
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2020 

 

Κυρίες και  κύριοι συνάδελφοι αγαπητοί μου συμπολίτες, 

Στη σημερινή δημοτική αρχή,  έλαχε να διαχειριστεί πέντε σοβαρές προκλήσεις. Κάποιες 
τοπικές,  κάποιες  εθνικές και κάποιες παγκόσμιες. 

Πρώτη και δυσκολότερη ήταν και εξακολουθεί να είναι η Πανδημία.  

Ο μεγαλύτερος χρόνος της πρώτης δημοτικής προγραμματικής περιόδου που διανύουμε, 
χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση  της πανδημίας παγκοσμίως, η οποία είχε τρομακτικές 
επιπτώσεις, ανυπολόγιστες και εν πολλοίς απροσδιόριστες ακόμη, και στον Δήμο 
Αλεξανδρούπολης και την τοπική κοινωνία. 

Το επιδημικό φαινόμενο άλλαξε βιαίως τα πάντα γύρω μας. Η ένταση και το βάθος της 
πολύπλευρης και σύνθετης υγειονομικής κρίσης θα αφήσει βαθιά αποτυπώματα στους 
πολίτες, την οικονομία, τους θεσμούς, τις δομές μας. 

Η βιωσιμότητα των τοπικών  επιχειρήσεων  δοκιμάζεται σκληρά. Η ανεργία επιδεινώνεται. Η 
ψυχολογία των πολιτών βρίσκεται στο Ναδίρ. Η απαισιοδοξία και η απογοήτευση απειλούν 
τον κοινωνικό ιστό. 

Υπό το βάρος αυτής της δραματικής κατάστασης και των συνεπειών της πανδημίας στον τόπο 
μας ήταν αναγκαίο και αυτονόητο να αλλάξουν οι προτεραιότητες, οι ιεραρχήσεις, οι 
στοχεύσεις της δημοτικής αρχής. Η παροχή των δημοτικών υπηρεσιών άλλαξε δομική μορφή. 

Η λειτουργία των συλλογικών οργάνων προσαρμόστηκε στο νέο και διαφορετικό πεδίο. Οι 
αιρετοί και οι δημοτικοί υπάλληλοι τροποποίησαν δραματικά τη φυσική τους παρουσία. 
Πρώτος στόχος αυτήν την περίοδο για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης αναδείχθηκε 

 η προστασία της δημόσιας υγείας,  

 η ζωή και η ασφάλεια των πολιτών,  

 η ενίσχυση των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων,  

 η αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοιού.  

Δώσαμε μ επιτυχία τη μάχη της υγειονομικής προστασίας, της καθημερινότητας των 
πολιτών. Με αίσθημα ευθύνης και σύνθεσης προσφέραμε δυνάμεις και στηρίξαμε 
αποφασιστικά την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. 

 

Η 2η αποκλειστικότητα που αντιμετώπισαμε είναι το Πρόγραμμα Κλεισθένης,   ή 
αναλυτικότερα τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 
στόχο την Εμβάθυνση της Δημοκρατίας, την  Ενίσχυση της Συμμετοχής και τη Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

Ο Κλεισθένης σαν θεσμικό πλαίσιο, έδωσε κίνητρα για την κάθοδο στις εκλογές πολλών 
συνδυασμών,  αποτρέποντας τις συσπειρώσεις γύρω από λίγες και μεγάλες παρατάξεις. Οι 
στόχοι του Κλεισθένη ήταν οι συγκλίσεις, οι συνεργασίες, η συμμετοχικότητα και οι 
δημοκρατικότερες διαδικασίες. 



Αυτό λειτουργεί θετικά στους πολιτικά ώριμους, σοβαρούς αιρετούς με οξύ αίσθημα 
ευθύνης,  που επιθυμούν πραγματικά την προκοπή του τόπου. 

Υπάρχουν φυσικά και οι παραφωνίες, όπου τα προσωπικά συμφέροντα και τα προνόμια που 
έχασαν διάφοροι απελθόντες, τους οδηγούν ώστε να τρέφονται πολιτικά ασκώντας στείρα 
αντιπολίτευση και σαμποτάροντας κάθε θετικό βήμα για τους Δημότες,  ελπίζοντας πως θα 
οδηγήσουν στη διαμόρφωση εικόνας «ακυβερνησίας και  κενού εξουσίας»  στις νέες 
δημοτικές αρχές. 

Ευτυχώς στον δικό μας Δήμο, παρ΄ όλο που υπάρχουν τέτοιες παραφωνίες, εν τούτοις 
απεδείχθησαν απόλυτα ανεπαρκείς και ανίσχυρες,  γιατί στη Δημοκρατία πάντα υπερισχύει 
η θέληση των Δημοτών και  η υπευθυνότητα των αιρετών που εργάζονται με στόχο το κοινό 
όφελος.    

Ως δημοτική αρχή λοιπόν, λειτουργούμε ψύχραιμα, ήρεμα και μεθοδικά  υλοποιώντας την 
πολιτική μας ατζέντα με διαφάνεια.  

Αυτό δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους δημότες και στους περισσότερους αιρετούς, οι 
οποίοι ενώνουν μαζί μας τις δυνάμεις τους,  αποφασισμένοι να οδηγήσουμε τον τόπο μας σε 
ένα καλύτερο μέλλον. Σε αυτό το μέλλον που αξίζουμε όλοι μας.  

Η 3η αποκλειστικότητα είναι οι επιπτώσεις που βιώνει ο πλανήτης από την κλιματική 
αλλαγή. Δυστυχώς τις ζήσαμε πρόσφατα και στον Δήμο μας με τραγικές συνέπειες. 

Είδαμε πρωτόγνωρης έντασης και ισχύος  καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα,  που 
σοκάρισαν ακόμη και τους υπερήλικες συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έζησαν ποτέ κάτι 
παρόμοιο στο παρελθόν. 

Η μανία και η εκδίκηση της Φύσης δύσκολα αντιμετωπίζονται. Και πάλι κάναμε ότι ήταν 
ανθρωπίνως δυνατόν για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απρόσμενες καταστροφές.  

