητες, β) στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου και της αντίστοιχης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, της
φωτορύπανσης και της συνεχούς ρύπανσης του περιβάλλοντος από την απόθεση των συμβατικών λαμπτήρων που βρίσκονται εκτός λειτουργίας, γ)
στην μείωση των οδικών ατυχημάτων μέσω της βελτίωσης της
ποιότητας του φωτισμού και δ)
στην αύξηση του αισθήματος
ασφάλειας των κατοίκων και
επισκεπτών της πόλης αλλά και
στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος Η τάση είναι διαδεδομένη στην Ευρώπη εδώ και
αρκετά χρόνια καθώς η τεχνολογία LED επιτρέπει την βελτίωση
στο φωτισμό με ελάχιστες καταναλώσεις.

LED στην πλατεία...
Τοποθετήθηκαν
τα πρώτα νέα φωτιστικά
σώματα που φέρουν
λαμπτήρες τύπου led

Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση, στην κεντρική πλατεία του
Διδυμοτείχου, των πρώτων φωτιστικών σωμάτων λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας, με νέα φωτιστικά σώματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
Τα νέα φωτιστικά σώματα παρέχουν φωτισμό χρησιμοποιώντας λαμπτήρες τύπου led. Η τεχνολογία LED εξασφαλίζει υψηλά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας που συνδυάζονται με ισχυρό φωτισμό, με μεγάλη διάρκεια
ζωής και είναι ιδιαίτερα φιλικοί
προς το περιβάλλον.
Ο Δήμος Διδυμοτείχου έχοντας
σε υψηλή προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά
και την μείωση των εξόδων τηρεί
τις δεσμεύσεις, ώστε σύντομα να
μειωθεί η κατανάλωση κατά 70%.
Η συνολική αξία του έργου είναι
130.293,90 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αστική
Αναζωογόνηση 2012-2015» του
Πράσινου Ταμείου.

ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΧΑΡΤΙΟΥ/ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

Nέο πρόγραμμα
χωριστής
συλλογής και
ανακύκλωσης
Ο Δήμος Διδυμοτείχου σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔιΣΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.
Α.Α.Ε.), την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΜΘ και
την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Ε.Ε.Α.Α.
Α.Ε. οργανώνει ένα νέο πρόγραμμα χωριστής συλλογής και
ανακύκλωσης χαρτιού/χαρτονιού στην πηγή με δίκτυο κάδων με το κίτρινο καπάκι.
Ο Δήμος Διδυμοτείχου συμμετέχει από το 2015 στην ανακύκλωση συσκευασιών με τον μπλε κάδο και επίσης στη χωριστή συλλογή γυαλιού με τους κώδωνες γυαλιού. Σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, η χωριστή συλλογή σε επιμέρους ρεύματα θα πρέπει να καθιερωθεί τουλάχιστον για χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί.
Το νέο πρόγραμμα χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού
στην πηγή στοχεύει στην ενίσχυση της ανακύκλωσης χάρτινων συσκευασιών, χαρτονιού και χαρτιού και στην επίτευξη
υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης.
Οι νέοι κάδοι συλλογής χάρτινων συσκευασιών φέρουν
κίτρινο καπάκι και ειδικό διακριτικό αυτοκόλλητο που κάνει
γνωστό στον πολίτη ότι ο κάδος δέχεται μόνο χάρτινες συσκευασίες.
Οι κάδοι με το κίτρινο καπάκι θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος στο Δήμο Διδυμοτείχου όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, κ.λπ., όπου παράγονται
σημαντικές ποσότητες χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών.
Σε πρώτη φάση προγραμματίζεται να αναπτυχθούν περίπου
σαράντα (40) κάδοι με κίτρινο καπάκι. Οι χάρτινες συσκευασίες που θα συλλέγονται θα οδηγούνται στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Διδυμοτείχου προς διαλογή από ξένες ύλες, συμπίεση του χαρτιού/χαρτονιού σε δέματα και ακόλουθη αξιοποίηση των δεματοποιημένων υλικών σε βιομηχανίες ανακύκλωσης χαρτιού.
Η χωριστή συλλογή χαρτιού/χαρτονιού αποτελεί σημαντικό βήμα ώστε σταδιακά να αρχίσει η διαλογή στην πηγή και
για άλλα ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών, συμβάλλοντας
δυναμικά στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που υποχρεούται να πετύχει η χώρα. Για την επιτυχία του προγράμματος χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού καθοριστική είναι η συμμετοχή και η προσωπική δράση του καθενός.

Καλούνται ΟΛΟΙ οι πολίτες

να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν με
ευθύνη και συνέπεια το νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού/χαρτονιού
που τίθεται σε εφαρμογή.
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Ανακύκλωση
στο Δήμο Διδυμοτείχου

Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η
διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε
αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα
της ανθρώπινης δραστηριότητας και το
οποίο στην μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο.
Στην διαδικασία αυτή συνήθως τα
απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται
νέα αγαθά.
Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή βλαβερών για το περιβάλλον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με τον
τρόπο αυτό γίνεται ομαλότερα η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον
το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνει την
διαδικασία της ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο.
Ξεκίνησε το πρόγραμμα ανακύκλωσης του δήμου Διδυμοτείχου, σε μια
προσπάθεια για την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων που συσσωρεύονται στους κάδους.
Σημαντικό βοήθημα για τον σκοπό
αυτό αναμένεται να αποτελέσουν: Οι
179 μπλε κάδοι και οι 26 μπλε κώδωνες, που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του δήμου Διδυμοτείχου.
Στους μπλε κάδους μπορούμε να
ρίχνουμε (σύμφωνα και με τις σχετικές
οδηγίες που θα τοποθετηθούν με αυτοκόλλητα πάνω στους κάδους): Χαρτί (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά, χαρτοκιβώτια). Πλαστικό (π.χ. μπουκάλια νερού, πλαστικές σακούλες).

«Ο σεβασμός στο περιβάλλον
είναι συστατικό στοιχείο
του πολιτισμού κάθε κοινωνίας»
Αλουμίνιο (π.χ. κουτιά αναψυκτικών, κονσέρβες). Λευκοσίδηρο (π.χ.
κουτιά από γάλα εβαπορέ).
Σύμφωνα, με τις οδηγίες που θα
δοθούν οι μπλε κάδοι θα πρέπει να παραμένουν καθαροί, και να δέχονται τα
σκουπίδια χύμα (χωρίς, δηλαδή, να τοποθετούνται αρχικά σε σακούλες).
Εάν κάποιος έχει στο σπίτι του συγκεντρωμένες μεγάλες ποσότητες υλικών συσκευασίας, μπορεί αντί να τα
αδειάζει σε δόσεις σε μπλε κάδο, να
έρχεται σε επικοινωνία με την υπηρεσία καθαριότητας η οποία θα τον καθοδηγεί κατάλληλα.
Στους μπλε κώδωνες γυαλί (π.χ.
γυάλινα μπουκάλια, βαζάκια). Θα
εγκατασταθούν σε διάφορα σημεία,
κοντά σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος και σε κεντρικά σημεία,
με στόχο να ενισχυθεί η ανακύκλωση
γυαλιού, ιδίως με τη συλλογή γυάλινων αντικειμένων από καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά
και από κάθε πολίτη που έχει ένα γυάλινο αντικείμενο το οποίο δεν χρειάζεται πλέον.

Τρία νέα οχήματα

για την υλοποίηση
της ανακύκλωσης
παρελήφθησαν από
τον Δήμο Διδυμοτείχου,
ένα απορριμματοφόρο
και δύο τράκτορες.

Το πρόγραμμα είναι μια συγχρηματοδοτούμενη πράξη με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης. Η εν λόγω προμήθεια χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας
– Θράκης 2007-2013» και αποσκοπεί
στην συμπλήρωση των ήδη υφισταμένων υποδομών των ΚΔΑΥ της Περιφέρειας ΑΜΘ, που έχουν κατασκευαστεί στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕ.Σ.Δ.Α. της Περιφέρειας
ΑΜ-Θ, το οποίο διαχειρίζεται η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ ως ΦΟΔιΣΑ της ενιαίας δια-

χειριστικής ενότητας της ΑΜ-Θ. Ο Αντιδήμαρχος και Υπεύθυνος σχεδίου υλοποίησης Ανακύκλωσης του Δήμου Διδυμοτείχου Γιάννης Τοπαλούδης τονίζει: Ο δήμος Διδυμοτείχου συντονίζεται με το νέο εθνικό σχεδιασμό. Θα
ακολουθήσουν ενέργειες ενημέρωσης και πιστεύουμε ότι οι δημότες θα
ανταποκριθούν θετικά. Βασικός στόχος
του δήμου Διδυμοτείχου παραμένει η
μείωση του όγκου των σύμμεικτων
απορριμμάτων και η παράλληλη αύξηση του ποσοστού της ανακύκλωσης
στο Διδυμότειχο αλλά και σε όλα τα
χωριά. Για τον σκοπό αυτό προγραμματίζονται δράσεις ενημέρωσης για
την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Θα
πραγματοποιηθούν ημερίδες για την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους
σε προγράμματα ανακύκλωσης και διαχείρισης αστικών αποβλήτων.
Η ανακύκλωση είναι υπόθεση του
καθενός από εμάς και θα πετύχει με
την ευαισθητοποίηση και την ενεργή
συμμετοχή του συνόλου των πολιτών.
Όλοι μαζί μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα, την ποιότητα
ζωής και να κάνουμε την ανακύκλωση
τρόπο ζωής.
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ΔΕΥΑΔ

«Αποκατάσταση βλαβών
δικτύων ύδρευσης»
Οι σημαντικές
βλάβες που
έχουν σημειωθεί στο δίκτυο
ύδρευσης της
Τοπικής Κοινότητας Ασπρονερίου αντιμετωπίστηκαν
άμεσα από τα
συνεργεία της
ΔΕΥΑΔ.

