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Ο απολογισμός της Δημοτικής Αρχής είναι ο τελευταίος με τη
σημερινή μορφή του δήμου υκεών.
Από το 2011 η εικόνα των δήμων σε όλη την Ελλάδα αλλάζει ριζικά. το
Πολεοδομικό υγκρότημα Θεσσαλονίκης, ο δήμος μας συνενώνεται με τους
δήμους Αγίου Παύλου, Νεάπολης και Πεύκων και όλοι μαζί συγκροτούμε το
νέο μεγάλο δήμο Νεάπολης-υκεών. Η εξέλιξη αυτή μόνο θετικά μπορεί να
επιδράσει, αφού εκτός της δημιουργίας ενός μεγάλου σε έκταση και
πληθυσμό, δήμου, μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που ισχυροποιούν την
αυτοδιοίκηση και την καθιστούν πραγματική τοπική εξουσία.
Ο δήμος υκεών λοιπόν, από το 2011, δεν θα υπάρχει με τη σημερινή
του μορφή. Έτσι, ο φετινός απολογισμός θα έχει αναπόφευκτα τον χαρακτήρα
της αποτίμησης μιας δεκαεξαετούς δράσης της δημοτικής αρχής, αφού από
το 1995 ασκεί συνεχώς τη διοίκηση του δήμου.
τα 16 αυτά χρόνια καταβλήθηκε προσπάθεια να αλλάξει η εικόνα του
δήμου υκεών. Ο αδύναμος, καταχρεωμένος και άσημος δήμος του 1994,
έπρεπε να μετεξελιχθεί σε έναν ισχυρό, οικονομικά υγιή και παραγωγικό
δήμο. Οι περισσότεροι στόχοι που είχαμε θέσει έχουν επιτευχθεί.
Με αυστηρό προγραμματισμό, χρηστή και διαφανή οικονομική
διαχείριση, συμπίεση του κόστους λειτουργίας στο απολύτως αναγκαίο,
αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πηγών χρηματοδότησης, καταφέραμε να
ξεχρεώσαμε όλα τα δάνεια των προηγούμενων διοικήσεων και τα χρέη προς
τρίτους, και να δημιουργήσουμε έναν οικονομικά ισχυρό και υγιή δήμο, με
επάρκεια πόρων και αξιοζήλευτο δημοτικό ταμείο.
Καταρτίσαμε ένα ολοκληρωμένο και ιεραρχημένο σχέδιο δράσης, με
σαφείς στόχους προς την κατεύθυνση της τοπικής ανάπτυξης και της
αναβάθμισης της ποιότητας ζωής.
Δημιουργήσαμε και συνεχίζουμε να δημιουργούμε, τις συνθήκες που
διαμορφώνουν μια λειτουργική και ανθρώπινη πόλη, με έργα σε όλες τις
γειτονιές, με αναπλάσεις των υποβαθμισμένων περιοχών, με διανοίξεις και
ανακατασκευές οδών και πεζοδρομίων, με παρεμβάσεις πρασίνου, με
σύγχρονα βιοκλιματικά σχολεία, με αθλητικές, πολιτιστικές και κοινωνικές
εγκαταστάσεις.
Καταφέραμε να γίνουμε δήμος-πρότυπο στην Ελλάδα, για τα
πρωτοποριακά προγράμματα και δράσεις που υλοποιούμε σε τομείς όπως το
περιβάλλον, η εκπαίδευση, η υγεία, η απασχόληση, η προσχολική αγωγή, η
κοινωνική φροντίδα και αλληλεγγύη. Ο δήμος μας έγινε γνωστός σε όλη τη
χώρα με τους πανελλήνιας ακτινοβολίας πολιτιστικούς θεσμούς.
Οι καλές πρακτικές που ακολουθούμε στην εφαρμογή και διαχείριση
εθνικών, διεθνών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθιστούν τον δήμο μας
από τους αποτελεσματικότερους και παραγωγικότερους στη χώρα.
Εξασφαλίζουμε έτσι πολύτιμους πόρους οι οποίοι επενδύονται στον τόπο μας
και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

ήμερα, όλα αυτά που πετύχαμε αποτελούν την εγγύηση μιας
σίγουρης πορείας του τόπου μας.
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Αύριο, ο νέος δήμος Νεάπολης-υκεών θα στηριχθεί στη γόνιμη
παρακαταθήκη του έργου μας, στην εμπειρία και τη γνώση, στη διαφάνεια,
στο κύρος και την αξιοπιστία που του κληροδοτεί ο δήμος υκεών.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
ΣΟ ΔΗΜΟ ΤΚΕΩΝ
Από τις ζημιές του 1994,
στην οικονομική ευρωστία του 2010.
Με διαφανή και υποδειγματική οικονομική διαχείριση
Η οικονομική θέση του δήμου στα τέλη του 1994 ήταν απολύτως αρνητική και
ζημιογόνος, με οικονομικό άνοιγμα που έφθανε τα 452.500.000 δραχμές. Κύριο μέλημά
μας ήταν η πλήρης και γρήγορη αναστροφή εκείνης της κατάστασης, ταυτόχρονα με την
εμπέδωση κανόνων διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση.
ε ένα αρνητικό περιβάλλον, με τεράστια χρέη και πληγωμένη την αξιοπιστία του,
ο δήμος έπρεπε να κάνει την υπέρβαση. Έπρεπε να σωθεί οικονομικά και ταυτόχρονα να
καλύψει ένα τεράστιο έλλειμμα έργων και υποδομών.
Διαμορφώσαμε, λοιπόν, ένα σχέδιο διάσωσης του δήμου και θέσαμε ως στόχο την
πλήρη ανάκαμψη του μέσα στην πρώτη κιόλας χρονιά. Εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα
διαχείρισης με άξονες:
Ση μείωση των λειτουργικών δαπανών στις απολύτως αναγκαίες.
Ση διεκδίκηση πρόσθετων πόρων για τη χρηματοδότηση έργων.
Σον μηδενισμό των δανειακών υποχρεώσεων.
Ση συμμετοχή του δήμου σε εθνικά, διεθνή και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
προγράμματα.
Σον έλεγχο των εκτελούμενων έργων και εργασιών.
Σον έλεγχο στις προμήθειες.
Σην ορθολογική κατανομή των πόρων σε όλους του τομείς.
Σην αξιοποίηση των πόρων σε επενδύσεις εξοπλισμού και υποδομών.
Σο πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιστά, ενώ οι βασικές του αρχές εξακολουθούν να
διέπουν την οικονομική λειτουργία του δήμου και να αποτελούν απαράβατους όρους.
Σα οικονομικά αποτελέσματα από το 1995 μέχρι σήμερα, δείχνουν ότι το
στοίχημα κερδήθηκε και πλέον η οικονομική θέση του δήμου είναι απολύτως θετική
και η διαχείριση των οικονομικών του υποδειγματική.
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ήμερα ο δήμος υκεών έχει εξοφλήσει όλα τα δάνεια των προηγούμενων
διοικήσεων, ενώ δεν έχει προσφύγει σε κανένα νέο δανεισμό. Διαθέτει ταμείο που
ξεπερνά τα 24 εκ. € το οποίο αποτελεί εγγύηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση και
πληρωμή όλων των έργων και των προγραμμάτων που υλοποιούνται. Με αυτό το μεγάλο
χρηματικό υπόλοιπο έχει τη δυνατότητα να πληρώνει δαπάνες των οποίων οι
χρηματοδοτήσεις καθυστερούν ή δεν αποδίδονται στον δήμο από το κράτος.
Ο δήμος τηρεί άψογα τους κανόνες χρηστής και διαφανούς οικονομικής
διαχείρισης, και εφαρμόζει πιστά τη σχετική νομοθεσία, γεγονός που διαπιστώνεται από
τις ελεγκτικές αρχές του κράτους σε όλους τους διαχειριστικούς ελέγχους που έχουν
διενεργήσει.
Επιπλέον, είναι γνωστή η πρωτοβουλία της δημοτικής μας αρχής για πάγια
συμμετοχή μελών της αντιπολίτευσης στις επιτροπές οικονομικών και προμηθειών του
δήμου. τη δική μας, πρακτική, άλλωστε στηρίξαμε και την ανάλογη πρόταση που
κάναμε στο πλαίσιο του προγράμματος “Καλλικράτης” για τη θέσπιση ειδικού
εντεταλμένου συμβούλου Οικονομικών από την αντιπολίτευση.
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ΕΠΙΚΟΠΗΗ
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ ΣΑΗ ΣΟΤ 2009
ΕΟΔΑ
Σα έσοδα του προϋπολογισμού του 2009 μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο της
προηγούμενης χρήσης, διαμορφώνονται σε 40.654.588,71 € και είναι αυξημένα κατά 16
% σε σχέση με τα έσοδα του 2008.

ΕΟΔΑ ΕΣΟΤ 2009
Σακτικά
Έκτακτα
Έσοδα ΠΟΕ (τακτικά και έκτακτα)
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου
Φρηματικό Τπόλοιπο 2008
ύνολο
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16.667.272,30€
4.579.320,28€
468.359,88€
1.880.742,23€
17.058.894,02€
40.654.588,71€

Ανάλυση των εσόδων του έτους 2009
ΕΟΔΑ
Α. ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΟΔΑ
Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία
Πρόσοδοι από κινητή περιουσία
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα
Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα &
παροχή υπηρεσιών
Υόροι – Εισφορές
Έσοδα από επιχορηγήσεις
Λοιπά τακτικά έσοδα
Β. ΕΚΣΑΚΣΑ ΕΟΔΑ
Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης
περιουσίας
Έκτακτες επιχορηγήσεις
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις
Προσαυξήσεις - Πρόστιμα – Παράβολα
Λοιπά έκτακτα έσοδα
Γ. ΕΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΤ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΣΗ
ΥΟΡΑ
Έσοδα ΠΟΕ τακτικά
Έσοδα ΠΟΕ έκτακτα
Δ. ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΟΕ
Εισπράξεις από δάνεια
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα
έσοδα ΠΟΕ
Ε. ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΤΠΕΡ ΣΟΤ
ΔΗΜΟΙΟΤ
Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου
Επιστροφές χρημάτων
Σ. ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 2008
Τπόλοιπο από τακτικά έσοδα
Τπόλοιπο από έκτακτα έσοδα
ΤΝΟΛΟ

8

16.667.272,30€
37.090,00€
1.107.153,66€
2.899.791,78€
507.869,61€
991.828,50€
11.085.713,75€
37.825,00€
4.579.320,28€
53.731,50€
1.068.751,61€
3.269.427,35€
145.258,73€
42.151,09€
441.494,89€
214.449,79€
227.045,10€
28.864,99€
0,00€
26.864,99€
1.880.742,23€
1.847.229,56€
33.512,67€
17.058.894,02€
11.046.653,10€
6.012.240,92€
40.654.588,71€

Σακηικά
41%

Υπημαηικό
Τπόλοιπο 2008
42%

Έζοδα ΠΟΕ
(ηακηικά και
έκηακηα)
1%

Ειζππάξειρ ςπέπ
ηος Δημοζίος
5%

Έκηακηα
11%

ΔΑΠΑΝΕ
Σο 2009 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 19.286.011,20 €, οι οποίες ήταν
αυξημένες κατά 7,24 % συγκριτικά με εκείνες του 2008.

ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΤ 2009
Έξοδα
Φρηματικό Τπόλοιπο 2009
ύνολο

19.286.011,20€
21.368.577,51€
40.654.588.71€
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Κατανομή δαπανών
ΔΑΠΑΝΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
7.840.865,54€
ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Μισθοδοσία
5.207.075,64€
Αμοιβές και λειτουργικά έξοδα
2.633.789,90€
ΕΡΓΑ, ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΚΑΙ
8.189.062,05€
ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΙ
ΠΛΗΡΩΜΕ ΠΟΕ ΚΑΙ
3.256.083,61€
ΤΠΕΡ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ
ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ
21.368.577,51€
ΣΡΕΦΟΤΑ ΦΡΗΗ
ΤΝΟΛΟ
40.654.588.71€
Ανάλυση των δαπανών του έτους 2009
ΔΑΠΑΝΕ
Α. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ
ΔΑΠΑΝΕ ΦΡΗΗ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
Παροχές τρίτων
Υόροι και τέλη
Λοιπά γενικά έξοδα
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση
της δημόσιας πίστης
Δαπάνες προμήθεια αναλωσίμων
κλπ.
Παροχές –Επιχορηγήσεις –
Επιδοτήσεις – Δωρεές
Λοιπά έξοδα
Β. ΕΠΕΝΔΤΕΙ
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και
προμήθειες παγίων
Έργα
Μελέτες, έρευνες και ειδικές
δαπάνες
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11.897.516,66€
5.207.075,64€
717.963,27€
928.856,99€
13.815,01€
693.786,72€
8,00€
260.844,96€
4.056.651,12€
18.514,95€
4.132.410,93€
1.163.175,26€
2.850.247,27€
118.988,40€

Γ. ΠΛΗΡΩΜΕ ΠΟΕ &
ΛΟΙΠΕ ΑΠΟΔΟΕΙ
Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ
Λοιπές αποδόσεις
Δ. ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΡΕΦΟΤΑ
ΦΡΗΗ
ΤΝΟΛΟ

3.256.083,61€
1.403.584,37€
1.852.499,24€
21.368.577,51€
40.654.588,71€

ΔΑΠΑΝΕ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ
19%

ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ
ΤΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΡΕΥΟΤΑ
ΥΡΗΗ
53%

ΠΛΗΡΩΜΕ ΤΠΕΡ
ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ
8%

ΕΡΓΑ, ΕΠΕΝΔΤΕΙ
ΚΑΙ
ΕΠΙΥΟΡΗΓΗΕΙ
20%

ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ
Σο χρηματικό υπόλοιπο του 2009 είναι 21.368.577,51€, αυξημένο κατά
25,3% συγκριτικά με εκείνο του 2008. Από το συνολικό υπόλοιπο τα
15.250.893,61 € είναι υπόλοιπο από τα τακτικά έσοδα και τα 6.117.683,90 € είναι
υπόλοιπο από τα έκτακτα έσοδα.
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ΕΡΓΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ
Προτεραιότητα στην ποιότητα ζωής
Ο δήμος μας το 1994 ήταν μια περιοχή με ανεπαρκέστατες αστικές και
κοινωνικές υποδομές, γεγονός που υποβάθμιζε την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Βασικό μέλημα της διοίκησής μας ήταν η βελτίωση της λειτουργικότητας της
πόλης και η δημιουργία βασικών υποδομών στην παιδεία, τον πολιτισμό, τον
αθλητισμό, την κοινωνική πρόνοια και αλλού.
χεδιάσαμε ένα πλήρες πρόγραμμα παρεμβάσεων σε κάθε γειτονιά, με
έμφαση στη διάνοιξη και την ανακατασκευή του οδικού δικτύου, την
ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών, τη δημιουργία ζωνών πρασίνου και
αναψυχής.
Δώσαμε προτεραιότητα στην αλλαγή της κατάστασης στη σχολική στέγη με
την υλοποίηση ενός δημοτικού προγράμματος σχολικής στέγης, που είχε ως
κεντρικό στόχο τη διάσωση όλων των ελεύθερων οικοπέδων που
προορίζονταν για σχολεία, την κατασκευή νέων σχολικών συγκροτημάτων
και την ανακατασκευή των παλαιών σχολείων.
Μας απασχόλησε η πλήρης έλλειψη υποδομών κοινωνικής πρόνοιας και
καταστρώσαμε ένα σχέδιο κατασκευής κτιριακών υποδομών για την παιδική
μέριμνα, την τρίτη ηλικία, τα άτομα με αναπηρία, τη φροντίδα και
προαγωγή της υγείας.
Διαπιστώσαμε το έλλειμμα εγκαταστάσεων πολιτισμού και αθλητισμού, και
δρομολογήσαμε την κατασκευή αντίστοιχων σύγχρονων υποδομών.
τα 16 αυτά χρόνια, εφαρμόσαμε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την
τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Σα ετήσια προγράμματα τεχνικών
έργων διαμόρφωναν ένα ενιαίο πλαίσιο παρεμβάσεων με ιεραρχημένες
προτεραιότητες. Αξιοποιήσαμε κάθε δυνατότητα εθνικής χρηματοδότησης, χάρη
στην έγκαιρη προετοιμασία μας και την εκπόνηση εκατοντάδων μελετών.
Διεκδικήσαμε και κερδίσαμε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις με την αξιοποίηση
όλων των ευκαιριών που άνοιγαν τα κοινοτικά πλαίσια και τα ειδικά ταμεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ήμερα, ελάχιστα πράγματα θυμίζουν την κατάσταση του χθες.
Σα τελευταία χρόνια έχει εκτελεστεί ένα σημαντικότατο τεχνικό
πρόγραμμα εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συνεχίζεται η δημοπράτηση κρίσιμων
έργων.
Σαυτόχρονα
υλοποιείται
ένα
ολοκληρωμένο
πρόγραμμα
απαλλοτριώσεων για ρυμοτομία, σχολική στέγη και χώρους κοινής χρήσης.
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Οδικό δίκτυο
Διάνοιξη, αντιστήριξη και κατασκευή οδού Αυγεροπούλου (1.071.000 €)
Ανακατασκευή και ηλεκτροφωτισμός διαφόρων οδών (1.249.400 €)
Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα διαφόρων οδών – 2 έργα (924.630€)
Νέα έργα
Ανακατασκευή 80 δρόμων, κατασκευή πεζοδρομίων, επισκευή κλιμάκων,
διαμορφώσεις κόμβων, τοποθέτηση δημοτικού φωτισμού, φυτεύσεις κλπ.
(3.250.000 €)
Ανακατασκευή και ηλεκτροφωτισμός οδού Ν. Παρασκευά και παράπλευρων
οδών (616.000 €)
Ανακατασκευή, ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός οδού Επταπυργίου και
παράπλευρων οδών (3.600.000 €)
Αναπλάσεις - Έργα πρασίνου
Πλατεία Κλεισούρας – Παιδική χαρά οδού Σραπεζάνογλου (414.120 €)
Ανακατασκευή 19 παιδικών χαρών σε πολλά σημεία (612.850 €)
Διαμόρφωση κλιμάκων και χώρων πρασίνου (581.000 €)
Άρδευση, ηλεκτροφωτισμός και πυροπροστασία άλσους Δενδροφυτείας – β΄
φάση (640.000 €)
Ανάπλαση Πολιτιστικής Γειτονιάς - Α΄ φάση (1.286.500 €)
Νέα έργα
Ανάπλαση Πολιτιστικής Γειτονιάς - Β΄ φάση (2.100.000 €)
Διαμόρφωση χώρου – παιδικής χαράς οδών Ρόδου – ουλίου (700.000 €)
Δίκτυα
Αποξήλωση υποσταθμών και ιστών, και υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου
μέσης και χαμηλής τάσης της ΔΕΗ σε δεκάδες δρόμους (Ρ. Υεραίου, Ν.
Παρασκευά, Επταπυργίου, Ανθέων, Κρυονερίου, συνοικία Εθν.Αντίστασης
κ.ά. (2.000.000 €)
Εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών
Εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Σριώροφο κτίριο Διοίκησης στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (500.000 €)
Αθλητικό Κέντρο (Σρίγωνο) – Γήπεδο ποδοσφαίρου (3.300.000€)
Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Φ5 στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου (310.000 €)
χολική στέγη
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Προσθήκη αιθουσών και κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου στα 1 ο Λύκειο
– 2ο Γυμνάσιο (3.500.000 €)
Κατασκευή 8ου Δημοτικού χολείου στην οδό Καραϊσκάκη - ΟΚ
(4.550.000 €)
Περιφράξεις σχολικών αυλών (238.000 €)
Ελαιοχρωματισμοί και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (400.000 €)
Ανακατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 1ου – 5ου Δημοτικών χολείων
(400.000 €)
Πρόγραμμα παιδαγωγικού ανασχεδιασμού και ανακατασκευής αιθουσών και
σχολικών αυλών
- αιθουσών 3ου Γυμνασίου (217.000 €)
- αιθουσών και αυλής 2ου Νηπιαγωγείου (182.000 €)
- αυλής 3ου – 6ου Δημοτικών χολείων (368.000 €)
Πραγματοποιήθηκαν
έργα
παιδαγωγικού
ανασχεδιασμού
και
ο ο
ο ο
ανακατασκευής σχολικών αιθουσών και αυλών (3 -6 Νηπιαγωγεία, 3 -6
Δημοτικά, 2ο Δημοτικό, 3ο Γυμνάσιο κ.ά.), συνολικού προϋπολογισμού
1.871.000 €.
Νέα έργα
Κατασκευή 16ου Νηπιαγωγείου οδού Σσαρούχη – ΕΠΑ (2.723.968 €)
Κατασκευή 8ου – 15ου Νηπιαγωγείων οδού παρτάκου – ΕΠΑ
(3.800.216€)
Πρόγραμμα παιδαγωγικού ανασχεδιασμού και ανακατασκευής αιθουσών και
σχολικών αυλών
- αιθουσών και εργαστηρίων 3ου – 6ου Δημοτικών χολείων (1.100.000 €)
- αιθουσών και αυλής 4ου Γυμνασίου – 1ου ΕΠΑ.Λ. (655.000 €)
- αυλής 1ου Γυμνασίου (535.500 €)
Τποδομές κοινωνικής φροντίδας
Παιδικό Κοινωνικό Κέντρο οδού Κολοκοτρώνη (800.000 €)
Παιδικός Βρεφονηπιακός ταθμός οδού Πόντου (650.000€)
Παιδικό Κοινωνικό Κέντρο-Βρεφονηπιακός ταθμός οδού απουντζόγλου
(3.633.500 €)
Μόνιμη στέγη και Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ, στην οδό
Ν.Παρασκευά 43. (550.000 €)
Νέο έργο
Κατασκευή Γ΄ ΚΑΠΗ-ΚΗΥΗ στην οδό Μεσολογγίου (3.200.000 €)

Κτίρια διοίκησης και εξυπηρέτησης των πολιτών
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Εγκαταστάσεις υμβουλευτικού ταθμού στο Δημαρχείο (160.000 €)
Αντιπλημμυρική θωράκιση βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης
Αντιπλημμυρικός αγωγός Κρυονερίου (9.500.000 €-Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων).
Νέο έργο
Παράλληλες εργασίες αναδιαμόρφωσης της Λεωφόρου Ανδρέα
Παπανδρέου.
Απαλλοτριώσεις για ρυμοτομία και χώρους κοινής χρήσης

ΤΝΟΛΟ ΕΞΑΓΟΡΩΝ - ΑΠΟΖΗΜΘΩΕΩΝ –
ΑΠΑΛΛΟΣΡΘΩΕΩΝ
ΓΘΑ ΚΟΘΝΩΦΕΛΕΘ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΟΤ ΥΩΡΟΤ-ΔΡΟΜΟΤ
α/α

ΠΔΡΗΟΥΖ - ΟΓΟΗ

ΔΡΓΟ ΠΟΤ
ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΝΑ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔΗ

ΔΜΒΑΓΟΝ
ΔΞΑΓΟΡΩΝ –
ΑΠΑΛ/ΔΩΝ

ΚΟΣΟ
ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ

Παηδηθή Υαξά –
Υώξνο Πξαζίλνπ

965,92η.κ.