Συντονίσαμε όλες μας τις προσπάθειες στο πλαίσιο της κήρυξης της περιοχής μας σε 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ώστε να διασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση από την 
Κυβέρνηση,  προκειμένου να γίνουν μεγάλες παρεμβάσεις και σημαντικά έργα για τη 
δημιουργία των απαραίτητων υποδομών  που θα οχυρώσουν για πάντα τον Δήμο μας. 

Η 4η μεγάλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε βρίσκεται προ των πυλών μας.  

Είναι τα ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ!  

Όλοι ενημερωθήκαμε ότι η επένδυση της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στην Χαλκιδική, προχωράει 
ανεμπόδιστα. 

Ο κίνδυνος για τον Δήμο μας είναι πλέον ορατός. Η ανάγκη για κοινωνική συσπείρωση και 
δυναμική αντίσταση για την παρεμπόδιση αυτής της περιβαλλοντικά καταστροφικής 
μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή μας είναι μεγαλύτερη από ποτέ.  

Σε αυτό τον αγώνα  είμαι βέβαιος ότι θα είμαστε όλοι ενωμένοι. 

Η 5η πρόκληση είναι η πρόθεση της Κυβέρνησης να δημιουργήσει νέο ή να επεκτείνει το 
υπάρχον κέντρο φιλοξενίας  μεταναστών στο Φυλάκιο του Έβρου σήμερα και δεν ξέρουμε 
πού αλλού αύριο. Και σε αυτή την περίπτωση, ορθώνουμε σύσσωμοι το ανάστημά μας και 
διατρανώνουμε την άρνησή μας σε αυτό το ευαίσθητο και επικίνδυνο Εθνικό θέμα. 



Φίλες και φίλοι, 

Βρισκόμαστε στο μισό της 2ης χρονιάς της θητείας μας. 

Παρ΄ όλες τις προκλήσεις, τα εμπόδια και τις αντιξοότητες που αντιμετωπίσαμε, υπηρετούμε 
πιστά το πρόγραμμά μας που έχει στόχο τη μεταμόρφωση του Δήμου με νέους ορίζοντες 
στους προσανατολισμούς μας. 

Με ενισχυμένη την εξωστρέφεια και την αυτοπεποίθησή μας. 

Εξαρχής το αυτοδιοικητικό μας στίγμα ήταν : 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

Αυτή θα είναι σταθερά η πολιτική Λεωφόρος πάνω στην οποία κινούμαστε και παράγουμε 
έργο για τους Δημότες. 

Από την 1η ημέρα διακηρύξαμε ότι ονειρευόμαστε να δημιουργήσουμε ένα Δήμο 
ανθρώπινο, έξυπνο, σύγχρονο και λειτουργικό. 

Πρωτοπόρο στην κοινωνική φροντίδα και την αλληλεγγύη, στην προσβασιμότητα, στη 
φιλοζωία, στον Πολιτισμό, στον Αθλητισμό, στον Τουρισμό. 

Έναν Δήμο φιλικό στο περιβάλλον, πράσινο, ενεργειακά προηγμένο, με ανεπτυγμένο τον 
πρωτογενή τομέα και φιλικό στις επενδύσεις. 

Ένα μεγάλο Ευρωπαϊκό Δήμο με δύο πόλεις και δεκάδες πανέμορφα χωριά και οικισμούς  

Ένα Δήμο κυριολεκτικά πεντακάθαρο σε όλα τα επίπεδα!  

Μέσα κι έξω όπως λέμε λαϊκά. 

Πεντακάθαρο στους δρόμους και τις γειτονιές! 

Πεντακάθαρο και στη διαχείριση της περιουσίας των δημοτών! 

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά,  μετά από συλλογή πολύτιμων εμπειριών 
θετικών και αρνητικών, πατάμε πλέον με σιγουριά στα πόδια μας για να δημιουργήσουμε: 

Ένα Δήμο αξιόπιστο και αποτελεσματικό υπηρέτη του Δημότη! 

 

Αγαπητοί/ές,  

Πριν προχωρήσω στη λεπτομερή παρουσίαση του ετήσιου απολογισμού των πεπραγμένων 
μας για το έτος 2020, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ορισμένες σημαντικές πρωτοβουλίες 
που αναλάβαμε ως δημοτική αρχή: 

Από την αρχή της θητείας μας επενδύσαμε στην εξωστρέφεια και στις καινοτόμες δράσεις 
για να ενισχύουμε και να ισχυροποιήσουμε τη φωνή του Δήμου μας στα κέντρα αποφάσεων 
στην Αθήνα και στην Ευρώπη και να τον τοποθετήσουμε  ως έναν εκ των πρωταγωνιστών στο 
κάδρο των εξελίξεων. 



Ο Δήμαρχος  Αλεξανδρούπολης ως εκπρόσωπος του Δήμου είναι: 

 Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ομίλου εδαφικής συνεργασίας HELICAS 
 Μέλος του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.Μ.Α.Θ  Α.Α.Ε (Διαχείριση απορριμμάτων Ανατολικής 

Μακεδονία - Θράκης)    

Συμμετείχαμε σε αποστολή στις Βρυξέλλες προκειμένου να ενημερώσουμε τους 
Ευρωβουλευτές για τον εφιάλτη των Χρυσωρυχείων και να διατρανώσουμε την αρνητική μας 
θέση για αυτή την καταστροφική περιβαλλοντικά επένδυση. 

Καταθέσαμε τις απόψεις μας συμμετέχοντας ενεργά σε forum και σε πάνελ με τους 
μεγαλύτερους Δημάρχους της Χώρας. 

Πραγματοποιήσαμε σημαντικές δράσεις υποστήριξης της προσβασιμότητας και των 
συμπολιτών μας με κινητικά προβλήματα. Δωμάτιο στοργής, θέσεις στάθμευσης για 
εγκύους, δημιουργία ειδικών θέσεων υπερηλίκων  και ΑμεΑ για την παρακολούθηση 
παρελάσεων και εκδηλώσεων στο κέντρο της πόλης. 

Χτίζουμε την τουριστική ταυτότητα του Δήμου ως “Family friendly”, “Kids friendly”, & “Bike 
Friendly”. 

Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε πρωτότυπες πολιτιστικές δράσεις που συζητήθηκαν 
και  προβλήθηκαν Πανελλαδικά.  Εκδήλωση στο αεροδρόμιο των Αθηνών «FLY ME TO THE 
MOON”, συναυλία στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης, Street Art Festival, Διαδικτυακή 
εορταστική συναυλία με την Εβρίτικη Ζυγιά και με μοναδική ανταπόκριση από όλη την 
Ελληνική ομογένεια, Building Map, Bike Challenge και πολλές άλλες    

Αποσπάσαμε ως  Δήμος Αλεξανδρούπολης, πέντε (5) βραβεία στον θεσμό “Βραβεία 
Κορυφαίων  Δήμων - BEST CITY AWARDS” της χρονιάς. Μεταξύ αυτών  και το πολυτιμότερο: 
Το βραβείο της έξυπνης πόλης της χρονιάς. SMART CITY OF THE YEAR!  

 

Επανέρχομαι λοιπόν στον απολογισμό των διευθύνσεων και υπηρεσιών του δήμου μας, 
ξεκινώντας από τη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α. «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

Το οικονομικό έτος 2020 ήταν ένα δύσκολο έτος διότι η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 
έπληξε και συνεχίζει να πλήττει κοινωνικά και οικονομικά τη χώρα μας, τις επιχειρήσεις, τα 
νοικοκυριά αλλά και τους Ο.Τ.Α., όπως εν προκειμένω τον Δήμο Αλεξανδρούπολης από τις 
αρχές του Μαρτίου 2020.  

Αυτό είχε ως συνέπεια εντός του έτους 2020:  

α) να μη διενεργηθούν μια σειρά από δράσεις που είχαν προϋπολογιστεί και σχεδιαστεί,  

β) τη μείωση των εσόδων του Δήμου λόγω αποφάσεων για ελάφρυνση των επιχειρήσεων 
αλλά και αδυναμία πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών λόγω αναστολής λειτουργίας 



επιχειρήσεων όπου εργάζονται πολλοί συνδημότες μας και συνεπακόλουθα μείωση των 
επιχειρησιακών και οικογενειακών εισοδημάτων, 

γ) τη λειτουργία των υπηρεσιών σε καθεστώς υποστελέχωσης εάν ληφθεί υπόψη ότι αφενός 
μεν αρκετοί υπηρεσιακοί έλαβαν άδειες ειδικού σκοπού για όσο χρονικό διάστημα οι 
εκπαιδευτικές μονάδες ήταν κλειστές αλλά και γιατί αρκετοί άλλοι εργάστηκαν μέσω της 
τηλεργασίας. 

Εν τούτοις, οι υπηρεσιακοί παράγοντες των Διευθύνσεων Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών έχοντας ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου εργάστηκαν έντονα και 
δεδομένων των συνθηκών απόλυτα ικανοποιητικά παρά τις πολλές προαναφερόμενες 
δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα: 
 
Στο οικονομικό έτος 2020 η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών λειτουργώντας με γνώμονα 
την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά της, προέβη στις εξής κυριότερες ενέργειες: 

 Εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο 11 
Αναμορφώσεις του Προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν. 

 Υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο τις τριμηνιαίες 
Εκθέσεις Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. 

 Απέστειλε τα προβλεπόμενα Μηνιαία Οικονομικά Στοιχεία στους ανάλογους φορείς 
μέσω της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  

 Τήρησε το Μητρώο Δεσμεύσεων. 

 Τήρησε το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και την Αναλυτική Λογιστική. 

 Κατάρτισε και Δημοσίευσε Ισολογισμό – Απολογισμό προηγούμενης χρήσης κατόπιν 
ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.  

Ειδικότερα και για πρώτη φορά στην κατάσταση αποτελεσμάτων προηγούμενης 
χρήσης εντάχθηκαν στο σύνολο οι ζημιές των επιχειρήσεων ΚΕΠΑΔΑ, ΚΔΕΤΑΦ, 
ΚΔΕΠΑΦ, ΚΔΕΔΤ, ΔΗΚΕΑΛ, ΚΟΜΝΗΝΟΙ, ύψους 344.383,52 €.  

 Λειτούργησε την φυσική και λογιστική αποθήκη για την παρακολούθηση κατ’ αξία 
και ποσότητα των υλικών που προμηθεύεται και διακινεί ο δήμος. 

 Κατάρτισε τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021, ο οποίος ψηφίστηκε 
δυνάμει της υπ’ αριθ. 537/2020 απόφασης της Ο.Ε. και της υπ’ αριθ. 261/2020 
απόφαση Δ.Σ. και εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 24229 + 23175 απόφασης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

 Κατάρτισε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του επόμενου οικονομικού έτους 
2021, το οποίο ψηφίστηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 676/2020 απόφασης της Ο.Ε. και 
της υπ’ αριθ. 261/2020 απόφαση Δ.Σ. και εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 24229 + 
23175 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

 Επιβεβαίωσε τους υφιστάμενους Χρηματικούς Καταλόγους προηγούμενων ετών 
συνολικού ύψους 9.906.959,44 ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 1.474.946,92 ευρώ 
έχει τεθεί σε καθεστώς ρύθμισης. 



 Συνέταξε και Βεβαίωσε νέους Χρηματικούς Καταλόγους για το έτος 2020 συνολικού 
ύψους 980.548,57 ευρώ εκ των οποίων εισπράχθηκαν 155.846,41 ευρώ, ενώ 
ρυθμίστηκαν οφειλές ύψους 87.656,93 ευρώ και από αυτά εισπράχθηκαν 15.474,86 
ευρώ (* ο χαμηλός δείκτης εισπράξεων οφείλεται κυρίως στις συνθήκες πανδημίας 
Covid-19).  

 Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και σύμφωνη γνώμη όλων των δημοτικών 
παρατάξεων ελήφθη η υπ’ αριθ. 106/2020 απόφαση της Ο.Ε. και η αντίστοιχη υπ’ 
αριθ. 75/2020 απόφαση του Δ.Σ. για την ελάφρυνση των επιχειρήσεων και των 
συνδημοτών μας λόγω της πανδημίας COVID-19, οι οποίες θα επικαιροποιηθούν 
με τις αναγκαίες τροποποιήσεις εντός του 2021, σύμφωνα με τις οποίες: 

 

Α) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  
 
Την απαλλαγή για όλες τις επιχειρήσεις του Δήμου μας που έχουν αναστείλει τη λειτουργία 
τους, με τις αναφερόμενες στο εισηγητικό μέρος Π.Ν.Π. :  

1. Των Δημοτικών Τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος (Πρόκειται για το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 0,5% και το τέλος 
ακαθαρίστων εσόδων 0,5% ).  