Οι κάτοικοι ταλαιπωρούνται από τις
συχνές διακοπές νερού που οφείλονται
σε «σπασίματα» του
κεντρικού αγωγού της
καινούργιας δεξαμενής. Για την εξασφάλιση πόσιμου νερού
τόσο για τις οικίες των
δημοτών αλλά και για
τις κτηνοτροφικές μονάδες που υπάρχουν
στο χωριό, αποφασίστηκε η άμεση εκτέλεση αυτού του κατεπείγοντος έργου. Αντι-

καταστάθηκαν σπασμένοι και ακατάλληλοι σωλήνες 440 μέτρων από σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ140,
(PE) 3ης γενιάς,16
Atm, που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί. Επίσης αποκαταστάθηκε η βλάβη που υπήρξε στο κεντρικό δίκτυο του Βάλτου χωρίς να υπάρχουν διακοπές στην ύδρευση
της πόλης του Διδυμοτείχου. Ταυτόχρονα προχωράνε οι δι-

αδικασίες ανάθεσης
του έργου συντήρησης-αντικατάστασης
ύδρευσης στους Μεταξάδες, στην κοίτη
του ερυθροποτάμου,
λόγω
παλαιότητας.
Η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης, ΔΕΥΑΔ,
έχει σχεδιάσει μια σειρά από παρεμβάσεις
σε προβλήματα που
υπάρχουν στους οικισμούς του δήμου για
να προβλέπονται και
να αντιμετωπίζονται
άμεσα οι βλάβες.

Προβλήματα
Ύδρευσης
χρονα, πολλά σπασίματα του εσωτερικού δικτύου της πόλης που δεν μπορούν εύκολα να
εντοπιστούν, επιβάρυναν την όλη κατάσταση
χάνοντας μεγάλες ποσότητες νερού από τα
αποθέματα.

4 μεγάλες βλάβες

στους κεντρικούς αγωγούς και
πολλές μικρές του εσωτερικού
δικτύου της πόλης ,ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του Διδυμοτείχου τον μήνα Ιούνιο.
Ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους κατοίκους του Διδυμοτείχου είναι η ύδρευση,ειδικά στις περιοχές του κάστρου και του συνοικισμού,αλλά και των
χωριών Σοφικού και Ασημενίου.Τα τελευταία χρόνια το
πρόβλημα οξύνθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι περιοχές αυτές να μένουν χωρίς νερό για ώρες αλλά και μέρες ολόκληρες, δημιουργώντας προβλήματα στους κατοίκους.
Δίκτυα που πραγματοποιήθηκαν πρίν λίγα χρόνια
παρουσιάζουν τεράστια προβλήματα.Υψομετρικές διαφορές που δεν προβλέφθηκαν, κακοτεχνίες και ακατάλληλα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, κάνουν τα προβλήματα να φαίνονται άλυτα.

Οι βλάβες πολύ μεγάλες και οι ανάγκες
του κόσμου μεγαλύτερες,οδήγησαν την ΔΕΥΑΔ: 1) σε διανομή νερού με υδροφόρες, 2) διανομή εκ περιτροπής για να έχουν όλοι οι κάτοικοι νερό, 3)καθαρίστηκαν και συντηρήθηκαν οι δύο γεωτρήσεις της Παταγής που ήταν
σε απραξία για να μπορέσουν να υποστηρίξουν την δεξαμενή του καλέ, 4)εντοπίστηκαν και επισκευάστηκαν βλάβες του εσωτερικού δικτύου, 5)πολύωρες εργασίες αποκατάστασης των κεντρικών αγωγών,6)ενημέρωση
προς τους κατοίκους με δελτία τύπου ώστε να
υπάρχει άμεση πληροφόρηση.

Οι διαμαρτυρίες των πολιτών έντονες και δικαιολογημένες.Λύσεις προσπαθεί να δώσει η Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης Διδυμοτείχου (ΔΕΥΑΔ) με συνεχής και
καθημερινές παρεμβάσεις καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες χωρίς το ανάλογο προσωπικό.Τον μήνα
Ιούνιο υπήρξαν τέσσερις μεγάλες βλάβες σε κεντρικούς
αγωγούς της πόλης που ταλαιπώρησαν σε μεγάλο βαθμό τους κατοίκους.Η πρώτη βλάβη παρουσιάστηκε στον
αγωγό Φ280 ανάμεσα στα χωριά Θυρέα και Λαγό,η δεύτερη βλάβη στον αγωγό Φ300,από το χωριό Ψαθάδες,
κάτω από την Εγνατία οδό, και δύο βλάβες στον αγωγό Φ280 πίσω από τον καλέ σε βάθος 12 μέτρων.Ταυτό-

Η ΔΕΥΑΔ με ευαισθησία και υψηλή αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, με συντονισμό
ενεργειών και οργανωμένη διεκδίκηση βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους δημότες. Η
συνέχιση και ωρίμανση των υπαρχόντων μελετών που έχουν είδη κατατεθεί από την Δημοτική επιχείρηση(συνολικής αξίας 4.856.000
ευρώ) αλλά και με ιεραρχημένες προτάσεις
στην νέα περιφερειακή αρχή, ώστε σύντομα
να δρομολογηθούν νέες μελέτες,θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που σήμερα αντιμετωπίζουμε.

Κατάργηση παλαιού
δικτύου ύδρευσης

Νέο δίκτυο
στις Τσαμαδού,
Γόρδωνος
και Κατσώνη
Παρελθόν είναι από την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, το παλιό δίκτυο
ύδρευσης των οδών Τσαμαδού,
Γόρδωνος και Κατσώνη.
Η ΔΕΥΑΔ συνεχίζει με ίδιες δυνάμεις να δίνει λύσεις στα
χρόνια προβλήματα ύδρευσης της πόλης του Διδυμοτείχου.
Το έργο είναι αναγκαίο και απαραίτητο για τη σωστή και ορθολογική διανομή του νερού στην πόλη του Διδυμοτείχου.
Οι καταναλωτές θα πρέπει να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να συνδεθούν με το νέο
δίκτυο ύδρευσης.
Ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη του έργου τονίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο μεγάλης σημασίας. Το
δίκτυο ύδρευσης της περιοχής αυτής μετά από πολλά χρόνια θα αντικατασταθεί από νέους αγωγούς, που θα προασπίζουν τη δημόσια υγεία και θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των δημοτών.
Ο Πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης Νίκος Καμάργιος τόνισε ότι βασική μέριμνα της ΔΕΥΑΔ είναι η εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού που διανέμεται μέσω
του δικτύου στους καταναλωτές. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα.
Δουλεύουμε με δικές μας δυνάμεις και σε λίγο καιρό θα έχει
αντικατασταθεί όλο τα παλιό δίκτυο.

Μετακόμιση
για την ΔΕΥΑΔ

Αποδεσμεύεται από το ενοίκιο και
αποκτά στέγη σε έναν σύγχρονο
κτίριο,όπως αυτό της πρώην Εφορίας Διδυμοτείχου.
Οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΔ θα εγκατασταθούν στους ισόγειους χώρους του κτιρίου της Εφορίας Διδυμοτείχου, που
έχουν παραμείνει άδειοι.
Ο Δήμος Διδυμοτείχου μετά από αρκετές πιέσεις κατάφερε να του παραχωρηθούν χωρίς μίσθωμα οι κτιριακές
εγκαταστάσεις της Δ.Ο.Υ.Η επιστροφή των υπηρεσιών σε δημόσιο κτήριο, αναμένεται να ανακουφίσει σημαντικά το ταμείο της επιχείρησης, που εδώ και αρκετά χρόνια πληρώνει
ενοίκια, για τη στέγαση των υπηρεσιών της.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΔΕΥΑΔ κ.Κυπαρίσσης Αραμπατζής τονίζει ότι η λειτουργία της επιχείρησης σε ένα ενιαίο
κτίριο θα βελτιώσει αποτελεσματικά την παροχή των υπηρεσιών στους δημότες αλλά και στους υπαλλήλους.
Πηγαίνουμε σε ένα σύγχρονο κτίριο, λειτουργικό και
εξυπηρετικό τέτοιο που να μπορεί να ανταποκριθεί στις
ανάγκες των υπηρεσιών που θα προσφέρουμε.
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Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γεώργιος Παυλίδης υπέγραψε την ένταξη δύο έργων ύδρευσης: α) «Βελτίωση ύδρευσης πόλης Διδυμοτείχου και οικισμών»
και β) «Βελτίωση ύδρευσης οικισμών Μάνης,
Σιταριάς, Καρωτής, Ελληνοχωρίου, Θυρέας και
Λαγού» του Δήμου Διδυμοτείχου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020,συνολικού ύψους 2.353.658,53 €.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το Δεκέμβριο και
θα ολοκληρωθούν στο τέλος του 2017. Το πρώτο έργο που πήρε υπογραφή ένταξης αφορά στη
“βελτίωση της ύδρευσης της πόλης και των οικισμών του Διδυμοτείχου”, προϋπολογισμού

ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

για το ΝΕΡΟ συνολικού
ύψους 2.353.658,53 €

«Τα συγκεκριμένα έργα, είναι έργα
ζωής για την περιοχή μας. Είναι έργα
που αναβαθμίζουν
την ποιότητα ζωής
των κατοίκων του
δήμου μας.

«Η συνεργασία μας
με την Περιφέρεια
και τον δήμο Διδυμοτείχου είναι συνεχής,
έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα έργα που
έχουμε προγραμματίσει.

Παρασκευάς
Πατσουρίδης

Σταύρος
Τσιτσιφύλλας

Δήμαρχος Διδυμοτείχου
1.272.357 ευρώ, και το δεύτερο τη “βελτίωση
της ύδρευσης των οικισμών Μάνης, Σιταριάς,
Καρωτής, Ελληνοχωρίου, Θυρέας και Λαγού”,
προϋπολογισμού 1.081.300 ευρώ.
Ειδικότερα, η πράξη «Βελτίωσης ύδρευσης
της πόλης Διδυμοτείχου και οικισμών» περιλαμβάνει: Κατασκευή νέου αντλιοστασίου στην περιοχή του Βάλτου Ορεστιάδας και εγκατάσταση
νέου σύγχρονου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αντικατάσταση εξοπλισμού της γεώτρησης με νέα υποβρύχια αντλία και σύνδεση στο
νέο αντλιοστάσιο.
Επίσης προβλέπεται η αντικατάσταση τμήματος του διπλού καταθλιπτικού αγωγού που
συνδέει το αντλιοστάσιο Βάλτου με την κεντρική
δεξαμενή Παταγής. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν
τον Δεκέμβριο και θα ολοκληρωθούν στο τέλος
του 2017.
Η πράξη «Βελτίωσης ύδρευσης των οικισμών
Μάνης, Σιταριάς, Καρωτής, Ελληνοχωρίου, Θυρέας και Λαγού» του Δήμου Διδυμοτείχου περιλαμβάνει: Αντικατάσταση του υδατόπυργου
Μάνης – Σιταριάς με νέο συνολικής χωρητικότητας 200 m³. Αντικατάσταση παλαιού υδατόπυργου Λαγού/Θυρέας με νέο συνολικής χωρητικό-

τητας περί τα 140 m3. Κατασκευή
μίας νέας δεξαμενής διανομής στη
Μάνη προς εξυπηρέτηση της Μάνης
και του Ευγενικού, συνολικής χωρητικότητας περί τα 140 m3.
Επιπλέον, στις δεξαμενές διανομής Καρωτής, Ελληνοχωρίου, Θυρέας και Λαγού (συνολικά τέσσερις)
θα γίνει προσθήκη ενός φρεατίου /
βανοστασίου, ποιοτική αναβάθμιση
του διατιθέμενου νερού και θα κατασκευαστεί νέος συνδετήριος προσαγωγός πολυαιθυλενίου, από την
κεντρική δεξαμενή Παταγής έως τον
νέο κεντρικό διανομέα στη Σιταριά.
Και αυτό το έργο θα ξεκινήσει τον
Δεκέμβριο και θα ολοκληρωθεί έναν
χρόνο μετά.
Σημειώνεται ότι τα δύο νέα έργα
συμπληρώνουν τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις στο δίκτυο
ύδρευσης του δήμου Διδυμοτείχου,
καθώς έχει προηγηθεί η ένταξη του
έργου “αντικατάστασης των εσωτερικών δικτύων του Πυθίου και του
Ρηγίου”, προϋπολογισμού 1.339.