329.244,28 €

1

Ο.Σ. κεηαμύ ησλ νδώλ
Αξρηκήδνπο - Κνινθνηξώλε

2

Ο.Σ. κεηαμύ ησλ νδώλ Αηζρύινπ Πηλδάξνπ - Κνινθνηξώλε

Γηακόξθσζε Υώξνπ
Πξαζίλνπ

871,14η.κ.

345.413,32 €

3

Κνηλόρξεζηνο Υώξνο κεηαμύ ησλ
νδώλ Ρόδνπ - νπιίνπ

Γηακόξθσζε
Πιαηείαο Αλαςπθηήξην

532,15η.κ.

450.339,35 €

528,30η.κ.

315.103,30 €

1.000η.κ.

268.440,21€

Παηδηθόο ηαζκόο

334,16η.κ.

199.072,20 €

Γηάλνημε
δηαζηαύξσζεο ησλ
νδώλ Δηξήλεο Γθίλε
θαη παξηάθνπ
(Καηαζκεςάζηηκε)

150η.κ.

71.570,00 €

Υώξνο Πξαζίλνπ

189,66η.κ.

97.752,52 €

4

5
6

Ρήγα Φεξαίνπ

Ο.Σ. κεηαμύ ησλ νδώλ Κίκσλνο απνπληδόγινπ - Σζαθάισθ
Ο.Σ. κεηαμύ ησλ νδώλ
Νηθεθνξίδε - Αγ. Γεκεηξίνπ Γεκ. Αλδξένπ

7

Γηαζηαύξσζε ησλ νδώλ Δηξήλεο
Γθίλε θαη παξηάθνπ

8

Βπδαληηλό Σείρνο
(Γεσξγίνπ Παπαδόπνπινπ 36)

Γηάλνημε νδνύ
Ρήγα Φεξαίνπ
(Καηαζκεςάζηηκε
ημήμα από οδό
Κύππος έωρ οδό
Τψηλάνηοςρ)
Παηδηθόο ηαζκόο
(Καηαζκεςάζεηαι)

15

9

Αλδξ.Παπαλδξένπ - Ναππάθηνπ –
Ρ. Φεξαίνπ - Κνξπηζάο

10

Πόληνπ - Αζ.Γηάθνπ - Πειίνπ Σξηπόιεσο

11

Πεξηβάιινλ ρώξνο πξαζίλνπ
Δπηαππξγίνπ

12

Υώξνο Πξαζίλνπ

578.70η.κ.

186.814,38 €

Πάξθν

1.430,40η.κ

482.746,88 €

Υώξνο πξαζίλνπ

5.867,50η.κ.

527.920,40 €

Εαΐκε

Παηδηθή Υαξά

204,60η.κ.

90.975,00 €

13

Μεζνινγγίνπ

Γηάλνημε νδνύ
Μεζνινγγίνπ

284,73η.κ.

130.200,47 €

14

Γ’ ΚΑΠΖ ζηηο νδνύο
Μεζνινγγίνπ - Πεξγάκνπ

Υώξνο ΚΑΠΖ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟΤ
ΚΔΝΣΡΟΤ

815η.κ.

15

Β’ ΚΑΠΖ ζηελ νδό Δπηαππξγίνπ

Υώξνο ΚΑΠΖ

201,30η.κ.

34.713,72 €

16

Παηδηθόο ηαζκόο ζηηο νδνύο
Σξηπόιεσο - Κνκλελώλ

Υώξνο Παηδηθνύ
ηαζκνύ

325,20η.κ.

23.859,13 €

17

Σξαπεδάλνγινπ & Φηιίππνπ

Υώξνο Παηδηθήο
Υαξάο – Πιαηεία

371,60η.κ.

123.808,95 €

18

Απνδεκηώζεηο Γεπέδνπ
Κνηλόρξεζησλ ρώξσλ - δξόκσλ
ζηελ πεξηνρή Κξπνλεξίνπ

Υώξνο Αζιεηηζκνύ

4.127,51η.κ.

1.119.475,61 €

18.482,27

4.943.443,46€

ΤΝΟΛΟ
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145.993,74 €

ΕΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Πόροι για την τοπική και κοινωνική ανάπτυξη
Σο 1995 είχαμε θέσει ως στόχο να αλλάξουμε ριζικά την εικόνα και τις
λειτουργίες του δήμου. Σαυτόχρονα, και στο πλαίσιο της οικονομικής μας πολιτικής,
θέσαμε ως προτεραιότητα την αξιοποίηση όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών
χρηματοδοτικών προγραμμάτων, με στόχο την αύξηση των εσόδων και την εκτέλεση
αναπτυξιακών έργων και δράσεων.
Ο δήμος της μηδενικής απορροφητικότητας στους ευρωπαϊκούς πόρους, έπρεπε
να μετεξελιχθεί σε έναν δυναμικό και σύγχρονο οργανισμό με στελέχωση, γνώση και
ικανότητα, ο οποίος δεν θα άφηνε καμία ευκαιρία να πάει χαμένη.
Πλέον μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ότι έχουμε πετύχει στο ακέραιο τους
στόχους μας. Με την πολιτική και τη δράση μας καταφέραμε να δημιουργήσουμε
έναν ευρωπαϊκό δήμο, ελκυστικό σε εταιρικές σχέσεις, αποτελεσματικό στη διαχείριση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ικανό να απορροφά το σύνολο των χρηματοδοτήσεων
που του εγκρίνονται.
Η αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων ξεκίνησε από το 1995, αλλά
ιδιαίτερη ώθηση δόθηκε το 1999 με την ίδρυση του Γραφείου Εθνικών και Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων του δήμου. Με τη λειτουργία του Γραφείου εξασφαλίστηκε η παραγωγή
τεχνογνωσίας σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, η διάχυσή της στο σύνολο των
υπηρεσιών του δήμου, των Δημοτικών Νομικών Προσώπων και της τοπικής κοινωνίας.
Από το 1995 ο δήμος υκεών υλοποίησε και συνεχίζει να υλοποιεί 140 έργα και
προγράμματα με αντικείμενο την προώθηση της απασχόλησης, την υλοποίηση τεχνικών
έργων στο περιβάλλον, τον πολιτισμό, την ασφάλεια στην πόλη, την κοινωνία της
πληροφορίας, τα ΑμεΑ, τη νέα γενιά κλπ., με συνολικό προϋπολογισμό 40.655.828€.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α/Α

1

2
3
4
5
6
7
8

ΘΔΜΑ-ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
ηήξημε ηεο απαζρόιεζεο θαη ηεο
θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνύ
απνθιεηζκνύ
Έξγα-κειέηεο-πξαγκαηνγλσκνζύλεοαληαιιαγέο γηα ην πεξηβάιινλ, ηνλ
πνιηηηζκό, ηελ αζθαιή πόιε θαη ηελ
θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο
Αλάπηπμε ππεξεζηώλ ΑΜΔΑ
Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία δνκώλ παηδηθήο
πξνζηαζίαο
Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία δνκώλ θξνληίδαο
ειηθησκέλσλ
Γξάζεηο γηα ηε λενιαία
Γξάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ
Δξεπλεηηθό έξγν γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
ζεηζκηθνύ θηλδύλνπ
Ανάπηςξη Σοπικών Φοπέων:

9

(ΓΔΚΠΠ-2.119.600€, Παηδηθνί Βξεθηθνί ηαζκνί570.000€, ΚΑΠΖ-353.720€, ΠΤΞΗΓΑ-290.000€,
ΔΓΟΜΑΚ-50.000€, ύιινγνο Οηθνγελεηώλ
ΑΜΔΑ-42.465€, Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο23.430€, Κνηλνπξαμία Γήκσλ ΒΓ Θεζζαινλίθεο12.443€, ΝΑΘ-4.490€, Γεκ.πκβνύιην Νενιαίαο
3.522€)

10

(Γξάζεηο ππνζηήξημεο θαη αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ)

ΑΡΗΘΜΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
(€)

49

2.168.427€

17

12.212.867€

11

793.412€

8

4.981.799€

4

2.317.789€

2

47.049€

1

11.739€

1

36.000€

24

3.500.024€

18

3.336.722€

1

1.100.000€

2
2
140

3.450.000€
6.700.000€
40.655.828€

Κένηπο ΔΡΓΑΝΖ

11
12
13

Αλάπηπμε θνηλσληθώλ δνκώλ γηα ηνπο
ROM - Αθξνπόι
Πνιηηηζηηθή Γεηηνληά
ΔΠΑ- Καηαζθεπή Νεπηαγσγείσλ