2. Των τελών καθαριότητας και φωτισμού (Ανταποδοτικά που συνεισπράττονται μέσω των 
λογαριασμών της Δ.Ε.Η. και των λοιπών παρόχων ανά δίμηνο).  

3. Του τέλους χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων (τραπεζοκαθίσματα, τέλη πλατειών και 
πεζοδρομίων ) 

4. Του τέλους καθαριότητας & λοιπών Τελών Λαϊκών Αγορών (Συμμετέχοντες στις λαϊκές 
αγορές) 

5. Των μισθωμάτων Κυλικείων (Αφορά μισθώματα καταβαλλόμενα στο Δήμο από 
εκμισθωτές αυτών, όπως Δημαρχείου, Κολυμβητηρίου ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ, Δημοτικού 
καταστήματος Φερών, ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, Δημοτικής Βιβλιοθήκης κ.λ.π. από την ημέρα που 
σταμάτησαν τη λειτουργία τους) 

7. Των συνδρομών Δημοτικού Κολυμβητηρίου 

8. Των συνδρομών του τμήματος Εικαστικών.  

 
B) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  
 
Την απαλλαγή για τα φυσικά πρόσωπα που είναι αποδέκτες των σχετικών υπηρεσιών του 
Ν.Π., από :  

1. Τροφεία Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών.  

2. Τροφεία Κ.Δ.Α.Π. ΚΑΙ Κ.Δ.Α.Π. Α.Μ.Ε.Α.  

3. Μισθώματα Κυλικείων Α΄& Β΄Κ.ΑΠ.Η.  



4. Συνδρομές μελών Κ.Α.Π.Η. . Βοήθεια στο σπίτι ως προς το τίμημα του φαγητού και 
σύμφωνα με τις εισηγήσεις των κοινωνικών λειτουργών (Με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π. εξειδικεύονται τα ανωτέρω μέτρα 1-5). 

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις τα αναφερθέντα μέτρα αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων 
με έδρα το Δήμο ανεξαρτήτως μεγέθους ( άλλωστε το σύνολο των επιχειρήσεων του Δήμου 
είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία ) και 
νομικής μορφής ( Ατομικές, Ο.Ε.-Ε.Ε.-Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε.-Μ.Ε.Π.Ε.-Μ.Ι.Κ.Ε.-Α.Ε.-Μ.Α.Ε.) με Κ.Α.Δ. 
τους αναφερόμενους στις Π.Ν.Π.  

Γ)  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Την αγορά από τους παραγωγούς της Λαϊκής, ποσοτήτων προϊόντων όπως κηπευτικά, ελιές, 
κλπ., μέχρι του ποσού των 200 € ανά παραγωγό και ανάλογα με τα μέτρα της λαϊκής που 
μισθώνουν, σύμφωνα με την αναφερόμενη στο εισηγητικό μέρος Π.Ν.Π. 

 

 

 

 
Ι.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΤΑΜΕΙΟΥ  
 
 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 

 Ι.  Λειτουργικά Έξοδα 

Κωδι
κός 
Ομάδ
ας 
Εξόδ
ων 

Περιγραφή 
Εξόδων 

Αρχικός 
Προϋπ/μ
ός 

Τελικός 
Προϋπ/μό
ς 
(με 
αναμ/σεις
) 

Τιμ/θέντ
α 

Ενταλθέν
τα 

Πληρωθέ
ντα 

 

60 
Αμοιβές και 
έξοδα 
προσωπικού 

9.872.69
2,77 

11.393.7
03,45 

10.253.9
04,96 

9.932.76
4,68 

9.932.76
4,68 

 

61,62 
Αμοιβές και 
παροχές τρίτων 

3.057.38
5,87 

4.832.59
3,50 

3.053.47
7,27 

2.938.51
1,13 

2.938.51
1,13 

 

63,64 
Φόροι - τέλη, 
λοιπά γενικά 
έξοδα 

1.882.05
1,30 

2.190.19
9,69 

905.950,
78 

764.360,
74 

764.360,
74 

 

651 
Τοκοχρεολύσια 
δανείων 

33.086,9
9 

24.055,3
9 

22.925,3
3 

21.965,8
4 

21.965,8
4 

 

66 
Προμήθειες-
Αναλώσεις 
υλικών 

2.167.91
7,40 

3.455.07
1,13 

2.513.66
3,05 

2.050.55
4,98 

2.050.55
4,98 

 

67,68 
Μεταβιβάσεις 
σε τρίτους, 
λοιπά έξοδα 

4.738.55
7,88 

5.746.39
3,70 

5.182.61
1,57 

5.182.61
1,57 

5.182.61
1,57 

 



81 
Πληρωμές για 
υποχρεώσεις 
Π.Ο.Ε. 

2.389.19
1,88 

1.493.10
4,34 

1.150.25
6,43 

967.686,
88 

967.686,
88 

 

82,85 
Λοιπές 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 

13.685.4
81,46 

15.120.9
63,65 

4.508.99
6,57 

4.508.15
6,69 

4.508.15
6,69 

 

Σύνολο  (Ι) 
37.826.3

65,55 
44.256.0

84,85 
27.591.7

85,96 
26.366.6

12,51 
26.366.6

12,51 

 

 
   

ΙΙ. Επενδύσεις   

Κωδι
κός 
Ομάδ
ας 
Εξόδ
ων 

Περιγραφ
ή Εξόδων 

Αρχικός 
Προϋπ/μός 

Τελικός 
Προϋπ/μ
ός 
(με 
αναμ/σει
ς) 

Τιμ/θέντ
α 

Ενταλθέν
τα 

Πληρωθέ
ντα 

  