903 ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, για
τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης του δήμου Διδυμοτείχου θα διατεθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ, περίπου 3,7 εκ. ευρώ.
«Η Περιφέρεια στηρίζει και εντάσσει στο Πρόγραμμα κάθε έργο που
αφορά το πολυτιμότερο αγαθό, το
νερό, αρκεί να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις”, σχολίασε ο
Περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης, που υπέγραψε τις εντάξεις.
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης τόνισε:
«Τα συγκεκριμένα έργα, είναι έργα
ζωής για την περιοχή μας. Είναι
έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του δήμου
μας. Η προσπάθεια για την ένταξή

Πρόεδρος ΔΕΥΑΔ

τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020, συνολικού ύψους
2.353.658,53 €, δεν ήταν μια εύκολη προσπάθεια. Όλοι μαζί, με επιμονή, σχεδιασμό και αποφασιστικότητα υλοποιούμε τις δεσμεύσεις
μας, για οριστική λύση στα προβλήματα ύδρευσης που υπάρχουν.»
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΔ Σταύρος Τσιτσιφύλλας σημείωσε τα
εξής: «Η συνεργασία μας με την
Περιφέρεια και τον δήμο Διδυμοτείχου είναι συνεχής, έτσι ώστε να
μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα
έργα που έχουμε προγραμματίσει.
Με τα έργα αυτά δίνουμε λύση σε
πολλά προβλήματα ενώ αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Συνεχίζουμε μέχρι την τελική
τους υλοποίηση».
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Επιτροπή δημοτών

Ερωτήσεις και απαντήσεις...
Επιτροπή δημοτών για τα προβλήματα της ύδρευσης δέχτηκε
στο γραφείο του ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ.Παρασκευάς Πατσουρίδης.Στην σύσκεψη παρόντες ήταν και στελέχη της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης (ΔΕΥΑΔ).
Οι πολίτες μετέφεραν την αγωνία και την διαμαρτυρία των κατοίκων στα ψηλά σημεία της πόλης από τις συνεχείς διακοπές νερού το μήνα Ιούνιο.Οι διαμαρτυρίες τους έντονες και δικαιολογημένες, κάλεσαν την δημοτική αρχή να δώσει άμεσες λύσεις στο χρόνιο
αυτό πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους κατοίκους του Διδυμοτείχου.
Ο δήμαρχος και η διοίκηση της ΔΕΥΑΔ άκουσαν τα προβλήματα
που έθεσαν οι πολίτες και έδωσαν απαντήσεις για κάθε ζήτημα που
άπτεται της δημοτικής αρμοδιότητας και ευθύνης.
Ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν οι επόμενες κινήσεις,τα σχέδια
και ο προγραμματισμός που υπάρχει σε επίπεδο μελετών και δράσεων ώστε ο σχεδιασμός αυτός να μετατραπεί σε πραγματικό έργο
για την επίλυση των προβλημάτων.
Στην συνέχεια όλοι μαζί επισκέφτηκαν τα έργα αποκατάστασης
του αγωγού των Ψαθάδων για να έχουν και προσωπική εικόνα για
το μέγεθος της βλάβης που υπάρχει.

Με γρήγορους ρυθμούς προχώρησαν οι εργασίες αποκατάστασης
των βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης
της πόλης του Διδυμοτείχου.
Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου
(PE) 3ης γενιάς,16 Atm, για αστική
χρήση, που περίμενε η ΔΕΥΑΔ από
το εξωτερικό ήρθαν και έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια από τα
συνεργεία της, να τοποθετηθούν
και να δώσουν οριστική λύση στην
μεγάλη βλάβη του δικτύου των
Ψαθάδων.

Aποκατάσταση
των βλαβών

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου,
κ.Παρασκευάς Πατσουρίδης, συνοδευόμενος από στελέχη του δήμου,της δημοτικής επιχείρησης και
της επιτροπής δημοτών, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο χώρο των
εργασιών προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία του έργου.
Η αντικατάσταση του παλαιού
και φθαρμένου αγωγού του δικτύου ύδρευσης, με νέου τύπου αγωγό από πολυαιθυλένιο έχει σκοπό
τη μείωση των διαρροών και την
εξοικονόμηση του νερού, στοχεύοντας κυρίως στη διασφάλιση της
υγείας των πολιτών.

Η Δημοτική Αρχή
τηρεί για μια ακόμη
φορά της δεσμεύσεις της
Η ωρίμανση των μελετών που
υπάρχουν και τα νέα σχέδια της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης θα
βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν σε
σημαντικό βαθμό τα προβλήματα
που υπάρχουν σήμερα.

Tηρούνται
οι δεσμεύσεις
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Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για το νερό, που
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις
22 Μαρτίου, αντιπροσωπεία
της ΔΕΥΑΔ αποτελούμενη από
τον Πρόεδρο ΔΣ Νίκο Καμάργιο και το Μέλος του ΔΣ Σούλα Γραμμενίδου, πραγματοποίησε επίσκεψη σε όλα τα
Δημοτικά σχολεία του Δή-

τέχουν οι μαθητές της ΣΤ΄τάξης όλων των δημοτικών σχολείων του Δήμου. Η καλύτερη έκθεση από κάθε σχολείο
θα βραβευθεί, καθώς και όλοι
οι μαθητές που θα συμμετάσχουν θα λάβουν αναμνηστικό δώρο.
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Ενημέρωση της ΔΕΥΑΔ σε Σχολεία

Αναλυτικά, οι στόχοι της
παρουσίασης για τους μαθη-

«Μόνο όταν στερέψει
το πηγάδι σου καταλαβαίνεις
την πραγματική αξία του νερού»
Β.Φραγκλίνος
μου Διδυμοτείχου. Σκοπός
της πρωτοβουλίας αυτής είναι, η ενημέρωση των μαθητών για την εξοικονόμηση του
νερού στην καθημερινή τους
ζωή, καθώς και στην ευαισθητοποίηση τους γύρω από το
ζήτημα της προστασίας των
υδάτινων πηγών και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος.

τές είναι:
Να γνωρίσουν τις ιδιότητες και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τον τρόπο δημιουργίας και τον φυσικό
κύκλο του νερού.
Να γνωρίσουν τις χρήσεις
του.
Να
κατανοήσουν
τη
σπουδαιότητα του νερού
για τη φύση και τον άνθρωπο.
Να αντιληφθούν ότι
υπάρχει άνιση κατανομή
νερού.
Να ερευνήσουν και να κατονομάσουν τις πιο δαπανηρές χρήσεις νερού στο
σπίτι.
Να καταγράψουν ποιοι
και γιατί έχουν την ευθύνη της διαχείρισης του νερού σε υπερεθνικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ιδιαίτερα χρήσιμη ήταν
και η επίσκεψη των μαθητών
στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού καθαρισμού της δημοτικής επιχείρησης. Η ξενάγηση και η υποδοχή στο
χώρο, ήταν ιδιαίτερα επιμορφωτική, καθώς μέσω της επίσκεψης τους οι μαθητές είδαν
τον τρόπο και την διαδικασία
καθαρισμού του νερού.
Το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Πρέπει όλοι
μαζί να το προστατέψουμε.
Η Δ.Ε.Υ.Α. Διδυμοτείχου, μετά
την ολοκλήρωση των ενημερωτικών εκδηλώσεων σε όλα
τα δημοτικά σχολεία του Δήμου, διοργανώνει διαγωνισμό έκθεσης με θέμα «Μιλάμε για το νερό». Θα συμμε-

Οι μαθητές μιλούν
για το νερό

Μεγάλες
κουβέντες ...
μικρών παιδιών
για το νερό!

Με αφορμή την

παγκόσμια ημέρα νερού

«Μιλάμε για το νερό»
«Πρέπει να βάζουμε ένα
μπουκάλι γεμάτο πέτρες στο
καζανάκι για να μειώνεται η
ποσότητα νερού που χρησιμοποιούμε. Όταν πλένουμε
το αυτοκίνητο, να μην καταναλώνουμε μεγάλη ποσότητα
νερού. Όταν πλένουμε τα δόντια μας, πρέπει να κλείνουμε
τη βρύση και όχι να την αφήνουμε ανοιχτή. Να κλείνουμε καλά τη βρύση για να μην
στάζει. Να μην κάνουμε συχνά μπάνιο με γεμάτη τη μπανιέρα. Να κλείνουμε τη βρύση όταν πλένουμε τη βρύση

Στο κάστρο
Διδυμοτείχου

τεί περίπου είκοσι οικογένειες είναι από ανοξείδωτη κατασκευή,
ενώ εξωτερικά θα επενδυθεί με
πέτρα, ώστε η κατασκευή της να
είναι φιλική με το περιβάλλον του
κάστρου. Στο επόμενο διάστημα
θα ξεκινήσουν τα έργα σύνδεσης
με το κεντρικό δίκτυο του Βάλτου

«Κάθε σταγόνα νερού εί-

ρασκευάς Πατσουρίδης τόνισε, καταφέραμε και υλοποιήσαμε ένα
σημαντικότατο έργο με ίδιες δυνάμεις, με μια κατασκευή που σέβεται τους δημότες μας αλλά και τον
πολιτισμό μας. Στο κάστρο του Διδυμοτείχου, μια περιοχή που έχει
ταλαιπωρηθεί πολλά χρόνια από
τις συνεχής διακοπές νερού, τώρα
δίνεται λύση. Η υπόσχεση που δώσαμε στους δημότες για λύσεις
στα προβλήματα της ύδρευσης, γίνεται πραγματικότητα.