ΤΝΟΛΟ
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ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
Καθαρή πόλη
Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής είναι απόλυτα συνυφασμένη με την ανάγκη
μιας καθαρής πόλης. Καθαρή πόλη σημαίνει συνεχής δράση για την προστασία του
περιβάλλοντος και απαιτεί τη δημιουργία μίας ισχυρής συμμαχίας πολιτών και
αυτοδιοίκησης.
Η καθαριότητα της πόλης μας είναι υπόθεση όλων μας.
Είναι υπόθεση του δήμου, ο οποίος οφείλει να διαχειρίζεται με διαφάνεια και
αποτελεσματικά τα χρήματα των πολιτών και να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Ο
οποίος οφείλει να αφουγκράζεται τις κοινωνικές ανάγκες και να ανταποκρίνεται. Αυτό
κάναμε κι εμείς, διατηρώντας τα τελευταία χρόνια σταθερά τα ανταποδοτικά τέλη.
Είναι, επίσης, υπόθεση των πολιτών, οι οποίοι πρέπει να συμβάλλουν στην
προσπάθεια για καθαριότητα και να συμμετέχουν στις δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης
των απορριμμάτων.
Είναι υπόθεση της πολιτείας, η οποία πρέπει να επενδύσει σημαντικούς πόρους
στην κατεύθυνση της δημιουργίας βασικών υποδομών διαχείρισης των απορριμμάτων.
Ο δήμος υκεών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, υλοποιεί ένα συγκεκριμένο
πρόγραμμα για τον συνεχή εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματική λειτουργία των
υπηρεσιών καθαριότητας και περιβάλλοντος.
Αποκτήσαμε καινούργια απορριμματοφόρα οχήματα, μηχανικά και χειροκίνητα
σάρωθρα και κάδους απορριμμάτων, καθιερώσαμε τα βραδινά δρομολόγια αποκομιδής,
οργανώσαμε καλύτερα την υπηρεσία καθημερινής σάρωσης των δρόμων.
Σαυτόχρονα, υλοποιούνται δράσεις ανακύκλωσης οι οποίες έχουν θεαματικά
αποτελέσματα στη μείωση του όγκου των σκουπιδιών και κυρίως στην εμπέδωση μιας
διαφορετικής θετικής στάσης και συμπεριφοράς των πολιτών.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ανάγκη και απαίτηση των καιρών. Έχει
παγκόσμια, άλλα και εθνική διάσταση. Η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές οφείλουμε να
χαράξουμε μία στρατηγική η οποία θα συμβάλλει στην παγκόσμια προσπάθεια για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης.
το πλαίσιο αυτό, ο δήμος μας κινείται ενεργά με οργανωμένες δράσεις και
πρωτοβουλίες στην εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων με σκοπό τη μείωση των
σκουπιδιών και την ανακύκλωσή τους, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην προστασία του
φυσικού πλούτου της περιοχής, στην αντιμετώπιση της ασυδοσίας των εταιριών κινητής
τηλεφωνίας, στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης.
Ανακύκλωση
Ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων
Τλοποιείται από τον Ιούνιο του 2004. Έχουν τοποθετηθεί 500 ειδικοί κάδοι
ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων, τους οποίους χρησιμοποιούν περισσότερα από
800 νοικοκυριά, η Τπηρεσία Καθαριότητας κι οι Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί ταθμοί του
δήμου
ύμφωνα με σχετική έρευνα που έχει διεξαχθεί για τον δήμο μας, σε συνεργασία
με το Α.Π.Θ. για ένα έτος, περισσότεροι από 200 τόνοι απορριμμάτων από τα
νοικοκυριά και σχεδόν 16 τόνοι από τις δύο Λαϊκές Αγορές κατέληξαν στους ειδικούς
κάδους ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων, με αποτέλεσμα τη σημαντικότατη
μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στο ΦΤΣΑ.
Σο 2009 εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από το ΤΠΕΦΩΔΕ, πρόγραμμα
προμήθειας εξοπλισμού ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων, προϋπολογισμού
200.000 €. το πλαίσιο αυτό αγοράστηκαν:
300 επιπλέον κάδοι ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων, 320 πλαστικοί και
135 μεταλλικοί κάδοι.
Ένας κλαδοτεμαχιστής.
Ένα φορτηγό με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα.
Μία πρέσα ανακύκλωσης πλαστικού και αλουμινίου.
Ένας συσκευαστής για συσκευασία προϊόντων χουμοποίησης.
Ανακύκλωση πλαστικού-αλουμινίου
Εξυπηρετούνται συνολικά 110 νοικοκυριά με το σύστημα πόρτα-πόρτα. Μηνιαίως
συλλέγονται κατά μέσο όρο 70 σακούλες πλαστικού και 4 αλουμινίου.
Ανακύκλωση ορυκτελαίων
Σο πρόγραμμα εκτελείται σε εφαρμογή της σχετικής εθνικής νομοθεσίας και
αφορά την ανακύκλωση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων από τα οχήματα του
δήμου μας.
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Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
Ειδικά συνεργεία συλλέγουν τα είδη από το σπίτι, ύστερα από τηλεφωνική κλήση
του ενδιαφερόμενου. Επίσης, τοποθετήθηκαν κάδοι συλλογής μικρών ηλεκτρικώνηλεκτρονικών συσκευών σε διάφορα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις.
Ανακύκλωση λαμπτήρων και μπαταριών
Έχουν τοποθετηθεί ειδικά χαρτοκιβώτια για συλλογή λαμπτήρων σε τοπικά
καταστήματα ηλεκτρικού-ηλεκτρολογικού υλικού, καθώς και κάδοι συλλογής –
ανακύκλωσης μπαταριών σε διάφορα δημοτικά κτίρια.
Ανακύκλωση μαγειρικών λαδιών
Σους τελευταίους μήνες εφαρμόζεται πρωτοποριακό πρόγραμμα ανακύκλωσης
μαγειρικών λαδιών με τη συμμετοχή ολοένα και αυξανόμενου αριθμού κατοίκων και
επιχειρηματιών, στους οποίους ο δήμος παρέχει δωρεάν μπιτόνι συλλογής και, κατόπιν
συνεννόησης, το παραλαμβάνει προς ανακύκλωση.
τόχος είναι η συλλογή 5.000 λίτρων κατά τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του
προγράμματος, τα οποία αντιστοιχούν σε παραγωγή 4.500 λίτρων βιοκαυσίμων.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Σοπικό Πρόγραμμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΗΑΒΙΣΑΣ AGENDA με στόχο
την καταγραφή και ανάλυση σημαντικών παραγόντων φυσικών και ανθρωπίνων πόρων
του δήμου υκεών.
Ευρωπαϊκό έργο EASY- Ενεργειακές Δράσεις και υστήματα για τις
Σοπικές Κοινότητες της Μεσογείου
Ο δήμος συμμετέχει ως ο μοναδικός ελληνικός φορέας. το πλαίσιο του
προγράμματος τοποθετήθηκε ειδικό σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας που αφορά τη
μείωση κατανάλωσης καυσίμων, αλλά και την παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας
των συστημάτων θέρμανσης στο Δημαρχείο, στο κτίριο ΕΡΓΑΝΗ-ΚΑΠΗ, στο
Κολυμβητήριο, στο 4ο Γυμνάσιο-1ο ΕΠΑ.Λ. και τα 8ο – 10ο Δημοτικά χολεία.
Σοπικό χέδιο Δράσης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας
Σο σχέδιο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του δήμου στο ευρωπαϊκό
έργο EASY και αφορά ενέργειες για:
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων δημοτικών κτιρίων.
Εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό.
Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης τεχνικών υποδομών του δήμου.
Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και τροποποίηση του κοινωνικού περιβάλλοντος.
Ευρωπαϊκό έργο Green City Building
Σο έργο αφορά την ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων για την ενεργειακή
απόδοση και συμπεριφορά των δημόσιων κτιρίων. το πλαίσιο του προγράμματος
συστάθηκε και λειτουργεί η Επιτροπή Ενεργειακής Διαχείρισης.
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Διαχείριση δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού
το πλαίσιο του Γεωγραφικού Πληροφοριακού υστήματος υκεών,
αναπτύχθηκε εφαρμογή διαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισμού, η οποία αποσκοπεί στην
ορθολογικότερη διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών και πλατειών μέσω της
τηλεματικής παρακολούθησης. Αποτέλεσμα, η σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής
ενέργειας και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των βλαβών του δικτύου.
Αντικατάσταση λαμπτήρων
Η δράση αφορά τη σταδιακή αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με
λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, στα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις.
Οργάνωση Τπηρεσιών
Σροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Τπηρεσίας του δήμου υκεών, και
συστάθηκαν το Γραφείο Ανακύκλωσης και το Γραφείο Εξοικονόμησης Ενέργειας και
Καταπολέμησης της Κλιματικής Αλλαγής.
Ακτινοβολία-Κεραίες κινητής τηλεφωνίας
Η δημοτική αρχή επιδόθηκε από το 1996 σε μια προσπάθεια απομάκρυνσης
όλων των παράνομα τοποθετημένων κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
Παρόλο που οι δήμοι δεν έχουν από τη νομοθεσία ρόλο και αρμοδιότητα στη
διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας των κεραιών, ο δήμος υκεών αξιοποίησε κάθε
δυνατότητα και κατάφερε να απομακρύνει πολλές κεραίες κινητής τηλεφωνίας, αλλά και
ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.
Μία από τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε είναι η σύναψη προγραμματικής
σύμβασης με το Α.Π.Θ., η οποία προβλέπει τη χαρτογράφηση της περιοχής, την
ανάδειξη όλων των πηγών ακτινοβολίας και τη συνεχή καταγραφή της επικινδυνότητας
στα επίπεδα έκθεσης στην ακτινοβολία.
Επίσης, με τη συνεργασία κορυφαίων πανεπιστημιακών της Ιατρικής χολής του
Α.Π.Θ. διοργάνωσε ειδική ημερίδα, με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών, όπου
επαναλήφθηκε η ρητή του θέση, να προστατεύσει την υγεία των πολιτών.
Επιπλέον, η δημοτική αρχή έχει προτείνει τη θέσπιση ενός αυστηρότερου
νομοθετικού πλαισίου που θα εγγυάται την προστασία της υγείας και ασφάλειας των
πολιτών.
Προστασία της υγείας-Αισθητική αναβάθμιση
Σο φαινόμενο των παλαιών, επικίνδυνων και αντιαισθητικών πυλώνων του εναέριου
δικτύου της ΔΕΗ αποτελεί πλέον παρελθόν στους περισσότερους δρόμους του δήμου,
προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία της υγείας των πολιτών και η αστική ανάπτυξη
και αισθητική αναβάθμιση του δήμου.
Η δημοτική αρχή σε συνεργασία με τη ΔΕΗ εκτελούν ένα πολύ μεγάλο
πρόγραμμα υπογείωσης των εναέριων δικτύων χαμηλής και μεσαίας τάσης,
προϋπολογισμού μέχρι σήμερα άνω των 2.000.000 €. Σο πρόγραμμα αυτό είναι το
μεγαλύτερο που εκτελείται στη βόρεια Ελλάδα και από τα μεγαλύτερα στη χώρα.
Διεκδικήσαμε με επιμονή και τελικά πετύχαμε την υπογείωση όλων των δικτύων
υπερυψηλής τάσης που διέρχονται από το δήμο μας και το περιαστικό δάσος.