71 Αγορές 674.862,58 
4.202.12

9,66 
822.912,

68 
687.348,

43 
687.348,

43 
  

73 Έργα 9.590.578,73 
20.342.6

95,44 
6.840.42

3,64 
6.778.72

3,85 
6.778.72

3,85 
  

74 Μελέτες 60.000 
401.119,

27 
120.280,

42 
120.280,

42 
120.280,

42 
  

75 

Συμμετοχή 
σε 
επιχειρήσε
ις 

0 
586.000,

00 
286.000,

00 
286.000,

00 
286.000,

00 
  

652 

Τοκοχρεολ
ύσια 
δανείων 
επενδύσε
ων 

1.643.199,92 
1.220.03

3,08 
1.216.05

8,07 
1.216.05

8,07 
1.216.05

8,07 
  

Σύνολο (ΙΙ)        

9111 
Αποθεματι
κό 

223,16 
704.752,

35 
     

Γενικό σύνολο 
εξόδων 

11.968.864,39 
27.456.7

29,80 
9.285.67

4,81 
9.088.41

0,77 
9.088.41

0,77 
  

        

 
 
 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΣΟΔΩΝ 

Α Β (Β προς Α) 

ΤΕΛΙΚΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 
ΕΣΟΔΑ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 



71.712.814,65€ 59.109.959,69 € 82% 

ΤΕΛΙΚΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 
ΕΣΟΔΑ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

71.712.814,65€ 48.378.298,09 € 67% 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ    ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

59.109.959,69 € 48.378.298,09 € 82% 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΞΟΔΩΝ 

Α Β (Β προς Α) 

ΤΕΛΙΚΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 
ΕΞΟΔΑ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ 
ΕΞΟΔΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 
 

71.712.814,65€ 36.877.460,77€ (1) 51% 

ΤΕΛΙΚΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 
ΕΞΟΔΑ 

ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 
 

71.712.814,65€ 35.455.023,28€  49% 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 
 

36.877.460,77€ 35.455.023,28€  96% 

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις περασμένων ετών του Δήμου Αλεξανδρούπολης με 
31.12.2020, νόμιμες και μη νόμιμες  ανέρχονται στο ύψος των 1.751.823,07 €. 

 

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ) 

ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 2020 824.702,16 €  

ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 
(ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ) 

9.906.959,44 €  

ΣΥΝΟΛΟ 
10.731.661.60 
€    

(1) 

(1) Ποσό ύψους 1.474.946,92 €  βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ -  ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (1) 

Α Β Α πλην Β 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

48.378.298,09 € 35.455.023,28€ 12.923.274,81 € 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΤΟΥΣ 

36.877.460,77€ 35.455.023,28€ 1.422.437,49 € 
 (1) Επάρκεια Χρηματικού Υπολοίπου για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων. 
 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 

Α Β Γ 



ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΑΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
 ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ  ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 
 ΣΥΝΕΧ/ΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΕΠΟΜ.ΕΤΟΥΣ 
 ΣΥΝΕΧ/ΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 
 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΟΜ. 

ΕΤΟΥΣ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ   
ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 
(ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) 

12.923.274,81 € 6.721.635,27 6.201.639,54€ 

 
 
 
 
 
ΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

1. Ετήσια Διενέργεια Δημοπρασιών μίσθωσης ή εκμίσθωσης ακινήτων καθώς και 
Επαναληπτικών Δημοπρασιών αλλά και Δημοσίων Προσκλήσεων για μίσθωση 
ακινήτων,  Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα Νηπιαγωγεία 2ο, 7ο, 8ο, 10ο και 11ο, τα 
ΚΕΠ Άβαντος & Χηλής, τις Αποθήκες της ΚΥΔΕΠ, αγροτεμάχια, κυλικεία, καταστήματα 
κ.α. 

2. Για πρώτη φορά με ολοκληρωμένη διαδικασία Παρακολούθηση κι εκμετάλλευση 
της Περιουσίας των Κληροδοτημάτων του Δήμου,  Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι 
αποφάσεις Δ.Σ. έχουν εκδοθεί το 2020 για τα κληροδοτήματα Βασιλείου Φωτίου του 
Νεοκλέους, Ευστάθιου Τριανταφυλλίδη και Αντουανέττας Δεμντζάν του Ιωάννου.  

3. Εκτέλεση διαδικασιών για Δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης Δημοτικών Ακινήτων, για 
πρώτη φορά από το γραφείο εσόδων και όχι από το γραφείο Δημάρχου. Ενδεικτικά 
σας αναφέρουμε τις παραχωρήσεις σε Φάρο και Προσκόπους. 

4. Ετήσια Σύνταξη Χρησιδανείων αλλά και Εισηγήσεις για λήξη Ισχύος Χρησιδανείων 
(πχ. Έκτασης στον Άβαντα με την εταιρία του ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ). 

5. Ετήσια Σύνταξη Καταστάσεων Δαπανών Μισθωμάτων Τριμήνου. 

6. Για πρώτη φορά μετά από το 2014-2015 Ενημέρωση Ηλεκτρονικής Πύλης 
Μισθώσεων ακινήτων στο gsis.gr. 

7. Για πρώτη φορά έγιναν εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική 
Επιτροπή για Διαγραφή  μισθωμάτων λόγω COVID-19 και σύνταξη σχετικών 
Δηλώσεων COVID-19 στην πύλη του gsis.gr. 

8. Ετήσια Ενημέρωση του Προγράμματος Genesis ως προς τα μηνιαία 
προϋπολογιζόμενα μισθώματα (έσοδα & έξοδα) εκάστου έτους. 

9. Ετήσια Ενημέρωση Ηλεκτρονικής Πύλης Αντικειμενικών Αξιών. 

10. Ετήσια Τήρηση Μητρώου Δημοτικών Ακινήτων (μεταξύ αυτών και των 
καταπατηθέντων). 

11. Ετήσια Ενημέρωση Υπουργείου Οικονομικών - Γ.Δ. Δημόσιας Περιουσίας & 
Κοινωφελών Περιουσιών. 



12. Για πρώτη φορά και μετά από αιτήσεις δημοτικών παρατάξεων από το 2011 
παραχωρήθηκε χώρος (μετά από σύμβαση χρησιδανείου μεταξύ της Π.Ε.Δ. και του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης) επί της οδού Μπουμπουλίνας  για τις ανάγκες των 
δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
13. Δημιουργία και παρακολούθηση αιτημάτων του Δήμου για παραχώρηση κατά 
χρήση ακινήτων του Δημοσίου που απαιτούνται για διάφορες ανάγκες του Δήμου.  

14. Αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις των δημοτικών ακινήτων στο Κτηματολόγιο 
και κατόπιν σύνταξη ενστάσεων για τις περιπτώσεις που θίγονται δημοτικά ακίνητα από 
την αρχική ανάρτηση.  

15. Έλεγχος και γνωμοδότηση για χωρικές μεταβολές και πρόδηλα σφάλματα του 
Κτηματολογίου που επηρεάζουν δημοτικά ακίνητα. 

16. Υποβολή αντιρρήσεων κατά της ανάρτησης δασικού χάρτη για τα ακίνητα του 
Δήμου. 

17. Έλεγχος και υποβολή ένστασης σε περίπτωση που θίγονται τα δικαιώματα του 
Δήμου από ανάρτηση Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης. 

18. Σύνταξη και έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων για την εκμίσθωση του 
αιγιαλού και της παραλίας. 

19. Έλεγχος και διεκδίκηση αποζημιώσεων από απαλλοτριώσεις δημοτικών ακινήτων 
(Εγνατία Οδός, ΤΑΠ κτλ.). 

20. Έλεγχος καταπατήσεων δημοτικών ακινήτων – έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικών 
αποβολών, με σύνταξη των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων για τον προσδιορισμό 
της καταπατημένης έκτασης.  

21. Σύνταξη τοπογραφικών μελετών για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών 

22. Εργασίες υπαίθρου και σύνταξη των τοπογραφικών μελετών.  

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα Τοπογραφικά διαγράμματα για το Ο.Τ. 460Αβ, για το 
πυροσβεστικό κλιμάκιο Φερών, 2 αγροτικών οδών στις Φέρες για το πρόγραμμα 
Τρίτσης,  για το Ο.Τ. 706 (νέα νηπιαγωγεία), για τις πλατείες Μάκρης, Δικέλλων και 
Λουτρού, για κοινόχρηστες εκτάσεις στον οικισμό Άνθειας, καθώς και για τη διάνοιξη 
δρόμου (Α.Τ. 635 Καλλιθέα – Ν. Χιλή). 

 
 

ΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ COVID-19 
 
Εντός του οικονομικού έτους 2020 ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εισέπραξε από έκτακτες 
επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών για δαπάνες σχετικά με την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 991.485,16 ευρώ. 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δαπάνησε συνολικά για πάσης φύσεως μέτρα κατά της 
Πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 1.209.172,25 ευρώ. 



Προκύπτει ότι μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2020 ο Δήμος Αλεξανδρούπολης βάση των 
αναγκών που προέκυψαν κατά την διάρκεια του έτους για μέτρα αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, προέβη από τακτικά έσοδα σε δαπάνες ύψους 217.687,09 € 
περισσότερες από τις επιχορηγήσεις που έλαβε. 

Όλες οι διαδικασίες έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται εκ μέρους των Οικονομικών 
Υπηρεσιών με απόλυτη νομιμότητα και όπως προέβλεπαν οι σχετικές Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχόμενου, μετά από σχετικές αποφάσεις έγκρισης εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής. 

Περαιτέρω το τμήμα παρακολούθησης και επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 24943/21-04-2020 
έγγραφο του δυνάμει της υπ’ αριθ. 2/17012/ΔΠΓΚΚ/15-04-2020 εγκύκλιο του Υφυπουργού 
Οικονομικών καθώς και με το υπ’ αριθ. πρωτ. 57005/09-09-2020, ζητά και ελέγχει την 
καταγραφή εσόδων και δαπανών λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 
και της οικονομίας από τον COVID-19 σε μηνιαία βάση από τους Ο.Τ.Α., τις οποίες και σας 
προσκομίζω. 

Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα 
έχουν τιμολογηθεί και ενταλματοποιηθεί έως και το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου 2020. 
Φυσικά υπάρχουν και άλλες δαπάνες οι οποίες έχουν ή θα καταχωρηθούν ως Π.Ο.Ε. 
 

Ειδικότερα: 

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19  
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Κ.Α. Π/Υ 
2020 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 40.000,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

1219.010 

 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-19 ΣΕ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ (ΚΤΘ 
06/04/20_ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 
03/04/20) (ΣΧ ΧΕΠ Α678/2020) 
2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020 – 
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 79/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 
Δ.Σ. 

2 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
 

Α)353.630,84 € 
Β)176.723,48 € 
Γ)  60.000,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 
COVID-19  
Α)4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020 
– ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 125/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 
Β)4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020 
– ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 125/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 



 
 
 
 
 

1211.002 
1211.003 
1219.009 

Γ)2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020 
– ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 79/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 

3 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

7.500,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1219.006 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 
ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ (ΤτΕ_ΚΤΘ 
30/04/2020_ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 
04_05_20) 
3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020 – 
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 102/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 

4 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 353.630,84 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1211.005 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ 
ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 
COVID- 19. 
10η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020 
– ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 260/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 
ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 
2020 991.485,16 € 

 

 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 ΕΞΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ COVID-19 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

Α/
Α ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

ΞΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣ. & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 
EBRΟSOFT 

606
1 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 
(ΕΝΔΥΣΗ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΝΣΤΟΛΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 

9.982,00 
€ 

Προμήθεια 
επαναχρησιμοποιού
μενων στολών 
εργασίας ειδικού 
τύπου  



ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 140/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

2 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

627
9 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, 
ΦΩΤΙΣΜΟ, 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

13.714,4
0 € 

Απολυμάνσεις 
κτιρίων και δομών 
του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 
για την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών 
συνεπειών 
εμφάνισης του 
κορονοϊού COVID-
19  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 121/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

3 

ΒΑΒΙΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ-
ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ 
ΣΥΜΕΩΝ Ο.Ε.  