Δεξαμενή
νερού

Τοποθετήθηκε στο λόφο του
κάστρου δεξαμενή χωρητικότητας 20 κυβικών μέτρων νερού, στο
πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται από την ΔΕΥΑΔ για
την οριστική λύση των προβλημάτων υδροδότησης της γύρω περιοχής. Η δεξαμενή που θα εξυπηρε-

και όταν λουζόμαστε. Όταν
βρέχει να μαζεύουμε το νερό
της βροχής και να ποτίζουμε τα λουλούδια. Όταν ποτίζουμε, δεν πρέπει να ποτίζουμε το ένα λουλούδι για πολλά
λεπτά. Όταν κάνω μπάνιο, να
μην αφήνω τη βρύση ανοιχτή.
Να χρησιμοποιώ όσο νερό
μου χρειάζεται. Όταν πλένω
το αυτοκίνητο, δεν αφήνω τη
βρύση ανοιχτή. Όταν πλένω
τα φρούτα ή τα λαχανικά, δεν
αφήνω τη βρύση ανοιχτή.

Την υλοποίηση

ενός σημαντικού έργου
προχώρησε η ΔΕΥΑΔ
και των Ψαθάδων, ώστε η περιοχή
να έχει καθημερινά νερό χωρίς διακοπές. Την συνολική κατασκευή
και το συνολικό κόστος των εργασιών έχει αναλάβει η ΔΕΥΑΔ, περιορίζοντας αισθητά το κοστολόγιο
του έργου.
Ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Πα-

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΔ Νίκος
Καμάργιος μίλησε για μια καθημερινή προσπάθεια με ατέλειωτες
ώρες δουλειάς. Με αποτελεσματική οργάνωση της λειτουργίας της
δημοτικής επιχείρησης, που σιγά

ναι πολύτιμη για τη ζωή
μας!»
«Η σπατάλη νερού είναι
μείωση ζωής!»
«Χωρίς νερό δεν υπάρχει
ζωή!»
Η ΔΕΥΑΔ ευχαριστεί θερμά τις διευθύνσεις των σχολείων για την άψογη φιλοξενία τους και υπόσχεται ότι θα
επανέλθει και στο μέλλον με
αντίστοιχες δράσεις που σκοπεύουν στην ενημέρωση και
την ευαισθητοποίηση των δημοτών και ιδιαίτερα των παιδιών μας.

σιγά φαίνονται τα αποτελέσματα, συνεχίζουμε υλοποιώντας τις
υποσχέσεις που δώσαμε. Νερό σε
όλους!
Τα οφέλη από την ολοκλήρωση
του έργου θα είναι:
1. Η εξοικονόμηση του πόσιμου νερού στην περιοχή του
κάστρου και η καλύτερη διαχείριση του.
2. Η εξοικονόμηση ενέργειας.
3. Η μείωση του λειτουργικού
κόστους της επιχείρησης με
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων.
4. Η εξασφάλιση σταθερής πίεσης σε όλες τις ζώνες του δικτύου με αποτέλεσμα την καλύτερη υδροδότηση της πόλης.
5. Η μείωση της ταλαιπωρίας
των δημοτών που προκαλείται
από τις πολλές βλάβες του παλαιού δικτύου, για την αποκατάσταση των οποίων χρειάζεται να αποκόπτονται μεγάλα
τμήματα της πόλης.

8
Ύδρευση
Ο Δήμος Διδυμοτείχου και η ΔΕΥΑΔ, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, έθεσαν ως βασικές προτεραιότητες,
τη βελτίωση – συντήρηση των δικτύων
ύδρευσης του δήμου. Αποτελεί δέσμευση της Δημοτικής Αρχής, που γίνεται σιγά-σιγά πράξη. Μια σειρά από πρωτοβουλίες, βρίσκονται σε εξέλιξη, με ιδίους
πόρους, ώστε να λυθούν χρόνια και σημαντικά προβλήματα. Βασικές αρχές της
προσπάθειας είναι η:
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ΔΕΥΑΔ

Έλεγχος
και η βελτίωση της ποιότητας του νερού
Κατασκευές – Επεκτάσεις δικτύων
Περιορισμός
των διαρροών και απωλειών νερού
Εκστρατείες
για την εξοικονόμηση του νερού

Σύνδεση με
το δίκτυο
ύδρευσης

Καθημερινά βλέπουμε σημαντικά
έργα επέκτασης - σύνδεσης του δικτύου
ύδρευσης που πραγματοποιούνται από
τη ΔΕΥΑΔ Διδυμοτείχου.
Τα έργα εκτελούνται από συνεργεία
της ΔΕΥΑΔ, προκειμένου να μειωθεί το

λιού δικτύου. Βρισκόμαστε σε
καλό δρόμο και οι δημότες μας
το καταλαβαίνουν.

Η συντήρηση του
αποχετευτικού
δικτύου

κόστος, καθώς η χρηματοδότησή του γίνεται από ίδιους πόρους. Η σύνδεση των
σπιτιών στις περιοχές Μανδαλίδου, ΙΚΑ,
Νίκης, Βρανά και Αγίας Πέτρας με το νέο
δίκτυο αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων, ενώ το έργο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό καθώς υπάρχουν και αντιμετωπίζονται μεγάλα και σοβαρά προβλήματα.

Βασικός στόχος
να φθάσει στις
βρύσες των
καταναλωτών καλό
και άφθονο νερό.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΔ Νίκος Καμάργιος δηλώνει ότι: Η
ΔΕΥΑΔ λύνει ένα μεγάλο μέρος
του προβλήματος νερού στο
Διδυμότειχο, αποσυνδέοντας
το παλιό δίκτυο αμιαντοσωλήνων και συνδέοντας τους με το
νέο δίκτυο της πόλης. Το τέλος
σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης έχει πληρωθεί από τους
καταναλωτές από το 2000,
αλλά ποτέ δεν συνδέθηκαν με
το καινούργιο δίκτυο. Θα ολοκληρωθούν 3000 περίπου νέες
συνδέσεις στην πόλη του Διδυμοτείχου με στόχο να περιοριστούν σημαντικά πολλά κυβικά
μέτρα νερού ετησίως που χάνονται λόγω διαρροών του πα-

Η ΔΕΥΑΔ για την συντήρηση και την καλή λειτουργία του
αποχετευτικού δικτύου χρησιμοποιεί καθημερινά το αποφρακτικό όχημα που διαθέτει.
Το αποφρακτικό βυτιοφόρο
όχημα της ΔΕΥΑΔ καλύπτει και
βελτιώνει σημαντικά τα προβλήματα αποχέτευσης στον
δήμο Διδυμοτείχου, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες προς
του Δημότες.

Οι παρεμβάσεις
είναι γρήγορες και
αποτελεσματικές. Καθημερινά βρίσκεται σε
δράση, συνεχώς δίπλα
στους δημότες.
Παρεμβαίνει άμεσα και ταχύτατα όχι μόνο στις αποφρά-

ξεις δικτύων ακαθάρτων και
όμβριων αλλά και στα αιτήματα των δημοτών για τον καθαρισμό των φρεατίων. Το βυτιοφόρο είναι κατάλληλο για την
απόφραξη αγωγών και φρεατίων με αναρρόφηση και ταυτόχρονα εκτελεί καθαρισμό με
νερό υπερύψηλης πίεσης.

Kαθημερινός
αγώνας
Βασικός στόχος της ΔΕΥΑΔ παραμένει, να δοθεί στους
δημότες, καθαρό και άφθονο
νερό με ορθολογική διαχείριση. Καθημερινά το προσωπικό
της δημοτικής επιχείρησης, εργάζεται για αυτό.

Με σεβασμό

και ευθύνη, ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση
των διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν.
Το νερό αλλά και οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι κοινωνικά αγαθά τα οποία με σεβασμό και μεγάλη προσπάθεια δίνονται προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας.
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Τα παιδιά
μίλησαν και
έγραψαν
για το νερό
Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. Θεόδωρος Κωνσταντινίδης παρουσίασε το «μεγάλο ταξίδι» που κάνει το νερό που χρησιμοποιούμε, με μια παιδική ιστορία, την ιστορία της σταγόνας που
ταξιδεύει.
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΔ Ευάγγελος Μίγγας τόνισε ότι η
ΔΕΥΑΔ με τις δράσεις και τα έργα της συμβάλει στην αποκατάσταση των μεγάλων προβλημάτων της ύδρευσης αλλά
και την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής. Δίνουμε καθημερινά μεγάλο αγώνα για να τα καταφέρουμε και παρουσίασε όλα τα στάδια επεξεργασίας πόσιμου νερού, μέχρι
αυτό να φτάσει στο ποτήρι μας.

«Μιλάμε για
το νερό»
Εκδήλωση με θέμα το
νερό πραγματοποίησε η Δημοτική Επιχείρηση ύδρευσης
και Αποχέτευσης Διδυμοτείχου(ΔΕΥΑΔ).
Ο τίτλος της εκδήλωσης
ήταν «Μιλάμε για το νερό»
και πραγματοποιήθηκε στο
δημοτικό αμφιθέατρο, Παρασκευή 1 Απριλίου, σε συνεργασία με το δήμο Διδυμοτείχου.
Κατά τη διάρκειά της
πραγματοποιήθηκε και η βράβευση της καλύτερης έκθεσης
με θέμα το νερό, των μαθητών όλων των σχολείων που
συμμετείχαν στο σχετικό διαγωνισμό της (ΔΕΥΑΔ), ενώ σε
όλους του συμμετέχοντες μαθητές δόθηκαν αναμνηστικά
δώρα.
Ήταν μια ζεστή εκδήλωση
με συντονιστή το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΔ Σούλας Γραμμενίδου. Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο
δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης, ο καθηγητής Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. Θεόδωρος Κωνσταντινίδης και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΔ Ευάγγελος
Μίγγας.

Το παρών στην εκδήλωση
έδωσαν πλήθος κόσμου και
μαθητών, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και μέλη της οικογένειας του εκλιπόντος Προέδρου της ΔΕΥΑΔ Νίκου Καμάργιου, Δημήτρης Καμάργιος και
Μαρία Εμμανουηλίδου.
Οι συμμετέχοντες πληροφορήθηκαν τρόπους και πρακτικές – οδηγίες, εξοικονόμησης νερού στην καθημερινότητα.