22

ΠΡΑΙΝΟ
Οι πολίτες του δήμου μας έχουν το δικαίωμα να ζουν σε ένα περιβάλλον με
περισσότερο πράσινο και περισσότερους χώρους αναψυχής.
Ο δήμος έχει την υποχρέωση να ανταποκρίνεται στην απαίτηση των πολιτών και
παράλληλα να εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες βελτιώνουν την αισθητική της πόλης μας και
αναβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον.
το πλαίσιο αυτό η δημοτική αρχή φροντίζει να αξιοποιεί κάθε ελεύθερο
κοινόχρηστο χώρο που μπορεί να μετατραπεί σε οργανωμένο χώρο πρασίνου και
αναψυχής.
ήμερα, ο δήμος υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα αναπλάσεων περιοχών και
δρόμων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της αναλογίας πρασίνου ανά κάτοικο.
Μεγάλες περιοχές του δήμου αλλάζουν όψη, όπως η πλαγιά των Αγίων
Θεοδώρων, η Πολιτιστική Γειτονιά, τα Βυζαντινά Σείχη.
Δεκάδες χιλιόμετρα πεζοδρομίων και νησίδων ανακατασκευάζονται,
δεντροφυτεύονται και προστίθενται παρτέρια και ζώνες πρασίνου.
Περιποιούμαστε 12-15.000 δένδρα που έχουμε φυτεύσει σε όλο το δήμο, ενώ
ο αριθμός τους θα πολλαπλασιασθεί με τη φύτευση 3.000 νέων δένδρων στην
περιοχή Κρυονερίου στο πλαίσιο της ανάπλασης του χώρου ταυτόχρονα με
την κατασκευή του αντιπλημμυρικού αγωγού.
Οι σχολικές αυλές διαμορφώνονται σε πράσινες και οικολογικές αυλές, με
παιδαγωγικό σχεδιασμό και νέα εικόνα.
Σα πάρκα του δήμου συντηρούνται συστηματικά, ενώ αναβαθμίζεται σε
υποδομές και εμπλουτίζεται με νέα δένδρα το άλσος της δενδροφυτείας.
Ενισχύεται η προσπάθεια των κατοίκων για να αυξήσουν το πράσινο στα
μπαλκόνια, τα δώματα και τις πρασιές των οικοδομών, με την ετήσια
διοργάνωση του διαγωνισμού «Πράσινο Μπαλκόνι», ενός θεσμού ο οποίος
αξιοποιεί τη διάθεση των κατοίκων να ζουν σε ένα πιο όμορφο περιβάλλον.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ
ΜΕ ΕΡΓΑ
δημιουργούμε μια κοινωνία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης
Οι πολίτες δικαιούνται να απολαμβάνουν παροχές κοινωνικής πρόνοιας οι οποίες
υποστηρίζουν τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, συμβάλλουν στην ενίσχυση του
οικογενειακού εισοδήματος και λειτουργούν υπέρ της κοινωνικής συνοχής.
Η κοινωνική πολιτική στον δήμο υκεών αποτελεί έναν ισχυρό πυλώνα της
δημοτικής πολιτικής. Διαρθρώνεται σε επί μέρους πολιτικές, μέτρα και ενέργειες που
αφορούν δεκάδες τομείς της καθημερινότητας.
Σο στοίχημα που βάλαμε το 1995 για μια ανθρώπινη, ανοιχτή και ανεκτική
κοινωνία, κερδήθηκε.
ήμερα ο δήμος μας λειτουργεί ως πιλότος εφαρμογής θεσμών, δράσεων και
προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, για όλη την Ελλάδα.
Διαρκής αγώνας για αποκέντρωση αρμοδιοτήτων
Από το 1995, ο δήμος υκεών είναι μπροστά στη διεκδίκηση μεταβίβασης
αποκλειστικών αρμοδιοτήτων κοινωνικής πρόνοιας και υγείας στην Σοπική
Αυτοδιοίκηση.
Με τις θέσεις μας διαμορφώσαμε εν πολλοίς τη θέση της αυτοδιοίκησης η οποία
διατυπώθηκε στα τακτικά και θεματικά συνέδρια της ΚΕΔΚΕ, και αποτέλεσε το πλαίσιο
διαλόγου με την κυβέρνηση. Οι τεκμηριωμένες μελέτες και η καλή πρακτική μας σε
κρίσιμους τομείς, λειτούργησαν καθορίστηκα υπέρ της άποψης να αποκεντρωθούν στους
νέους δήμους αρμοδιότητες κοινωνικού χαρακτήρα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης»,
και τελικά διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό την τελική μορφή του νόμου.
Κοινωνικές υπηρεσίες
Η δημιουργία μιας συγκροτημένης κοινωνικής υπηρεσίας, ενταγμένης στο
οργανόγραμμα των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και η υλοποίηση καινοτόμων
κοινωνικών δράσεων, τέθηκε εξαρχής ως πρώτη προτεραιότητα της δημοτικής αρχής.
Κύριο μέλημα είναι η εκπόνηση και η εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, η ίδρυση
και λειτουργία θεσμών και δομών κοινωνικής πολιτικής και ο συντονισμός της δράσης
όλων των δημοτικών νομικών προσώπων.
την πορεία του χρόνου η οργάνωση των δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών
άλλαζε στην κατεύθυνση της επέκτασης των δραστηριοτήτων τους και του εμπλουτισμού
με νέες αρμοδιότητες.
ήμερα οι κοινωνικές υπηρεσίες διαρθρώνονται στη βάση ενός ολοκληρωμένου
σχεδίου κοινωνικής πολιτικής, με υπηρεσιακές δομές που απασχολούνται με τον
υμβουλευτικό ταθμό, τον εθελοντισμό, τα ΑμεΑ, την προληπτική ιατρική και υγεία,
την απασχόληση και επιχειρηματικότητα, την προστασία του καταναλωτή, τη
μεταναστευτική πολιτική.
Όταν λοιπόν το 1995 ξεκίνησε να υλοποιείται αυτός ο σχεδιασμός, λίγοι θα
μπορούσαν να προβλέψουν ότι 16 χρόνια μετά, ο δήμος υκεών θα αναγνωριζόταν
πανελληνίως ως δήμος - πρότυπο στην άσκηση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
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ήμερα, εκατοντάδες δήμοι στη χώρα ακολουθούν τις πετυχημένες δράσεις του δήμου
μας και οργανώνουν αντίστοιχες με τις δικές μας υπηρεσίες.
υμβουλευτικός ταθμός
Είναι ο κύριος κορμός των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου και έχει την ευθύνη
οργάνωσης δράσεων συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής
πληροφόρησης των πολιτών, εθελοντισμού, υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης των
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, και υλοποίησης ευρωπαϊκών και εθνικών
προγραμμάτων μέσω της ειδικής πιστοποίησης που διαθέτει ως Κέντρο Παροχής
υνοδευτικών Τποστηρικτικών Τπηρεσιών.
Ο υμβουλευτικός ταθμός λειτουργεί καθημερινά 8:00-21:00 και υποδέχεται
κάθε χρόνο περίπου 800 άτομα για κοινωνική στήριξη, εύρεση εργασίας, ψυχολογική και
νομική συμβουλευτική. Με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει,
ανταποκρίνεται πλήρως στις σύνθετες ανάγκες της επικοινωνίας και υποστήριξης των
ανθρώπων που έχουν ανάγκη.
Δημοτική Σράπεζα Αίματος
Η τράπεζα αίματος του δήμου υκεών είναι η μεγαλύτερη στον χώρο της
αυτοδιοίκησης και από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Από το 2006 προστέθηκε και η
Σράπεζα Δωρεάς Οργάνων ώματος και Αιμοπεταλίων, με τη συνεργασία του Εθνικού
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Δικτύου Εθελοντών Δοτών Αιμοπεταλίων, μία
δράση απολύτως αναγκαία και απαραίτητη.
Η Δημοτική Σράπεζα Αίματος υκεών αριθμεί πάνω από 5.500 μέλη, από τα
οποία οι 93 είναι νέοι αιμοδότες 18χρονα, 19χρονα και 20χρονα παιδιά με πολλά χρόνια
αιμοδοσίας μπροστά τους. Η Σράπεζα Αίματος οργανώνει κάθε χρόνο τρεις μεγάλες
τετραήμερες εθελοντικές αιμοδοσίες συγκεντρώνοντας περίπου 1.300 φιάλες αίματος
ετησίως με το συνολικό απόθεμα να φθάνει σήμερα στις 2.500 μονάδες αίματος.
Άτομα με αναπηρία
Μία ανοιχτή κοινωνία οφείλει να ενσωματώνει τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού των
ατόμων με αναπηρία. Μία δημοτική αρχή που θέλει να είναι χρήσιμη για τον τόπο
οφείλει να θεσπίζει μέτρα, να δημιουργεί δομές και να εφαρμόζει δράσεις κοινωνικής και
επαγγελματικής ένταξής τους.
Από τον πρώτο χρόνο ανάληψης της διοίκησης του δήμου θέσαμε ως στόχους την
αποφυγή της ασυλοποίησης των ΑμεΑ, την υποστήριξη στη σωματική, κοινωνική και
επαγγελματική τους αποκατάσταση, τη δημιουργική τους απασχόληση, την αυτόνομη
διαβίωση, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη δημιουργία ευνοϊκότερων
συνθηκών κοινωνικής τους ένταξης.
Πλέον έχουμε το προνόμιο να είμαστε δήμος – πιλότος στα προγράμματα
ένταξης των ΑμεΑ. Ιδρύσαμε ειδική Τπηρεσία ΑμεΑ η οποία προγραμματίζει και
συντονίζει όλες τις σχετικές δράσεις:
Σις δομές επαγγελματικής ένταξης, το πλυντήριο – σιδερωτήριο και το εργαστήρι
χειροτεχνικών κατασκευών.
Σο διαμέρισμα ημιαυτόνομης διαβίωσης.
Σις αθλητικές δραστηριότητες.
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Σα προγράμματα περιηγήσεων και αναψυχής.
Ση θεατρική ομάδα.
Σην εκμάθηση ξένων γλωσσών.
Σην ψυχοκοινωνική στήριξη των γονέων.
Ση συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Horizon κ.ά.
Από το 2009 η Τπηρεσία ΑμεΑ και οι δομές της στεγάζονται σε ιδιόκτητο χώρο
στην οδό Ν. Παρασκευά, που αγοράστηκε, ανακαινίστηκε και εξοπλίστηκε από τον δήμο
για το σκοπό αυτό. Ο χώρος έχει πιστοποιηθεί προκειμένου να φιλοξενήσει τις δομές του
ΚΔΑΠμεΑ το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της Ε.Ε. και παρέχει δωρεάν
υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.
Αξίζει να σημειώσουμε πως ο δήμος μας υπέβαλε πρόταση έγκρισης λειτουργίας
ΚΔΑΠμεΑ με 72 θέσεις, τις περισσότερες που έχει υποβάλλει δήμος της χώρας. Σο
γεγονός αυτό επιβεβαιώνει άλλη μία πρωτοπορία του δήμου υκεών.
Κέντρο Πρόληψης «ΠΤΞΙΔΑ»
Η ΠΤΞΙΔΑ είναι το πρώτο Κέντρο Πρόληψης που δημιουργήθηκε στη βόρεια
Ελλάδα το 1998, και έκτοτε καταγράφει κάθε χρόνο πλούσια δραστηριότητα στους
τομείς της πρόληψης, της συμβουλευτικής και της αγωγής της υγείας.
Εκδηλώσεις για γονείς (2007 – 2009)

Έτος
2007
2008
2009
ύνολο

Αριθμός εκδηλώσεων
31
36
17
84

Αριθμός υμμετεχόντων
865
1.190
555
2.610

Εκδηλώσεις για νέους και παιδιά (2007 – 2009)

Έτος
2007
2008
2009
ύνολο

Αριθμός εκδηλώσεων
21
9
9
39

Αριθμός υμμετεχόντων
3.600
1.430
2.500
7.530

Ομάδες χολής Γονέων (2007 – 2009)

Έτος
2007
2008
2009
ύνολο

Αριθμός Ομάδων

Αριθμός υμμετεχόντων
8
10
10
28

100
150
150
400

Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς (2007 – 2009)

Έτος
2007
2008
2009
ύνολο

Αριθμός εμιναρίων
για εκπαιδευτικούς
9
10
10
29
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Αριθμός υμμετεχόντων
140
185
280
605

υναντήσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης μαθητών (2007 – 2009)

Έτος

Αριθμός Ομάδων
μαθητών

2007
2008
2009
ύνολο

Αριθμός υμμετεχόντων

51
105
75
231

1.275
1.850
1.940
5.065

Ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική (2007 – 2009)

Έτος
2007
2008
2009
ύνολο

Αριθμός Ατόμων
219
317
290
826

Ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης για απεξάρτηση από το κάπνισμα