627
9 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, 
ΦΩΤΙΣΜΟ, 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

1.822,80 
€ 

Απολυμάνσεις 
κτιρίων και δομών 
του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 
για την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών 
συνεπειών 
εμφάνισης του 
κορονοϊού COVID-19 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 121/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

4 
ΕΒΡΟΑΠΟΛΥΜΑ
ΝΤΙΚΗ 

627
9 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, 
ΦΩΤΙΣΜΟ, 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

7.465,78 
€ 

Απολυμάνσεις 
κτιρίων και δομών 
του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 
για την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών 
συνεπειών 
εμφάνισης του 
κορονοϊού COVID-
19  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 121/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

5 
ΕΒΡΟΑΠΟΛΥΜΑ
ΝΤΙΚΗ 

627
9 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, 
ΦΩΤΙΣΜΟ, 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

5.058,22 
€ 

Απολυμάνσεις 
κτιρίων και δομών 
του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 
για την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών 



συνεπειών 
εμφάνισης του 
κορονοϊού COVID-
19  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 121/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

6 

ΚΑΖΑΚΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

627
9 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, 
ΦΩΤΙΣΜΟ, 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

 
3.013,20 

€ 

Απολυμάνσεις 
κτιρίων και δομών 
του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 
για την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών 
συνεπειών 
εμφάνισης του 
κορονοϊού COVID-19 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 121/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

      

7 ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 199,11 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

8 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 74,58 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

9 
ΧΑΡΑΝΑ 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 200,00 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

10 ΑΝΑΝΙΔΟΥ ΣΑΡΑ 
648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 194,65 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  



ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

11 
ΡΗΓΑΣ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 74,99 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

12 ΡΗΓΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 74,99 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

13 
ΜΠΑΓΚΝΤΑΣΑΡΙ
ΑΝ ΓΚΡΕΤΑ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 200,00 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

14 
ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ 
ΣΟΦΙΑ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 150,00 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

15 
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 
ΘΕΟΔΩΡΑ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 200,00 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

16 ΤΣΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 150,00 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 



17 
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ 
ΔΑΦΝΗ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 74,92 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

18 
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 150,00 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

19 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 148,71 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

20 
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 200,00 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

21 

SOKOLOVA -
VASILEIOU 
BISTRA 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 200,00 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

22 
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ 
ΣΟΦΙΑ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 200,00 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

23 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
Υ ΕΙΡΗΝΗ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 176,28 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 



τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

24 
ΓΙΟΚΝΩΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 150,00 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

25 
ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 200,00 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

26 
ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 199,12 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

27 
ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 197,75 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

28 
ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 197,75 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

29 
ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 199,87 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  



ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

30 
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 149,84 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

31 
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 150,00 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

32 
ΜΟΥΜΙΝ 
ΣΕΜΠΙΛΕ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 200,00 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

33 
ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 200,00 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

34 
ΔΕΜΙΡΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

648
1 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 200,00 € 

Προμήθεια ειδών 
για παροχή 
γευμάτων & 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

35 

ΞΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣ. & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 
EBRΟSOFT 

663
5 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

36.763,6
0 € 

Προμήθεια  υλικών 
συναφών με την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών 
συνεπειών της 
εμφάνισης του 
κορονοϊού  COVID – 
19 



ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 90/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

36 
ΓΚΟΥΝΤΖΕΛΗ 
ΑΦΟΙ Ο.Ε. 

663
5 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3.243,60 
€ 

Λοιπά είδη υγιεινής 
και 
καθαριότητας  για 
την αντιμετώπιση 
των αρνητικών 
συνεπειών 
εμφάνισης του 
ΚΟΡΩΝΙΟΥ COVID -
19 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 191/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

37 
ΓΚΟΥΝΤΖΕΛΗ 
ΑΦΟΙ Ο.Ε. 

663
5 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

13.894,3
6 € 

Λοιπά είδη υγιεινής 
και 
καθαριότητας  για 
την αντιμετώπιση 
των αρνητικών 
συνεπειών 
εμφάνισης του 
ΚΟΡΩΝΙΟΥ COVID -
19  
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 191/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

38 
ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

666
1 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 210,18 € 

Προμήθεια 
plexiglass για το 
Κ.Ε.Π. της Δ.Ε. 
Φερών για  την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών 
συνεπειών της 
εμφάνισης του 
κορονοϊού  COVID – 
19  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 99/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

39 
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

669
9 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

2.518,94 
€ 

Προμήθεια  Ζωοτρο
φών για τα 
αδέσποτα του 
Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 
συναφών με την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών 
συνεπειών της 
εμφάνισης του 



κορονοϊού  COVID – 
19 )  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 122/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

40 

ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚ
Ο ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ
ΛΗΣ 

671
5 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Η 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ 

45.096,0
0 € 

Έκτακτη 
επιχορήγηση στο 
Κέντρο Κοιν. 
Προστασίας-
Αλληλεγγύης, 
Παιδείας & 
Περιβάλλοντος 
<<Πολυκοινωνικό>>
από Δήμο 
Αλεξανδρούπολης   
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 76/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.    

41 

ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚ
Ο ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ
ΛΗΣ 

671
5 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Η 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ 

45.096,0
0 € 

Έκτακτη 
επιχορήγηση στο 
Κέντρο Κοιν. 
Προστασίας- 
Αλληλεγγύης, 
Παιδείας & 
Περιβάλλοντος 
<<Πολυκοινωνικό>>
από Δήμο 
Αλεξανδρούπολης   
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 76/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 

42 

ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚ
Ο ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ
ΛΗΣ 

671
5 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Η 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ 

33.467,5
2 € 

Έκτακτη 
επιχορήγηση στο 
Κέντρο Κοιν. 
Προστασίας- 
Αλληλεγγύης, 
Παιδείας & 
Περιβάλλοντος 
<<Πολυκοινωνικό>>
από Δήμο 
Αλεξανδρούπολης   
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 124/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 

43 
ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

713
4 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 

2.852,00 
€ 

Προμήθεια Banner 
για ενημέρωση των 
πολιτών του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης  γ
ια την αντιμετώπιση 
των αρνητικών 
συνεπειών 



εμφάνισης του 
κορονοϊού COVID -
19  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 151/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

44 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Μ. 
& ΣΙΑ ΟΕ 

713
5 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

3.055,95 
€ 

Προμήθεια  καθαρισ
τικών αέρος και 
ανταλλακτικών 
αυτών για  την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών 
συνεπειών της 
εμφάνισης του 
κορονοϊού  COVID – 
19 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 104/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

45 
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

713
5 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 449,95 € 

Προμήθεια 
ταϊστρών και 
ποτιστρών για 
σίτιση αδέσποτων 
σκύλων του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 
για την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών 
συνεπειών 
εμφάνισης του 
κορονοϊού COVID -
19  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 116/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

46 
ΓΚΟΥΝΤΖΕΛΗ 
ΑΦΟΙ Ο.Ε. 