στο χρόνιο αυτό πρόβλημα.
Αποτελεί προτεραιότητά
μας, το πρόβλημα του πόσιμου
νερού, αυτό σχεδιάσαμε, αυτό
υλοποιούμε. Τέλος ευχαρίστησε θερμά μαθητές, εκπαιδευτικούς την πρωτοβάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης και την διοίκηση της ΔΕΥΑΔ για την άψογη συνεργασία για την επιτυχία της εκδήλωσης.
Ο καθηγητής Υγιεινής του

Ο δήμαρχος Διδυμοτείχου στον χαιρετισμό του τόνισε ότι η εκδήλωση έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Τα παιδιά μας πρέπει να
μάθουν για την αξία του νερού ώστε να εκτιμήσουν το
μεγάλο αυτό αγαθό. Όλοι
μαζί, δημότες, δημοτική αρχή,
ΔΕΥΑΔ και ο Πρόεδρος Νίκος
Καμάργιος που δυστυχώς σήμερα δεν είναι κοντά μας, καταφέραμε το ακατόρθωτο.
Να δώσουμε λύσεις οριστικές

Με μια ξεχωριστή δράση
η ΔΕΥΑΔ τίμησε
την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Στην συνέχεια οι μικροί μαθητές που βραβεύθηκαν στον
διαγωνισμό, διάβασαν την έκθεσή τους και πέρασαν με τον
δικό τους τρόπο το μήνυμα, ότι το νερό είναι η ίδια μας η
ζωή!
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΔ
Νίκο Καμάργιο που έφυγε νωρίς και απρόσμενα από κοντά
μας πριν από λίγες μέρες.
Ο εκλιπών άφησε μεγάλο έργο στον τομέα της ύδρευσης.
Ο σεβασμός μας και η αγάπη μας θα συνοδεύουν τη μνήμη του!
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Απολογισμός Πεπραγμένων
Δημοτικής Αρχής έτους 2012
Παρουσία περιορισμένου αριθμού εκπροσώπων Φορέων και πολιτών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27
Ιουνίου 2013 η ειδική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Διδυμοτείχου,
στην αίθουσα του δημοτικού αμφιθεάτρου με θέμα: Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2012.
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης παρουσίασε με τη βοήθεια της τεχνολογίας, τα
πεπραγμένα της δημοτικής αρχής για
το έτος 2012, τονίζοντας ότι: προτε-

ραιότητα των δράσεων και των
ενεργειών μας,ήταν και είναι η
ποιότητα στην καθημερινότητα
των δημοτών.

Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες και συνθήκες πρωτόγνωρες στα δημοτικά χρονικά.
Η οικονομική κρίση,η δημοσιονομική στενότητα,η αργοπορία στις κρατικές χρηματοδοτήσεις μας δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στην λειτουργία του Δήμου.

Παρόλα αυτά

με ευθύνη,συνέπεια και
αποτελεσματικότητα
ο Δήμος Διδυμοτείχου
στάθηκε δίπλα στον
δημότη στο μέτρο
του εφικτού.
Συμμαζέψαμε τα βάρη του παρελθόντος και κοιτάζουμε με μεγαλύτερη
σιγουριά και αυτοπεποίθηση το μέλλον του τόπου μας. Ο Αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κος Χρίστος Τοκαμάνης κατηγόρησε την Δημοτική
αρχή ότι δεν έχει να παρουσιάσει έργο
και ότι δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ο Αρχηγός
της ελάσσονος αντιπολίτευσης κος Στέφανος Συναπίδης τόνισε ότι η δημοτική αρχή δεν τα κατάφερε στην καθημερινότητα του πολίτη. Πολλοί δημοτικοί
σύμβουλοι έλαβαν το λόγο και παρουσίασαν τις θέσεις τους για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής.
Στην δευτερολογία του ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πα-

Κατάσχεση
75.097,40 €
για χρέη
του 2001
Νέα κατάσχεση πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου του 2014, για χρέη του 2001 !Το ιστορικό της
υπόθεσης: Τυπογραφείο της Ροδόπης από 9-32001 έως 11-7 2001 πώλησε και παρέδωσε ύστερα από παραγγελία της Δημοτικής Επιχείρισης (ΔΕΠΑΔ) βιβλία, αφίσες, προσκλήσεις και λοιπά έντυπα αξίας 10.650.520 δραχμών ήτοι 31.255 ευρώ.
Με την υπ’ αριθμ. 12/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείο Ροδόπης, καταδικάστηκε η
εν λόγω Δημοτική Επιχείρηση (ΔΕΠΑΔ) στην εξόφληση του ποσού των 31.255 ευρώ με τους νόμιμους τόκους, από την 1-1-2002 μέχρι την πλήρη
εξόφληση.
Η Δημοτική Επιχείρηση έκανε έφεση η οποία
απορρίφθηκε από το τριμελές εφετείο Θράκης
με την υπ’ αριθμ. 205/2009 απόφασή του. Στις 30
Ιουλίου του 2014 το τυπογραφείο υπέβαλε κατασχετήριο στους λογαριασμούς του Δήμου που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς για το ποσό των
75.097, 40 € συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των τόκων.

τσουρίδης απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης τόνισε: πολλοί
εδώ μέσα στην αίθουσα ξεχνούν εύκολα,θέλουν να παρουσιάσουν ότι σήμερα έχουμε στα χέρια μας τα πάντα και
ότι αδρανούμε.
Τότε που είχαν τους πόρους και
μπορούσαν για παράδειγμα να ανανεώσουν τον στόλο των αυτοκινήτων
του Δήμου εντάσσοντας σε προγράμματα,δεν έκαναν τίποτα,αποτέλεσμα
όλων αυτών να έχουμε ένα πεπαλαιω-

μένο στόλο 25ετίας που να θέλει συνεχώς συντηρήσεις. Ο Δήμος Ορεστιάδας
απεναντίας βρήκε από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές έτοιμες μελέτες
από το 2000 και σήμερα τις υλοποιεί.
Αυτή είναι η αλήθεια,ο κόσμος τα
καταλαβαίνει και τα γνωρίζει. Σήμερα,
θα πρέπει να συγκρίνουμε και να συνεξετάσουμε για το τι μπορεί και τι έχει
κάνει ο καθένας μας , με δύο σταθμά,
ο Δήμος προ κρίσης και ο Δήμος μετά
κρίσης.

Οφειλές
Τελειωμό δεν έχουν...

Τελειωμό δεν έχουν
οι δικαστικές αποφάσεις για οφειλές
των δημοτικών επιχειρήσεων του δήμου Διδυμοτείχου
πριν το έτος 2011
και υποχρεώνουν
τον δήμο να προβεί στην άμεση εξόφλησή τους.

Ο συνολικός αριθμός των
νέων τελεσίδικων αποφάσεων
είναι 13 στον αριθμό και το συνολικό ποσό 206.196,86 ευρώ.
Πρόκειται για ακάλυπτες
επιταγές, για διάφορες εργασίες στα δημοτικά σφαγεία,
για προμήθειες κρεάτων, προμήθειες ειδών υγιεινής και καθαρισμού, τσιμεντοστρώσεις
και διάφορες άλλες προμήθειες υλικών. Ο δήμος Διδυμοτείχου ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζει τις συνολικές οφειλές σε
τρίτους. Κάθε μέρα παρουσιάζονται και νέες περιπτώσεις.
Όταν δεν υπάρχουν συμβάσεις

που να μπορούν να δικαιολογούν τα ποσά των παραστατικών που παρουσιάζονται, ο δήμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν μπορεί να τους εξοφλήσει, με αποτέλεσμα να καταλήγουν στα δικαστήρια και να διεκδικούν τα ποσά με τους ανάλογους τόκους.
Ο δήμος Διδυμοτείχου καταβάλει έντονες προσπάθειες
για να αντιμετωπίσει την κάθε
περίπτωση ξεχωριστά, ώστε να
μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις που προκύπτουν.
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πόθεση ότι θα συνοδεύονται από
τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία.
ΔΗΚΕΔΗ (ΔΕΠΑΔ) Δήμου Διδυμοτείχου ποσού 380.306 ευρώ
ΔΗΚΕΔΗΜΕ Δήμου Μεταξάδων ποσού
321.400 ευρώ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Δήμου Διδυμοτείχου ποσού 213.359 ευρώ
Σύνολο 915.065 Ευρώ.
Καταφέραμε να πληρώσαμε
το ποσό των 512.899 ευρώ που
αφορούσε αμοιβές εργαζομένων,
ΦΜΥ,ΙΚΑ και ΦΠΑ.
Οι υπόλοιπες οφειλές ακολούθησαν την δικαστική οδό γιατί δεν
είχαν τα νόμιμα δικαιολογητικά για
να γίνει ενταλματοποίηση αυτών.

Τα οικονομικά
μπήκαν σε μια σειρά
Θετικός ο απολογισμός
της Αντιδημαρχίας Οικονομικών
Σημαντικό έργο έχει επιτελεστεί στον οικονομικό τομέα
τα τελευταία πέντε χρόνια
από την δημοτική αρχή και
τις οικονομικές υπηρεσίες
του Δήμου Διδυμοτείχου με
επικεφαλή την Αντιδήμαρχο,
Δέσποινα Γκουρλουμένου.

Στις σημαντικές ενέργειες της
Αντιδημάρχου κατατάσσεται το οικονομικό νοικοκύρεμα του δήμου,
που ήταν ο βασικός στόχος της δημοτικής αρχής. Η ίδια τονίζει ότι οι
εποχές έχουν αλλάξει.
Η διαχείριση των δημοσιονομικών της αυτοδιοίκησης ελέγχεται
και υπάρχει ένα νέο κανονιστικό
πλαίσιο και πολλοί ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ο δικός μας στόχος ήταν
και είναι η συνεχής προσπάθεια για
τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.
Νομίζω ότι τα καταφέραμε, βάλαμε τα οικονομικά του δήμου σε
μια σειρά. Να σημειωθεί ότι δύο
δήμοι έως σήμερα έχουν κηρύξει
πτώχευση και υπαγωγή στο πρόγραμμα εξυγίανσης του άρθρου
174 του νόμου 4270/2015.