Έτος
2009

Αριθμός Ομάδων
μαθητών

Αριθμός υμμετεχόντων
3
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Εκπαίδευση επαγγελματιών (2007 – 2009)

Έτος

Αριθμός εμιναρίων

2007
2008
2009
ύνολο

1
6
2
9

Αριθμός υμμετεχόντων
50
145
700
895

Τποστήριξη των εργαζόμενων γονέων - Παιδική μέριμνα
Σο 1995 παραλάβαμε ενάμιση Παιδικό ταθμό, τον κρατικό σταθμό στον Άγιο
Φαράλαμπο, ο οποίος ήταν αδύνατο να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες.
Θέσαμε, λοιπόν, ως στόχο την αλλαγή εκείνης της κατάστασης.
Επεξεργαστήκαμε και εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών παιδικής
μέριμνας με προτεραιότητες:
την αύξηση των Βρεφονηπιακών και Παιδικών ταθμών.
την κατασκευή ιδιόκτητων δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων.
την κάλυψη όλης της ζήτησης.
την εφαρμογή προγραμμάτων προσχολικής αγωγής, πολιτισμού, αθλητισμού,
αγωγής υγείας, συμβουλευτικής κλπ.
τη διεύρυνση του χρόνου λειτουργίας των σταθμών κατά τις εργάσιμες ημέρες
των Φριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και του καθημερινού ωραρίου
λειτουργίας τους από τις 6 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.
τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και πιστοποιημένου συστήματος
παρασκευής φαγητού και σίτισης των παιδιών.
Ση συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την
εκπόνηση άρτιων παιδαγωγικών και διατροφικών προγραμμάτων.
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Σο 2010 ο δήμος υκεών διαθέτει 6 ιδιόκτητα κτίρια με 15 παιδικά και 8 βρεφικά
τμήματα τα οποία φιλοξενούν 540 παιδιά και βρέφη, ενώ κατασκευάζεται ακόμη ένα στην
οδό απουντζόγλου, δυναμικότητας 140 παιδιών και 60 βρεφών..
Οι δημοτικοί Παιδικοί ταθμοί ικανοποιούν το 100% της ζήτησης
φιλοξενούμενων παιδιών, γεγονός που αποτελεί αδιαμφισβήτητα ακόμη μία μεγάλη νίκη
και έμπρακτη στήριξη στην εργαζόμενη οικογένεια.
Οι πολίτες των υκεών απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου και ασφαλείς υπηρεσίες
παιδικής μέριμνας. Αυτό δεν συμβαίνει τυχαία. Πολλές φορές η διοίκηση του δήμου
αναγκάστηκε να συγκρουστεί είτε με παρωχημένες αντιλήψεις είτε με συνδικαλιστικές
αγκυλώσεις. Όποτε έθετε ως προτεραιότητα το κοινωνικό όφελος είχε απέναντί της μια
οπισθοδρομική συνδικαλιστική νομενκλατούρα –ευτυχώς, μια ελάχιστη μειοψηφία- η
οποία επιδίωκε τη στασιμότητα, αγνοώντας τις κοινωνικές ανάγκες.
Σο 2008 ο δήμος υκεών πρωτοστάτησε στην υιοθέτηση και υλοποίηση ενός
προγράμματος δωρεάν φιλοξενίας των παιδιών εργαζόμενων μητέρων με χρηματοδότηση
από πόρους της Ε.Ε. Σο πρόγραμμα αυτό παρέχει σημαντικότατη διευκόλυνση στους
εργαζόμενους, αφού η οικονομική τους ωφέλεια είναι μεγάλη.
Ο δήμος μας με συστηματική δουλειά πιστοποίησε όλες τους τις δομές και την
περίοδο 2008 – 2009 πέτυχε την έγκριση 133 θέσεων, την περίοδο 2009 – 2010, 696,
ενώ για την περίοδο 2010 – 2011 υπέβαλε αίτηση, και πέτυχε την έγκριση 1043 θέσεων,
των περισσότερων σε όλη τη χώρα. Η συνεχιζόμενη επί τρία έτη επιτυχία αυτή,
κατέστησε τον δήμο υκεών πρωταθλητή στις θέσεις δωρεάν φιλοξενίας και
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, πανελλαδικά και σε επίπεδο νομού Θεσσαλονίκης!
Αξίζει να σημειώσουμε επίσης, ότι σε κάθε έλεγχο που διενεργούν οι κρατικοί
ελεγκτικοί μηχανισμοί (πρόσφατα το ώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Τγείας και
Πρόνοιας), διαπιστώνουν την άψογη, πρότυπη, υποδειγματική και ασφαλή λειτουργία των
δημοτικών Παιδικών ταθμών.
Σρίτη ηλικία
Σα ΚΑΠΗ του δήμου υκεών είναι οι ζωντανοί οργανισμοί φροντίδας και
δημιουργικής απασχόλησης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Σα προγράμματα
«Βοήθεια στο σπίτι» και «Κοινωνική μέριμνα», και το Κέντρο Ημερήσιας Υροντίδας
Ηλικιωμένων (ΚΗΥΗ), συμπληρώνουν το πλαίσιο των δράσεων της δημοτικής αρχής
για την τρίτη ηλικία.
τόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής
προστασίας. την κατεύθυνση αυτή και στο πλαίσιο της δημοτικής κοινωνικής
πολιτικής, εντάξαμε και υλοποιούμε δράσεις με πρωτοποριακό και πιλοτικό χαρακτήρα.
Έτσι, ο δήμος υκεών ήταν ο πρώτος που υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία, την
πρώτη εφαρμογή του προγράμματος «Βοήθεια στο πίτι», αναλαμβάνοντας το
συντονισμό σε πανελλαδικό επίπεδο. ήμερα το πρόγραμμα εξυπηρετεί και παρέχει 15
διαφορετικές υπηρεσίες κοινωνικής, νοσηλευτικής και οικογενειακής φροντίδας, σε 740
ηλικιωμένους, αξιοποιώντας πόρους του ΕΠΑ.
Σο ΚΗΥΗ φιλοξενεί σε καθημερινή βάση 25 – 30 ηλικιωμένους, διασφαλίζοντάς
ιατροκοινωνική, προνιακή, νοσηλευτική και συνολική φροντίδα, αλλά και συντροφιά.
το πλαίσιο της δραστηριότητας των ΚΑΠΗ οργανώνονται προγράμματα
αναψυχής, καλλιτεχνικών εργαστηρίων, εθελοντικής προσφοράς κλπ., ενώ παρέχονται
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.
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Η διοίκηση και τα μέλη των ΚΑΠΗ οργανώνουν κάθε χρόνο πολιτιστικές και
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις καθώς και δράσεις αλληλεγγύης, όπως η εκδήλωση «Διδάσκω
με ένα παραμύθι» που απευθύνεται σε παιδιά, η συνάντηση χορευτικών συγκροτημάτων
και χορωδιών, το «Δένδρο αγάπης» κλπ.
Η επιλογή της δημοτικής αρχής για την κατασκευή ιδιόκτητων κτιρίων για τα
ΚΑΠΗ, υλοποιείται, παρά τα χρηματοδοτικά προβλήματα. Ήδη το Α΄ ΚΑΠΗ
απέκτησε ένα υπερσύγχρονο κτίριο, κόστους 1.350.000€, το οποίο στεγάζει και το
Δημοτικό Ιατρείο , ενώ δημοπρατείται την άλλη βδομάδα με βιοκλιματική
αρχιτεκτοινική η κατασκευή του Γ΄ ΚΑΠΗ - ΚΗΥΗ, προϋπολογισμού 3.200.000 €.
Απασχόληση
Η ανεργία αποτελεί στις μέρες μας ένα από τα βασικότερα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Ο αριθμός των ανέργων, κυρίως νέων και γυναικών,
συνεχώς αυξάνεται, και δυστυχώς δεν υπάρχουν δεδομένα που θα μπορούσαν να
ανακόψουν αυτή την αρνητική εξέλιξη. Όσο η ελληνική οικονομία είναι βυθισμένη στην
ύφεση και οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι αρνητικοί, τόσο το πρόβλημα της ανεργίας θα
οξύνεται.
Η Σοπική Αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να έχει σημαντικό ρόλο στον τομέα της
απασχόλησης, εάν ασκούσε πλήρεις και αποκλειστικές αρμοδιότητες, όπως
επανειλημμένως έχει ζητήσει η ΚΕΔΚΕ από όλες τις κυβερνήσεις. Όμως, σύμφωνα με το
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης είναι περιορισμένες,
κυρίως στους τομείς της συμβουλευτικής και της κατάρτισης.
Ο δήμος υκεών εξαντλώντας τις θεσμικές του αρμοδιότητες, έχει αναλάβει
δράσεις και πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο.
την κατεύθυνση αυτή έχει συστήσει το Γραφείο Εργασίας και
Επιχειρηματικότητας το οποίο βοηθά κάθε χρόνο τουλάχιστον 400 - 500 συμπολίτες μας
στην εύρεση εργασίας και ταυτόχρονα υλοποιεί προγράμματα:
υμβουλευτικής υποστήριξης ανέργων και εργαζομένων.
Προώθησης των ανέργων στην εργασία.
Επαγγελματικού προσανατολισμού.
Ενημέρωσης και τεχνικής βοήθειας επιχειρηματιών.
Δικτύωσης των επιχειρήσεων.
τοιχεία εύρεσης εργασίας από το Γραφείο Εργασίας (2007 – 2009)