Πληρώσαμε οφειλές κατόπιν δικαστικών αποφάσεων ποσό
1.104.537 ευρώ που αφορούσαν
τα έτη πριν το 2010.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 έγινε αποτύπωση των υποχρεώσεων Π.Ο.Ε οι οποίες ανέρχονταν στο
ποσό των 543.513,52 ευρώ. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν
οφειλές που έχουν ενταχθεί σε
προγράμματα του ΕΣΠΑ που δεν
υλοποιήθηκαν (λόγω κατάργησης ή
μη έγκριση της δαπάνης από το εν
λόγω ταμείο) και έχουν πάρει την
δικαστική οδό.
Στόχος μας ήταν να μην δημιουργήσουμε Ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως αυτό επιβάλλεται και
από την υπηρεσία Δημοσιονομικού
ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους και αυτό το επιτύχαμε με την σωστή οικονομική διαχείριση και την καλή συνεργασία των

Βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση των οικονομικών των ΟΤΑ
θα αποτελέσουν ο δανεισμός και
τα έξοδα που πραγματοποιούν με
βάση την κρατική επιχορήγηση που
λαμβάνουν μέσω των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων και των κονδυλίων για την πραγματοποίηση έργων.
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης για την
προσφορά και το έργο της αντιδημάρχου Δέσποινας Γκουρλουμένου δήλωσε: Από την αρχή της θητείας μας το οικονομικό νοικοκύρεμα του δήμου ήταν στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Μαζί
με την αγαπητή, σε όλους μας Δέσποινα, με σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή και με την συνεργασία των υπαλλήλων του Δήμου, καταφέραμε να ανταποκριθούμε στα
μεγάλα οικονομικά προβλήματα
που συναντήσαμε. Με ελάχιστους
οικονομικούς πόρους καταφέραμε
να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις και ταυτόχρονα να έχουμε δημοσιονομικό πλεόνασμα.Την ευχαριστούμε για την μεγάλη προσφορά της.
Τα πεπραγμένα
στον τομέα των οικονομικών
Παραλάβαμε δάνεια μετά την
συγχώνευση των δύο Δήμων Μεταξάδων και Διδυμοτείχου, βάσει των

διατάξεων του ν.3852/10 του Καλλικράτη, στις 1 Ιανουαρίου2011 το
ποσό των 3.825.875 ευρώ.

υπαλλήλων της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου μας.

Πληρώσαμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015, το ποσό των 2.052.171
ευρώ και υπολείπεται ακόμα
1.773.704 ευρώ.

Για το έτος 2015 πληρώσαμε
υποχρεώσεις προς τρίτους και μισθοδοσία προσωπικού 7.526.959.
ευρώ.

Με την αριθ.119/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρ.43 παρ.5 του Ν.3979/11
και ύστερα από τη λύση και εκκαθάριση από τους εκκαθαριστέςορκωτούς Λογιστές, ο Δήμος μας
αποδέχθηκε τις οφειλές των Δημοτικών επιχειρήσεων, με την προϋ-

Το ταμειακό μας υπόλοιπο στις
31 Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται στο
ποσό των 2.876.368 ευρώ το οποίο
μεταφέρεται ως έσοδο για το έτος
2016.
Υπάρχουν σε εξέλιξη δικαστικές αγωγές πρωτόδικες και εφέσεις
που φτάνουν στο ποσό άνω των
2.000.000 ευρώ
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Ισολογισμός
625.000 ευρώ
Η αλήθεια, λοιπόν,
είναι μια και μοναδική,
πλεονασματικός ξανά
Με πλεόνασμα κατά 625.000 ευρώ
“έκλεισε” ο Ισολογισμός του δήμου
Διδυμοτείχου για το 2015, ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις του δήμου, μειώθηκαν κατά 700.000 ευρώ και αφορούν δάνεια που λήφθηκαν πριν από
το 2010.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο, Παρασκευά Πατσουρίδη, το πλεόνασμα
οφείλεται στην «ορθή και χρηστή οικονομική διαχείριση» καθώς στόχος αποτελούσε για τη δημοτική αρχή η εξοικονόμηση χρημάτων με σκοπό τη διάθεσή τους για την εκπόνηση μελετών,
εν όψη ΕΣΠΑ, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων, σε υλοποίηση έργων που θα
συμβάλλουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και
στη μεταξύ τους διασύνδεση στο πλαίσιο της δράσης “Πολιτιστικές Διαδρομές”.
Η απερχόμενη Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Δέσποινα Γκουρλουμένου που ήταν
υπεύθυνη τα τελευταία τέσσερα χρό-

νια για τα οικονομικά του δήμου δήλωσε: «Τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου είναι εδώ, αποτυπωμένα με διαφάνεια, σαφήνεια και ευκρίνεια. Λένε
την αλήθεια. Έγινε ένα μεγάλο έργο
από την δημοτική αρχή και τις υπηρεσίες του δήμου και θα συνεχίσουμε με
τον ίδιο ρυθμό και στα επόμενα χρόνια».
Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών Μαρία Πετρίδου: έκανε λόγο για τεράστια βάρη
από δάνεια τα οποία καλείται να πληρώσει η σημερινή δημοτική αρχή και
για τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις,
οι οποίες είναι καθημερινές και πολλές.
Μέσα σε μια γενικευμένη οικονομική κρίση ο δήμος Διδυμοτείχου καταφέρνει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Το νοικοκύρεμα των οικονομικών ήταν και είναι ο βασικός
στόχος της δημοτικής αρχής.

Τώρα,
εκπόνηση
μελετών, εν
όψη ΕΣΠΑ,
για
υλοποίηση
έργων

Σε ένα πολύ δύσκολο και αβέβαιο
οικονομικό περιβάλλον με μεγάλες

δυσκολίες στην είσπραξη εσόδων και
με τεράστιες παθογένειες, ο Δήμος
Διδυμοτείχου έχει καταφέρει να φτάσει σε έναν υψηλό βαθμό οικονομικής λειτουργίας χωρίς να προβεί σε
δανεισμό.
Ο Δήμος αποπληρώνει δάνεια
του ποσού των 450.000 ευρώ ετησίως, προ του 2010 και πληθώρα δικαστικών τελεσίδικων αποφάσεων αρκετών χιλιάδων ευρώ, που αφορούν
επιχειρήσεις του Δήμου Διδυμοτείχου και του πρώην Δήμου Μεταξάδων.
Η αλήθεια, λοιπόν, είναι μια και
μοναδική. Ο Δήμος Διδυμοτείχου είναι από τους πλέον υγιείς οικονομικά και μπορεί να ανταποκριθεί ακόμη και σε έκτακτες δυσμενείς καταστάσεις. Ρύθμισε τα χρέη του, αύξησε τα διαθέσιμα και μείωσε τις δαπάνες, την στιγμή που τα τελευταία χρόνια η επιχορήγηση από το κράτος έχει
μειωθεί έως και 60% .

2η φορά πλεονασματικός
ισολογισμός 846.356 ευρώ
Πλεόνασμα 843.356 ευρώ παρουσιάζει ο ισολογισμός του δήμου Διδυμοτείχου για το 2013, για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά.
Κύρια χαρακτηριστικά του ισολογισμού είναι η μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του δήμου (προμηθευτές, ιδιώτες, κτλ)
κατά 1.318.000 ευρώ και η μείωση
των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
(δάνεια, κτλ) κατά 379.000 ευρώ.
Η πλήρη εικόνα των οικονομικών
στοιχείων του δήμου στην συγκεκρι-

μένη χρονική στιγμή δείχνει ελπιδοφόρα μηνύματα και μάλιστα σε καιρούς που υπάρχουν σημαντικές μειώσεις στις κρατικές επιχορηγήσεις.
Μέσα σε μια γενικευμένη οικονομική κρίση ο δήμος Διδυμοτείχου καταφέρνει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Το νοικοκύρεμα των
οικονομικών είναι ο βασικός στόχος
της δημοτικής αρχής. Με τα αποτελέσματα αυτά ανοίγει ο δρόμος για να
υλοποιηθούν και οι υπόλοιποι στόχοι
που έχουν τεθεί.

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης τόνισε: Τα οικονομικά του δήμου δεν μπορούν να
είναι σημεία αντιπαράθεσης. Λόγια
καθαρά και αποτελέσματα θετικά περιμένουν οι δημότες από όλους μας.
Ο πλεονασματικός ισολογισμός
για δεύτερη χρονιά δείχνει την πορεία της οικονομικής εξυγίανσης στο
δήμο. Η σωστή διαχείριση της δημοτικής αρχής αντικατοπτρίζετε, είναι
ένα αποτέλεσμα σκληρής και μεθοδικής δουλειάς από όλους.

Συνεχίζουμε έτσι ώστε να μπορούμε να αναπτύξουμε κοινωνικές
υπηρεσίες για όλους τους δημότες.
Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δέσποινα Γκουρλουμένου έκανε λόγο
για σταθερή και πολύ καλή εικόνα
στα οικονομικά του δήμου.
Μπορούν να γίνουν περισσότερα
και σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η αντιδημαρχεία οικονομικών
για το 2014 δείχνουν ότι και ο ισολογισμός του τρέχοντος έτους θα είναι
και αυτός πλεονασματικός.
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Δικαιώνονται

οι επιλογές
του Δημάρχου Διδυμοτείχου
Αντιμέτωποι με μεγάλα οικονομικά προβλήματα θα έρθουν
αρκετοί δήμοι στο επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς η μείωση
της κρατικής χρηματοδότησης σε συνδυασμό με το περιορισμό
των εσόδων, τον υψηλό δανεισμό αλλά και την καταγραφή των
πραγματικών δαπανών, αναμένεται να φέρουν αρκετούς δήμους στο κατώφλι του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ προκειμένου να ζητήσουν οικονομική βοήθεια.

Έχουν ξεκινήσει είδη παραιτήσεις δημάρχων, καθώς αρκετοί αντιμετωπίζουν συσσωρευμένα προβλήματα στους δήμους τους και δεν φαίνονται δια-

Προϋπολογισμός 2014
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός
του Δήμου Διδυμοτείχου για το
έτος 2014, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που έλαβε
χώρα Παρασκευή 08 Νοεμβρίου
στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου.
Ο προϋπολογισμός κινείται στα
πλαίσια της δημοσιονομικής προσαρμογής,όπου η περιστολές στη
ΣΑΤΑ και στους ΚΑΠ είναι πολύ μεγάλες.
Ο προϋπολογισμός που ανέρχεται στα Έσοδα: 13.206.024,05 ευρώ,Έξοδα: 12.970.109,25 ευρώ και
Αποθεματικό: 235.914,79 ευρώ,
χαρακτηρίζεται ως ρεαλιστικός,με
κύρια χαρακτηριστικά, η μη αύξηση των τελών και η περιστολή των
λειτουργικών δαπανών στα πλαίσια του εφικτού. Ο προϋπολογισμός συντάχτηκε σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία και την γνώμη
του παρατηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
Απολογισμός 2012 και ισολογισμός
2012
Με την αριθμό 316/13 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο
απολογισμός και ισολογισμός του
έτους 2012 για το Δήμο Διδυμοτείχου. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι ο Δήμος παρουσιάζει: ΕΣΟΔΑ: 11.101.980,91 ευρώ, ΕΞΟΔΑ:
8.851.778,86 ευρώ και ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ στις 31 Δεκεμβρίου
2012: 2.250.202,05 ευρώ.Να σημειώσουμε ότι η ΣΑΤΑ του 2012,ποσού 1.047.610,00 ευρώ ήρθε στο
Δήμο στο τέλος Δεκεμβρίου. Ο Ισολογισμός του ίδιου έτους παρά την

τεθειμένοι να προχωρήσουν σε αλλαγές,όπως προβλέπουν τα προγράμματα εξυγίανσης. Στον αντίποδα βρίσκεται ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης, ο οποίος ακολούθησε μια
«σφιχτή» οικονομική πολιτική στον Δήμο.
Ο αυστηρός έλεγχος δαπανών και οι προσεκτικές κινήσεις του δήμου με συνδυασμό στρατηγικής
και προϋπολογισμών, που έχουν στόχο την ορθολογιστική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του
Δήμου Διδυμοτείχου, έρχονται να επιβεβαιώσουν
την ορθότητα των έως σήμερα επιλογών του. Πολλοί έσπευσαν από νωρίς να τον κατηγορήσουν για
την οικονομική πολιτική που ακολουθεί,αλλά σήμερα τα αποτελέσματα των δικαιώνουν. «Η δημοτι-

κή αρχή από την αρχή έθεσε ως σκοπό την εξυγίανση και το νοικοκύρεμα των οικονομικών του δήμου.
Αντιμετωπίστηκαν πολλά ανυπέρβλητα προβλήματα,κατασχέσεις,διαταγές πληρωμής, πληρωμές παλαιών οφειλών. Σήμερα η οικονομική βιωσιμότητα
του Δήμου είναι δεδομένη, ο Δήμος Διδυμοτείχου
είναι ένας φερέγγυος δήμος παρά τη δεδομένη κρίση η οποία πλήττει την ελληνική αλλά και παγκόσμια
οικονομία. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας με τον καλύτερο τρόπο,κινούμαστε προσεκτικά, γιατί λαμβάνουμε υπόψιν μας τις παρούσες οικονομικά αντίξοες
συνθήκες,αλλά και τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών του τόπου μας,έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι τους. Κοιτάμε μπροστά και συνεχίζουμε.»

Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Θα θέλαμε ο προϋπολογισμός να είναι καθαρά
αναπτυξιακός αλλά στο δύσκολο οικονομικό τοπίο που ζούμε, ο Δήμος μας προσπαθεί να κινηθεί
ανάμεσα στο όραμα για το αύριο και στην σημερινή σκληρή πραγματικότητα
μείωση των τακτικών επιχορηγήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό
κατά 2.269.515 ευρώ παρουσιάζει
πλεόνασμα 311.896,64 ευρώ.
Κατασχέσεις
Οι κατασχέσεις που έγιναν από
01 Ιανουαρίου 2011 έως σήμερα
από τις τραπεζικές καταθέσεις του
Δήμου Διδυμοτείχου μετά από δικαστικές αποφάσεις και αφορούν
παλαιότερες διαχειριστικές περιόδους, είναι 498.972,51 ευρώ. Οι
κατασχέσεις αφορούν 223.229,11
ευρώ για συμβατικό έργο του βιολογικού καθαρισμού, 134.780,56
ευρώ για σωλήνες, 22.515,99 ευρώ
για έργα στην κοινότητα Πραγγίου,
42.422,60 ευρώ για ξυλεία και οικοδομικά υλικά, 52.000 ευρώ για κατασκευή έργων περίφραξης κοιμητηρίων, 19.184,84 ευρώ προμήθεια
υδραυλικών υλικών, 4.839,41 ευρώ
για προμήθεια λαμπτήρων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι
παραπάνω αξιώσεις διεκδικήθηκαν

μετά από αρκετά χρόνια από την
ημερομηνία υλοποίησης των έργων
ή των αγορών από τους προμηθευτές του Δήμου.
Απαιτήσεις εναγόντων
Την 01 Ιανουαρίου 2011 καταγράφηκαν οι απαιτήσεις (41) σαράντα ένα εναγόντων που οι αγωγές τους ήταν σε εξέλιξη και το
ποσό σε κεφάλαιο ανήρχετο σε
2.780.806,50 ευρώ.
Ληξιπρόθεσμες οφειλές
Από τον Δήμο Διδυμοτείχου μέχρι σήμερα πληρώθηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα παρακρατηθέντα έσοδα (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/09) μέσου του
υπουργείου εσωτερικών,διεύθυνση οικονομικών ΟΤΑ,οχτώ (8) εντολές εξόφλησης συνολικού ποσού
938.767,86 ευρώ. Από αυτά πληρώθηκαν με τελεσίδικες αποφάσεις
εντόκως οι παρακάτω δαπάνες:1)

464.169,55 ευρώ για συντήρηση
και λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού για ένα χρόνο. 2) 70.000
ευρώ για αποζημίωση λόγω εργατικού ατυχήματος. 3) 60.153,7 ευρώ
για τέμπλο και λοιπό εξοπλισμό
σε εκκλησία. 4) 67.143,40 ευρώ
για ηλεκτρολογικό υλικό του τότε
Δήμου Μεταξάδων. 5) 33.090,25
ευρώ για ηλεκτρολογικό υλικό του
τότε Δήμου Μεταξάδων. 6) 12.345
ευρώ για ηλεκτρολογικό υλικό. 7)
10.049 ευρώ για προμήθεια επίπλων.
Δήλωση Δημάρχου
Για την σημερινή κατάσταση του
Δήμου Διδυμοτείχου ο Δήμαρχος κ.
Παρασκευάς Πατσουρίδης τόνισε:
Σήμερα συζητάμε κάτω από μια συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία.
Παρ’ όλες τις δυσκολίες στην πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών,στις κατασχέσεις που αντιμετωπίζουμε και τις περιστολές στην
ΣΑΤΑ και ΚΑΠ,ανταποκρινόμαστε
στις σύγχρονες συνθήκες με οικονομική και διοικητική επάρκεια,
γιατί έχουμε ένα νοικοκυρεμένο
δήμο. Τα νούμερα λένε την αλήθεια και τα στοιχεία είναι αναμφισβήτητα.
Ο προϋπολογισμός δεν είναι
απλά νούμερα, είναι η πολιτική
πράξη του δήμου. Κάνουμε τα πάντα ώστε να βοηθήσουμε τον τόπο
μας σε αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.
Θα θέλαμε ο προϋπολογισμός
να είναι καθαρά αναπτυξιακός
αλλά στο δύσκολο οικονομικό τοπίο που ζούμε, ο Δήμος μας προσπαθεί να κινηθεί ανάμεσα στο
όραμα για το αύριο και στην σημερινή σκληρή πραγματικότητα.
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«Ο Δήμος Διδυμοτείχου οργανώνει την κοινωνική πολιτική
με σχέδιο και όραμα, καθώς θεωρούμε την πρόνοια, την υγεία
και την κοινωνική προστασία
δημόσια αγαθά που οφείλουμε
να προσφέρουμε στους δημότες μας.
Με σκοπό την κοινωνική συνοχή και την προάσπιση της
υγείας, έχουμε αναπτύξει ένα
σημαντικό δίκτυο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε
άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες που αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις
ή καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.»
Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του
∆ήµου ∆ιδυµοτείχου στελεχώνεται από έμπειρο Διοικητικό
και οικονομικό προσωπικό, που
συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του. Πρόεδρος, είναι ο
κ. Γιώργος Τζιβάρας και Αντιπρόεδρος ο κ. Παναγιώτης Μηνούδης, όπου μαζί με το Δ.Σ., την Διευθύντρια και το λοιπό προσωπικό, προσπαθούν κι αντιμετωπίζουν με συνέπεια κι ακεραιότητα την λειτουργία των δομών
της υπηρεσίας.
τος είναι η παραμονή των ηλικιωμένων και των Α.Μ.Ε.Α. στο φυσικό και
κοινωνικό τους περιβάλλον, η αξιοπρεπής διαβίωσή τους και η βελτίωση
της ποιότητας της ζωής τους. Για να
επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, το πρόγραμμα στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό (Κοιν.Λειτουργό, Νοσηλεύτρια, Οικ. Βοηθό) που έχει ως
πρωταρχικό ρόλο την παροχή άμεσης
και ουσιαστικής βοήθειας.

ΜΟΝΑΔΑ
ΣΙΤΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Στην υπηρεσία μας, λειτουργεί μονάδα σίτισης Ηλικιωμένων. Παρά την σοβαρή έλλειψη
προσωπικού που αντιμετωπίζει
η μονάδα κατά καιρούς, σιτίζονται σε καθημερινή βάση, περίπου 300 ηλικιωμένοι, σ΄όλο τον
Καλλικρατικό Δήμο.
Η διανομή του φαγητού γίνεται κατ΄οίκον, με αυτοκίνητα της
υπηρεσίας.
Μεγάλη συμβολή στο έργο
του Κ.Κ.Π.Α. παρέχουν και οι
εθελοντές της μονάδας σίτισης.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την
προσφορά και τον εθελοντισμό
τους, στους: 1. Θεολογάκη Ευαγγελία, 2. Τζιογκίδου Βαλεντίνη, 3.Γιαννοπούλου Λαμπρινή,
4. Βαφειάδης Παναγιώτης.

Κ.Α.Π.Η.
και Ομάδα Γυναικών
Στο Κ.Α.Π.Η. και στην ομάδα Γυναικών, γίνονται διάφορες
εκδηλώσεις κοινωνικού, ψυχαγωγικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα.: Στην αρχή κάθε έτους
γίνεται Πρωτοχρονιάτικη γιορτή, παρουσία του Δημάρχου,
του Προέδρου και του Δ.Σ. του
Κ.Κ.Π.Α., με πολλή κέφι και χορό
ανταλλάσσουν ευχές για το Νέο
Έτος. Δεν λείπουν βέβαια και η
γιορτή της Τσικνοπέμπτης, καθώς και οι καθιερωμένες εορτές, όπως η γιορτή των Ερωτευμένων, Γυναίκας, Μητέρας,

των Ηλικιωμένων. Οι κοινωνικού περιεχομένου δραστηριότητες αφορούν σε επισκέψεις στο Παιδικό χωριό SOS [ Αρίστεινο Θράκης], στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αυτιστικών Ατόμων [Δωρικό Αλεξανδρούπολης], όπου τα μέλη από το υστέρημά
τους προσφέρουν είδη πρώτης ανάγκης κ.α., για την αντιμετώπιση των
αναγκών των ανωτέρω.
Και τέλος οι επιμορφωτικού χαρακτήρα, περιλαμβάνουν ομιλίες από
επιστημονικό προσωπικό όπως: ιατρούς, νοσηλευτές, διατροφολόγους
, κοιν.λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές και ψυχολόγους. Τα θέματα των
ομιλιών, καθορίζονται βάση των ενδιαφερόντων των ηλικιωμένων όπως
οσφυαλγία, πτώσεις ηλικιωμένων και
πρόληψη, ημικρανίες-αϋπνίες, κακοποιημένη γυναίκα, ιός έμπολα, οστεοαρθρίτιδα γονάτων, ιστορία του
Ε.Ε.Σ., η ιστορία του Μάρτη, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, αυτισμός κ.α.
Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν
και οι επισκέψεις σε τοπικά μουσεία,
όπως το Στρατιωτικό και το Λαογραφικό.

BOΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» που λειτουργεί στο Κ.Κ.Π.Α. του

Δήμου Διδυμοτείχου απευθύνεται σε
ηλικιωμένα άτομα και Α.Μ.Ε.Α. που
ζουν μόνα τους, που δυσκολεύονται
να αυτοεξυπηρετηθούν και που ζουν
χωρίς επαρκείς οικονομικούς πόρους.
Βασικός στόχος του προγράμμα-

Ειδικότερα, η κοινωνική λειτουργός είναι υπεύθυνη για την σωστή λειτουργία του προγράμματος,
για την πλήρη καταγραφή και μελέτη των αναγκών των ηλικιωμένων και
των Α.Μ.Ε.Α., για την παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης σε θέματα που απασχολούν τους
επωφελούμενους,για την διευκόλυν-

σή τους σε συναλλαγές με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, για την παροχή
πληροφοριών για τα δικαιώματα των
ηλικιωμένων και των Α.Μ.Ε.Α. για την
ενημέρωση τους για επιδόματα (πρόνοιας, αναπηρίας, επιτροπές), συντάξεις, εισαγωγή σε γηροκομεία, ψυχια-
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Το κοινωνικό
πρόσωπο του
Δήμου Διδυμοτείχου
Πρόνοια, Κοινωνική Πολιτική, Ισότητα,
Εθελοντισμός

15
ρεια του Δήμου Διδυμοτείχου (μαζί
με τον πρώην Δήμο Μεταξάδων) είναι συνολικά πάνω από 120.

Κέντρο στήριξης
Ρομά και ευπαθών ομάδων
Το Κέντρο στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων του Δήμου Διδυμοτείχου αποτελεί μετεξέλιξη της δράσης των Ιατροκοινωνικών Κέντρων
που υλοποιήθηκε κατά το Γ΄ΚΠΣ.
Φορέας υλοποίησης είναι το Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΚΠΑ) το οποία έχει και την
ευθύνη ως τελικός δικαιούχος για
την γενικότερη επίβλεψη του προγράμματος.
Η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου πραγματοποιήθηκε στις 14
Νοεμβρίου 2005 και συνεχίζεται έως
και σήμερα.
Στελεχώνεται από: Μία Κοινωνική Λειτουργό, Μία Ψυχολόγο, Μία
νοσηλεύτρια, Μία παιδαγωγό, Έναν
λογιστή.
Συγκεκριμένα τα στελέχη του κέντρου στον τομέα της αστικοδημοτικής τακτοποίησης έχουν προσφέρει
τις παρακάτω υπηρεσίες: Συμπλήρωση δικαιολογητικών και ενημέρωση για την έκδοση/θεώρηση βιβλιαρίου υγείας και χορήγησης επιδομάτων, Παροχή ενημέρωσης για τη διαδικασία της ονοματοδοσίας και δήλωσης παιδιών στο ληξιαρχείο.
Όσον αφορά στο τομέα της υγείας έχουν γίνει οι παρακάτω ενέργειες: Ατομική ενημέρωση για θέματα υγείας των ίδιων και κυρίως των
παιδιών τους, πρωτοβάθμια ιατρική
φροντίδα, προγραμματισμός ιατρικών ραντεβού με Νοσοκομεία αλλά
και υπηρεσίες ψυχικής υγείας, διερεύνηση για την κατοχή βιβλιαρίων
υγείας παιδιού και έλεγχος για τα
εμβόλια που εκκρεμούν, επισκέψεις
κατ’ οίκον για την διεκπεραίωση
υποθέσεων που συνδέονται με την
υγεία, ψυχολογική υποστήριξη μέσα
από συνεδρίες σε εφήβους και ενήλικες, παραπομπή σε αρμόδιες υπηρεσίες όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο
(νοσοκομείο, πρόνοια, ΟΑΕΔ, ΚΕΚ,
ΠΕΔΥ), παροχή νοσηλευτικής φροντίδας (μέτρηση αρτηριακής πίεσης,
μέτρηση σακχάρου, αλλαγή τραυμάτων κ.α).

τρικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης, κτλ εφόσον υπάρχει ανάγκη.
Η νοσηλεύτρια του προγράμματος παρέχει οργανωμένη πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα, μέτρηση σακχάρου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, ενεσοθεραπεία, ατομική υγιεινή, περιποίηση τραυμάτων, κατακλίσεων, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, κτλ.
Επίσης, ασχολείται με την συνταγογράφηση και την αγορά φαρμάκων καθώς και την τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής των ηλικιωμένων. Συνεργάζεται με τους γιατρούς
του Γ.Ν Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, τους Αγροτικούς γιατρούς καθώς και με τους εξωτερικούς γιατρούς της περιοχής κατόπιν φυσικά
συνεννοήσεως με τον κάθε επωφελούμενο του προγράμματος.
Επιπλέον σε συνεργασία με την
Κοιν.Λειτουργό και την Οικ.Βοηθό
βοηθά στην συνοδεία των ηλικιωμένων σε υγειονομικές υπηρεσίες.
Τέλος την ομάδα του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι» συμπληρώνει η Οικογενειακή Βοηθός, η

Αναφορικά με την προώθηση της
απασχόλησης πραγματοποιήθηκαν
ενέργειες που αφορούσαν: Την υποστήριξη για ανεύρεση εργασίας (συναντήσεις με ΟΑΕΔ), την διεύρυνση
των επαγγελματικών τους προσόντων (συναντήσεις με Κ.Ε.Κ), ενημέρωση για διαδικασία έκδοσης και θεώρησης κάρτας ανεργίας.
οποία προσφέρει υπηρεσίες μέσα
και έξω από το σπίτι, όπως ελαφρύ
μαγείρεμα , ατομική υγιεινή, πλύσιμο ρούχων, καθαριότητα στο χώρο
που μένει ο ηλικιωμένος, αγορά
τροφίμων, πληρωμή λογαριασμών
(ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΔ…) και συντροφιά
στους ηλικιωμένους.

Στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ» του Δήμου Διδυμοτείχου εργάζονται συνολικά 5 άτομα από τα
οποία δύο είναι Κοινωνικοί Λειτουργοί, μία Νοσηλεύτρια και δύο Οικογενειακοί Βοηθοί.
Τα άτομα (επωφελούμενοι) που
εξυπηρετούνται σε όλη την περιφέ-

Στον τομέα της εκπαίδευσης το
κέντρο: Πραγματοποίησε κατ’ οίκον
ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση των
γονέων για εγγραφή και τακτική παρακολούθηση των σχολικών μαθημάτων από τα παιδιά τους, δημιουργική απασχόληση νηπίων και παιδιών, εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας
σε ενήλικες και παιδιά.
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Tα αστεράκια μας...
Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου
Διδυμοτείχου λειτουργεί τρεις Παιδικούς Σταθμούς στο Διδυμότειχο και έναν στους Μεταξάδες. Βρεφονηπιακός Σταθμός
Νίκης 3 Έναντι Μεραρχίας, 1ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Ανδριανουπόλεως 2, 2ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ερατούς 3 και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μεταξάδων.
Η Διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου, δημιούργησε ένα φιλικό και
ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά με εξειδικευμένο προσωπικό, που κύρια χαρακτηριστικά του είναι, η αγάπη και η γνώση.
Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου μας παρέχουν σύγχρονες
και ποιοτικές υπηρεσίες με το δυνατότερο χαμηλό κόστος,
ενώ σε πολλές περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής
των οικογενειών από την μηνιαία καταβολή οικονομικής εισφοράς σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια. Χρέος όλων μας: τα
παιδιά μας ….το μέλλον του τόπου μας. Σκοπός μας: η πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής
ηλικίας.

Προϊσταμένη Παιδικών Σταθμών Λεμονάκη Αναστασία.
Εκπαιδευτικό προσωπικό Βρεφονηπιακού Σταθμού: Γκουδινούδη Μαρία, Κοντίδου Μάγδα, Κουδουμάκη Κωνσταντίνα,
Τσιολκανάκη Μαρία και Πουριάζη Μαρία. Βοηθητικό Προσωπικό Βρεφονηπιακού: Γιαννούδη Βασιλική, Παπαδάκη Ματθαία και Γκουτζιμίση Παναγιώτα. Εκπαιδευτικό Προσωπικό
του 1ου Παιδικού Σταθμού: Kυρμουζούδη Βασιλική, Χατζούδη Σούλα και Ανδρικάκη Χριστίνα. Βοηθητικό Προσωπικό του
1ου Παιδικού Σταθμού: Καλαιτζίδου Άννα Μαρία και Αλεξούδη Διαλεχτή. Εκπαιδευτικό Προσωπικό του2ου Παιδικού Σταθμού: Ουζουνάκη Βασιλική. Βοηθητικό Προσωπικό του 2ου Παιδικού Σταθμού: Καϊμακτσή Γεωργία και Αρβανίτη Σοφία. Εκπαιδευτικό Προσωπικό Παιδικού Σταθμού Μεταξάδων: Κεσιόγλου Μαρία.

Χρέος όλων μας:
τα παιδιά μας
….το μέλλον του
τόπου μας. Σκοπός μας: η πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών
της προσχολικής
ηλικίας.

Οι Παιδικοί Σταθμοί έχουν στόχο : Να παρέχουν ενιαία
προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
Η οργάνωση της παιδαγωγικής δράσης σε όλες τις ηλικίες γίνεται με γνώμονα τις ανάγκες των παιδιών και στηρίζεται
στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και στην δράση της
παιδαγωγού, η οποία λειτουργεί έτσι ώστε, να βοηθάει τα
παιδιά στην εξελικτική τους πορεία.
Για την επίτευξη των στόχων υπάρχει στενή συνεργασία
Παιδικού Σταθμού και οικογένειας.
Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Διδυμοτείχου λειτουργούν
υπό την αιγίδα του ενιαίου καλλικρατικού Δήμου από το τέλος Μαίου του 2011 ως ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου, οπότε ξεκινούν και οι προσπάθειες αναβάθμισης των λειτουργιών τους και της εξέλιξής
τους σε Κέντρα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Πρόεδρος είναι ο Γιώργος Τζιβάρας και Αντιπρόεδρος ο Παναγιώτης Μηνούδης.
Προσωπικό Παιδικών Σταθμών

Παιδικοί Σταθμοί σύγχρονες
και ποιοτικές υπηρεσίες