ΕΣΟ

ΑΙΣΗΜΑ ΓΙΑ
ΑΠΑΦΟΛΗΗ
2007
304
2008
426
2009
490

ΒΡΗΚΑΝ
ΕΡΓΑΙΑ
112
118
151

ΠΟΟΣΟ ΕΤΡΕΗ
ΕΡΓΑΙΑ
37%
28%
31%

ημαντική παρέμβαση του δήμου αποτελεί η ίδρυση, με άλλους φορείς, του
Κέντρου τήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας Γυναικών «Εργάνη»,
το οποίο στηρίζει συμβουλευτικά και καθοδηγεί στην εύρεση εργασίας 1.500 γυναίκες
κάθε χρόνο.
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Μετανάστες
ε μια εποχή που η ξενοφοβία μπορεί να εκθρέψει το ρατσισμό, κύριο μέλημα
της τοπικής αρχής πρέπει να είναι η διαμόρφωση συνθηκών ομαλής κοινωνικής ένταξης
των μεταναστών.
τον δήμο υκεών ζουν και εργάζονται περίπου 3500 μετανάστες. το πλαίσιο
της δημοτικής μεταναστευτικής πολιτικής, το 2007 συστάθηκε το Σοπικό υμβούλιο
Μεταναστών, για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των αλλοδαπών που
κατοικούν στον δήμο υκεών και έχουν εξασφαλίσει καθεστώς νόμιμης παραμονής. Σο
υμβούλιο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την καθημερινότητα των
μεταναστών και διοργανώνει δράσεις και εκδηλώσεις όπως κινηματογραφικά αφιερώματα,
αθλητικές συναντήσεις στο πλαίσιο σχετικού ευρωπαϊκού προγράμματος, τη γιορτή της
Παγκόσμιας Ημέρας των Μεταναστών κ.ά.
Σο 2009 δημιουργήθηκε, σε συνεργασία με την Παιδαγωγική χολή του Α.Π.Θ.,
το χολείο Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας για οικονομικούς μετανάστες, στο οποίο
φοιτούν προς το παρόν 50 άτομα. το πλαίσιο των μαθημάτων λειτουργεί τμήμα
θεατρικής εκπαίδευσης για την ενίσχυση της εκμάθησης των ελληνικών.
Σο χολείο είναι μια πρωτοποριακή προσπάθεια η οποία απέσπασε θετικά σχόλια
από εκπροσώπους της πολιτείας και μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Επιπλέον, το Γραφείο Αλλοδαπών του δήμου λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια της
ημέρας, έως τις 9 το βράδυ, για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους μετανάστεςσυμπολίτες μας.
Προστασία του καταναλωτή
Σο Γραφείο Ενημέρωσης του Καταναλωτή ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό την
ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματά τους, για την ποιότητα των προσφερόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, την
καλλιέργεια καταναλωτικής συνείδησης και τη συμβουλευτική καθοδήγηση στις
περιπτώσεις καταγγελιών, καθώς και τη συνεργασία με τις καταναλωτικές οργανώσεις.
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ΠΑΙΔΕΙΑ
Ασυμβίβαστος αγώνας για καλύτερη παιδεία
σε σύγχρονα σχολεία
Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του δήμου είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία τραγική
κατάσταση στον τομέα της σχολικής στέγης. Λίγα, παλιά ή ακατάλληλα σχολικά
συγκροτήματα. Καμία μέριμνα για την εξασφάλιση των οικοπέδων που προορίζονται για
την κατασκευή σχολείων. Καμία μελέτη για την καταγραφή των μελλοντικών αναγκών
σχολικής στέγης. Καμία διεκδίκηση για νέα σχολεία. Η εκπαίδευση στο δήμο είχε αφεθεί
στην τύχη της ή στην αδράνεια των αρμόδιων φορέων.
Η κατάσταση αυτή έπρεπε να αλλάξει. Έτσι λοιπόν, το 1995, ξεκινήσαμε
κυριολεκτικά από το «μηδέν» και σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων,
διεκδικήσεων, έργων και δράσεων στον κρίσιμο αυτόν τομέα.
Γνωρίζαμε ότι ο αγώνας που αναλάβαμε δεν ήταν εύκολος. Είχαμε να
ξεπεράσουμε μία ριζωμένη αντίληψη που ήθελε το δήμο απλά να διαπιστώνει και να
καταγγέλλει τους κυβερνώντες. Έπρεπε να συγκρουστούμε με μεγάλα και μικρά
συμφέροντα καταπατητών, οικοπεδοφάγων και εργολαβικά, που μέχρι τότε λυμαίνονταν
τους ελεύθερους χώρους των υκεών. Οφείλαμε να σώσουμε και την τελευταία σπιθαμή
γης που προορίζονταν για σχολεία.
Έπρεπε να εξασφαλίσουμε πόρους για να προωθήσουμε το πρόγραμμα σχολικής
στέγης του δήμου μας. Σαυτόχρονα έπρεπε να βελτιώσουμε και να αναβαθμίσουμε τις
συνθήκες λειτουργίας των σχολείων.
Σο 1995 ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία σήμερα 16 χρόνια μετά,
έχει φέρει σημαντικά, χειροπιαστά αποτελέσματα.
ήμερα λειτουργούν 32 σχολικές μονάδες (16 νηπιαγωγεία, 9 δημοτικά, 4
γυμνάσια, 3 λύκεια) στις οποίες φοιτούν 5026 μαθητές.
Αποκτήθηκαν και διατίθενται για σχολική στέγη 24.460 τ.μ. γης και δαπανήθηκαν
για την εξαγορά της 12.871.742 €.
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ΤΝΟΛΟ ΕΞΑΓΟΡΩΝ - ΑΠΟΖΗΜΘΩΕΩΝ –
ΑΠΑΛΛΟΣΡΘΩΕΩΝ Ε ΥΩΡΟΤ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ
α/α

ΠΔΡΗΟΥΖ - ΟΓΟΗ

ΥΟΛΗΚΖ
ΜΟΝΑΓΑ

ΔΚΣΑΖ
ΑΠΑΛ/ΔΩΝ

ΚΟΣΟ
ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ

1

Δπηαππξγίνπ – Φσθά –
πάξηαθνπ – Μπνζλάθε ζηνλ
Σνκέα Σεηρώλ

Νεπηαγσγείν
Γεκνηηθό
2ν Γπκλάζην

13.664,20η.κ.

6.735.142,09 €

14ν Νεπηαγσγείν
12ν Γεκνηηθό
5ν Γπκλάζην

3.689,16 η.κ.

1.161.055,27 €

2

Πέηξνπ Λεβαληή

3

Γαβάθε - Καξαβαγγέιε

Πξνζζήθε αηζνπζώλ
ζην 7ν Νεπηαγσγείν

115,00 η.κ.

128.977,55 €

4

πάξηαθνπ - Δηξ. Γθίλε
ζηνλ Σνκέα Σεηρώλ

8ν -15ν Νεπηαγσγεία

1.121,60 η.κ.

519.556,53 €

5

Δπηαππξγίνπ - Λ.Βύξσλνο Κνκλελώλ - Αξκελνρσξίνπ ζηελ πεξηνρή ΑΡΜΔΝΟΥΩΡΗ

Νεπηαγσγείν
Γεκνηηθό ρνιείν

46,25 η.κ.

47.983,75 €

1ν ΔΠΑΛ πθεώλ

639,28 η.κ.

481.707,00 €

13ν Νεπηαγσγείν

910,44 η.κ.

610.239,99 €

-//-

1.328,65 η.κ.

508.404,82 €

1ν Γεκνηηθό ρνιείν
& 1ν Νεπηαγσγείν

428,60 η.κ.

412.316,78 €

2.332,32 η.κ.

1.092.521,88 €

182,38 η.κ.

242.380,97 €

6
7

Γιελνύ – Αλαζηαζηάδε –
Μαλ.Αλαγλσζηάθε
Οκήξνπ - Αλη. Οηθνλόκνπ Βνξ. Ζπείξνπ

8

Οηθνλόκνπ - Αλζέσλ - Οκήξνπ
(ππνρξεώζεηο Νεπηαγσγείνπ)

9

Καπθάζνπ

10

Καξατζθάθε – Βνξ. Ζπείξνπ

11
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12

Γιελνύ – Παπαδηακάληε Σξηαληαθπιιίδε

8ν Γεκνηηθό ρνιείν
(Καηαζκεςάζεηαι)
Πξνζζήθε
8 αηζνπζώλ &
βνεζεηηθώλ ρώξσλ
ζην 2ν Λύθεην
1ν Γπκλάζην
(Καηαζκεςάζηηκε)

ΤΝΟΛΟ

931.454,00€

24.457,87η.μ.
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12.871.741,03 €

Κατασκευάστηκαν 10 νέα σχολικά συγκροτήματα, συνολικού κόστους 22.055.000€.
Κατασκευάζεται το 8ο Δημοτικό χολείο, προϋπολογισμού 4.550.000€.
Πραγματοποιήθηκαν έργα παιδαγωγικού ανασχεδιασμού και ανακατασκευής
σχολικών αιθουσών και αυλών (3ο-6ο Νηπιαγωγεία, 3ο-6ο Δημοτικά, 2ο Δημοτικό,
3ο Γυμνάσιο κ.ά.), συνολικού προϋπολογισμού 1.871.000 €.
Δαπανήθηκαν 2.514.000 € για τη συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή των
σχολικών συγκροτημάτων.
Ανακατασκευάστηκε η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στα 1 ο-5ο Δημοτικά
χολεία, κόστους 400.000€.
Κατασκευάστηκε το κλειστό γυμναστήριο στο 1ο Λύκειο-2ο Γυμνάσιο,
προϋπολογισμού 1.100.000€.
Ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες απαλλοτριώσεων για την προώθηση κατασκευής
του σχολικού συγκροτήματος στην οδό Αυγεροπούλου.
Λειτούργησε ο θεσμός των ολοήμερων σχολείων σε 9 νηπιαγωγεία και 9 δημοτικά
σχολεία.
Ιδρύθηκαν Σμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΣΑΔ) στο 1 ο Γυμνάσιο.
Λειτούργησε το χολικό Εργαστηριακό Κέντρο (ΕΚ) για την πρακτική άσκηση
των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ..
Τλοποιήθηκαν προγράμματα πολιτισμού, θεατρικής παιδείας, αθλητισμού,
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, συμβουλευτικής γονέων κλπ.
Οργανώθηκε η φύλαξη των σχολικών συγκροτημάτων και το πρόγραμμα
ασφαλούς διέλευσης των μαθητών στα σχολεία.
Ιδρύθηκαν και λειτουργούν το Λαϊκό Επιμορφωτικό Πανεπιστήμιο και το
χολείο Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας.
Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο.
Προωθείται ο σχεδιασμός για την εξαγορά οικοπέδων χαρακτηρισμένων για
σχολική χρήση στον Σομέα Σειχών, στην Π.Λεβαντή και αλλού.
Προωθούνται οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης ακινήτων στον συνοικισμό
Αρμενοχωρίου.
Δημοπρατήθηκε το νέο κτίριο στον Σομέα Σειχών για τη στέγαση του ΕΠΑ.Λ.
και δυνατότητας φοίτησης 850 μαθητών, προϋπολογισμού άνω των 10.000.000€.
Έχει ενταχθεί στο ΕΠΑ η κατασκευή 2 νέων πολυθέσιων και ολοήμερων
νηπιαγωγείων (των 8ου -15ου στην οδό Γκίνη και του 11ου στην οδό Ηρώων
Κυπρίων), συνολικού προϋπολογισμού 6.600.000 € που θα δημοπρατηθούν μέσα
στο 2010.
Δημοπρατείται η προσθήκη 8 αιθουσών και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 2ο
Λύκειο, προϋπολογισμού 3.800.000 €.
Δημοπρατούνται 3 έργα ανακατασκευής αιθουσών και αυλών, συνολικού
προϋπολογισμού 2.267.500 €.
Από το 2011 με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» για τη νέα αρχιτεκτονική της
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης, τα δεδομένα αλλάζουν ριζικά. Η
αρμοδιότητα για την κατασκευή σχολείων αποδίδεται πλέον στους δήμους. Η νέα αυτή
αρμοδιότητα θα αποτελέσει μία μεγάλη πρόκληση για την τοπική αυτοδιοίκηση και
φυσικά για τον δήμο Νεάπολης – υκεών.
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ΠΟΛΙΣΙΜΟ
Διαμορφώνουμε μια νέα ποιότητα ζωής
Όταν το 1995 επιλέξαμε να επενδύσουμε στον πολιτισμό, το κάναμε για να
διαμορφώσουμε ένα διαφορετικό επίπεδο ποιότητας ζωής για τους συμπολίτες μας.
Διατηρήσαμε και αναβαθμίσαμε πολιτιστικούς θεσμούς όπως η Μαθητική
Θεατρική υνάντηση και η Διεθνής υνάντηση υγκροτημάτων Παραδοσιακών Φορών.
Δημιουργήσαμε νέους, όπως τα Μερκούρεια, τον μοναδικό θεατρικό θεσμό ετήσιας
συνάντησης των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων της χώρας, την Πανελλήνια
υνάντηση Φορωδιών, το Υεστιβάλ Παιδικών Φορευτικών υγκροτημάτων, τη
Λαογραφική υνάντηση, το Υεστιβάλ Παιδείας και Πολιτισμού.
Οργανώσαμε τα τμήματα του Δημοτικού Θεάτρου και του Παραδοσιακού
Φορού, τα οποία κάθε χρόνο εκπροσωπούν το δήμο μας στην Ελλάδα και διεθνώς.
Επενδύσαμε στην καλλιτεχνική παιδεία και δημιουργήσαμε δεκάδες εικαστικά
εργαστήρια (βιτρό, ψηφιδωτό, ζωγραφική, θέατρο, κόσμημα, κλπ). Ιδρύσαμε το
Δημοτικό Ωδείο το οποίο παρέχει σπουδές υψηλού και επαγγελματικού επιπέδου, και
χορηγεί αναγνωρισμένα από το κράτος διπλώματα.
Προωθήσαμε τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στον
Πολιτισμό και δίνουμε τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης καλλιτεχνικών
εργαστηρίων σε περίπου 400 παιδιά χαμηλόμισθων και ανέργων οικογενειών.
Τλοποιούμε ευρωπαϊκά προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας, με σκοπό την
προώθηση ανταλλαγών, τη σύσφιξη των σχέσεων με φορείς και λαούς των Βαλκανίων, της
Ευρώπης, του κόσμου.
Εμπλουτίσαμε τις πολιτιστικές υποδομές και εγκαταστάσεις με την κατασκευή
του Πολιτιστικού Κέντρου, του Κλειστού Δημοτικού Θεάτρου, του Κέντρου Ιστορίας,
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και της Παιδικής Βιβλιοθήκης «Αντώνης αμαράκης», του
θερινού κινηματογράφου «Άλσος».
Οργανώνουμε κάθε χρόνο δεκάδες εκθέσεις και εκδηλώσεις και ενισχύουμε τους
νέους καλλιτέχνες. Τποστηρίζουμε τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς στις
δραστηριότητές τους και αναδεικνύουμε το έργο τους.
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ΑΘΛΗΣΙΜΟ
Άθληση για όλους
Η άθληση αποτελεί μία διέξοδο υγείας και ψυχαγωγίας για όλες τις ηλικίες και
ομάδες του πληθυσμού. Η σύγχρονη πόλη οφείλει να παρέχει στους πολίτες της, τις
ιδανικότερες συνθήκες μαζικού και αγωνιστικού αθλητισμού.
το δήμο υκεών λειτουργούν σήμερα 2 γήπεδα ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
και κερκίδες, γήπεδα 5Φ5, 3 κλειστά γυμναστήρια, 5 ανοιχτά γήπεδα αθλοπαιδιών, 1
κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων, 3 δημοτικά γυμναστήρια. Με τις υποδομές αυτές
ο δήμος μας συγκαταλέγεται στους πιο οργανωμένους αθλητικά δήμους της χώρας.
τα 16 χρόνια που διοικούμε το δήμο, επενδύσαμε περισσότερα από 6.000.000
εκ. € για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ κάθε χρόνο δαπανώνται
περισσότερα από 1.000.000 € για τη συντήρησή τους, τη λειτουργία των δημοτικών
γυμναστηρίων και εκατοντάδων τμημάτων μαζικής άθλησης.
Η εκπόνηση και εφαρμογή όλης της δημοτικής αθλητικής πολιτικής και η
διαχείριση των αθλητικών υποδομών, ανατέθηκε από το 2004 στην Κοινωφελή
Επιχείρηση Αθλητισμού του δήμου υκεών, η οποία ανταποκρίνεται με απόλυτη
επιτυχία στους σκοπούς της ίδρυσής της.
Η αθλητική πολιτική του δήμου συνοψίζεται στους ακόλουθους άξονες.
Δημιουργία αθλητικών υποδομών
Η επέκταση των εγκαταστάσεων είναι προτεραιότητα. Μετά την ολοκλήρωση του
τριώροφου κτιρίου Διοίκησης του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στο Σρίγωνο και του
κλειστού γυμναστήριου αθλοπαιδιών στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Λυκείου , στους
στόχους του δήμου βρίσκονται: η κατασκευή στεγάστρου, κερκίδων και βοηθητικής
δεξαμενής στο κολυμβητήριο (προϋπολογισμός 9.500.000€), η ανακατασκευή του
γηπέδου ποδοσφαίρου στο 4,5 χλμ. προς τα Πεύκα και η μετατροπή του σε αθλητικό
στάδιο, η κατασκευή βοηθητικού γηπέδου και βοηθητικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό
Αθλητικό Κέντρο, η κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου αθλοπαιδιών σε κάθε νέο σχολείο
που κατασκευάζεται.
Τλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού
ήμερα λειτουργούν 200 τμήματα μαζικής άθλησης (αθλοπαιδιές, προσχολικής
ηλικίας, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων, ειδικών κατηγοριών) στο δημοτικό κολυμβητήριο
και τα δημοτικά γυμναστήρια, με τη συμμετοχή 5000 και πλέον συμπολιτών μας.
Σαυτόχρονα, οργανώνονται και υλοποιούνται αντίστοιχα προγράμματα στα
σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΑΠΗ του δήμου, καθώς και προγράμματα
εργασιακού αθλητισμού.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού πραγματοποιεί κάθε χρόνο τουρνουά σε
διάφορα αθλήματα, ενώ το 2010 συνδιοργανώθηκε με την Ομοσπονδία Φειροσφαίρισης,
στις εγκαταστάσεις του δήμου, η τελική φάση του πρωταθλήματος εφήβων στο
Φάντμπολ.
Ειδικός αθλητισμός
Ο δήμος υκεών είναι ο πρώτος δήμος σε όλη την Ελλάδα στην επιχορήγηση και
υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων άθλησης, εκμάθησης κολύμβησης κλπ., που
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απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες πολιτών (άτομα με αναπηρία, παλιννοστούντες κ.ά.).
Περισσότερα από 600 συμπολίτες μας με αναπηρία εξυπηρετούνται, αθλούνται,
ψυχαγωγούνται και κοινωνικοποιούνται μέσω αυτών των προγραμμάτων.
τήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού
Σα αθλητικά σωματεία του δήμου μας πρωταγωνιστούν, σε όποιες κατηγορίες
αγωνίζονται. Οι επιτυχίες τους, σε πανελλήνιο επίπεδο, είναι πολλές και δείχνουν ότι ο
ερασιτεχνικός αθλητισμός στην ελληνική περιφέρεια αναπτύσσεται παρά τις οικονομικές
δυσκολίες που αντιμετωπίζει.
Ο δήμος στηρίζει τα αθλητικά σωματεία, επιχορηγώντας τα στο πλαίσιο που
επιτρέπει η νομοθεσία, παρέχοντας αθλητικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ Τ ΠΗΡΕΙΩΝ
Πιστοποιημένες υπηρεσίες
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
Οι δημοτικές υπηρεσίες οργανώθηκαν με τρόπο που ανταποκρίνεται στην
αποτελεσματική διαχείριση όλων των διοικητικών υποθέσεων του δήμου, την πλήρη
άσκηση των αρμοδιοτήτων του και τη γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ολοήμερη λειτουργία υπηρεσιών
Αναγνωρίζοντας το δικαίωμα και την ανάγκη των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα των
εργαζόμενων, των φοιτητών κλπ., να εξυπηρετούνται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας,
θέσαμε σε ισχύ από το 1995, πρωτοποριακά σε όλη την Ελλάδα, την απογευματινή
λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών και δημοτολογίων.
Άλλωστε, σε αυτή μας τη δράση στηρίχτηκε και το υπουργείο Εσωτερικών για τη
μετέπειτα λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Με το ίδιο σκεπτικό εφαρμόσαμε και την ταχυδρομική αποστολή διαφόρων
πιστοποιητικών και δικαιολογητικών, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα άσκοπης
ταλαιπωρίας των πολιτών και καθυστέρησης.

Πλέον, οι υπηρεσίες του δήμου υκεών διαθέτουν:
Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας, προκειμένου ο δήμος να υποβάλλει
προτάσεις για χρηματοδότηση τεχνικών έργων, προμηθειών και υπηρεσιών από το
ΕΠΑ.
Πιστοποίηση υστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO), η οποία εκδόθηκε
από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων ΑΕ σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001:2008.
Ο δήμος μας ήταν πρωταγωνιστής της μεγάλης διεκδικητικής προσπάθειας για
την υιοθέτηση από την πολιτεία ενός μοντέλου οργάνωσης των δημοτικών υπηρεσιών, το
οποίο θα καθιέρωνε μία σύγχρονη διοικητική διάρθρωση με υποχρεωτική συγκρότηση
συγκεκριμένων υπηρεσιακών μονάδων, όπως π.χ. οι κοινωνικές υπηρεσίες σε κάθε δήμο.
ήμερα, οι δημοτικές μας υπηρεσίες με την τεχνογνωσία που διαθέτουν, τον
εξοπλισμό τους και φυσικά το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό τους, είναι πανέτοιμες να
ανταποκριθούν στο σύνολο των νέων αρμοδιοτήτων που αποδίδονται στην Σοπική
Αυτοδιοίκηση με τον “Καλλικράτη”.
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Δημοτική Αστυνομία
Μετά από πολυετή επιμονή μας, πετύχαμε την έγκριση νέων θέσεων για τη
Δημοτική Αστυνομία και καταφέραμε να τη στελεχώσουμε με 22 άτομα, ώστε να μπορεί
να ασκεί αποτελεσματικά τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες αστυνόμευσης που έχουν οι
δήμοι.
Παράλληλα, να ενισχύει προληπτικά και να συμπληρώνει στο μέτρο που της
επιτρέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας και
ειδικότερα του Αστυνομικού Σμήματος και Σμήματος Ασφαλείας υκεών.
Η Δημοτική Αστυνομία στεγάζεται στο κτίριο της Σεχνικής Τπηρεσίας-Νέου
Δημαρχείου και λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο με στόχο τον
έλεγχο τήρησης της νομιμότητας και της ευταξίας της πόλης, και τη διευκόλυνση της
καθημερινότητας των συμπολιτών μας.

τη νέα εποχή που ανοίγει ο «Καλλικράτης», η αυτοδιοίκηση καλείται να
έχει ουσιαστικότερο ρόλο στην ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.
Ο νέος δήμος Νεάπολης – υκεών θα έχει σημαντικό ρόλο στο
Πολεοδομικό υγκρότημα και πρέπει να συμβάλλει θετικά στην προώθηση
της επίλυσης των μεγάλων προβλημάτων της Θεσσαλονίκης.
τις 31 Δεκεμβρίου ο δήμος υκεών με τη σημερινή του μορφή θα είναι
παρελθόν. Θα έχει όμως αφήσει μία γόνιμη παρακαταθήκη, μία ανεκτίμητη
κληρονομιά στο νέο δήμο.
ήμερα υποσχόμαστε και δεσμευόμαστε πως το έργο μας θα συνεχιστεί,
με νέα δύναμη, στο δήμο Νεάπολης – υκεών.
Θα είμαστε πάλι πρώτοι, με σημαντική θέση στον αυτοδιοικητικό χάρτη,
με κύρος και πανελλήνια αναγνώριση.
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