713
5 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

5.797,00 
€ 

Προμήθεια κάδων 
με καπάκι  για την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών 
συνεπειών 
εμφάνισης του 
ΚΟΡΩΝΙΟΥ COVID -
19  
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 191/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

47 

ΟΡΦΕΑΣ GLASS 
Ο.Ε (Α. 
ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙΔΗΣ 
Θ. ΚΕΡΑΤΙΔΗΣ Α 

666
1 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

2.926,40 
€ 

Προμήθεια 
πλεξιγκλάς 
διαχωριστικό τύπου 
πάνελ διάφανο για 
τις υπηρεσίες του 



ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙΔΗΣ 
ΟΕ) 

Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 
για την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών 
συνεπειών 
εμφάνισης του 
κορονοϊού COVID-
19  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 253/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

48 

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 
Α. ΤΕΡΖΗΣ Δ. ΟΕ 
 

643
1 

ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

8.850,00 
€ 

Έξοδα ενημέρωσης 
και προβολής 
δραστηριοτήτων του 
Δήμου μας  για την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών 
συνεπειών 
εμφάνισης του 
κορονοϊού COVID -
19 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 191/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

49 

ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚ
Ο ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ
ΛΗΣ 

671
5 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Η 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ 

110.000,
00 € 

Έκτακτη 
επιχορήγηση στο 
Κέντρο Κοιν. 
Προστασίας-
Αλληλεγγύης, 
Παιδείας & 
Περιβάλλοντος 
<<Πολυκοινωνικό>>
από Δήμο 
Αλεξανδρούπολης 
για πρόσληψη 
προσωπικού στις 
δομές του 
προγράμματος 
"Βοήθεια στο σπίτι" 
στις Φέρες και στην 
Αλεξ/πολη   
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 166/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 

50 
 

 

ΠΡΙΣΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΑΒΕΕ 
 

713
4 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

2.195,89 
€ 

 

Προμήθεια 
ηλεκτρονικών 
συσκευών (Laptop, 
Tablet, 
Smartphone), Έξοδα 
ενημέρωσης και 



προβολής 
δραστηριοτήτων του 
Δήμου μας  για την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών 
συνεπειών 
εμφάνισης του 
κορονοϊού COVID -
19, Λοιπός 
εξοπλισμός, Λοιπά 
είδη υγιεινής και 
καθαριότητας 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 191/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

51 

ΠΡΙΣΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΑΒΕΕ 

713
5 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

2.250,00 
€ 

 

Προμήθεια 
ηλεκτρονικών 
συσκευών (Laptop, 
Tablet, 
Smartphone), Έξοδα 
ενημέρωσης και 
προβολής 
δραστηριοτήτων του 
Δήμου μας  για την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών 
συνεπειών 
εμφάνισης του 
κορονοϊού COVID -
19, Λοιπός 
εξοπλισμός, Λοιπά 
είδη υγιεινής και 
καθαριότητας 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 191/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

 
52 

 
ΑΛΑΤΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

713
5 

 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

4.174,6 
€ 

 

Προμήθεια 
ταϊστρών και 
ποτιστρών για 
σίτιση αδέσποτων 
σκύλων του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 
για την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών 
συνεπειών 
εμφάνισης του 
κορονοϊού COVID -
19 



ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 316/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

53 
ΑΛΑΤΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

669
9 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

3.323.20 
€ 

Προμήθεια  Ζωοτρο
φών για τα 
αδέσποτα του 
Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 
συναφών με την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών 
συνεπειών της 
εμφάνισης του 
κορονοϊού  COVID – 
19 ) 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 316/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

54 
ΚΕΧΑΧΙΟΓΛΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

826
1 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 471,38 € 

Επιστροφή 
αχρεωστήτως 
καταβληθέντων 
ποσών από 
απαλλαγή 
μισθωμάτων λόγω 
COVID-19 (Απρίλιος 
2020) 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 465/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

55 
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

826
1 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 565,66 € 

Επιστροφή 
αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων 
ποσών μισθωμάτων 
κατά 40% λόγω 
COVID-19 (Ιούνιος, 
Ιούλιος, Αύγουστος 
2020) 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 498/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

56 
ΚΟΥΙΝΕΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

826
1 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 366,79 € 

Επιστροφή 
αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων 
ποσών μισθωμάτων 
κατά 40% λόγω 
COVID-19 (Μάρτιος 
2020) 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 498/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 



57 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩ
Ν ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ  

652
5 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ 885,54 € 

Προμήθεια 
τράπεζας  για την 
κάλυψη 
εκτάκτων  και 
επιτακτικών 
αναγκών  που 
προκλήθηκαν από 
την εμφάνιση του 
κορονοϊού COVID-
19  
ΧΕΠ: 526/2020 = 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΧΕΠ: 1341/2020 = 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΧΕΠ: 1572/2020 = 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

58 
ΤΖΟΒΕΛΕΚΗ 
ΦΥΛΑΝΘΗ 

647
3 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

13.702,9
9 € 

 

Διανομή κατ’ οίκον 
τροφίμων και ΒΥΣ 
στους δικαιούχους 
του προγράμματος 
ΤΕΒΑ-Διοικητικές 
δαπάνες 
Προγράμματος 
Επισιτιστικής  Βοήθε
ιας 2018-2020 – 
λόγω COVID-19 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 268/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

59 

ΟΡΦΕΑΣ GLASS 
Ο.Ε (Α. 
ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙΔΗΣ 
Θ. ΚΕΡΑΤΙΔΗΣ Α 
ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙΔΗΣ 
ΟΕ) 

666
1 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

4.364,80 
€ 

 

Προμήθεια 
πολύφυλλων 
(τριπλεξ) τζαμιών 
για τον Δήμο 
Αλεξανδρούπολης 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 253/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

60 
ΓΚΟΥΒΕΡ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

661
3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ 

1.860,00 
€ 

Προμήθεια εντύπων 
και υλικών 
μηχανογράφησης 
και πολλαπλών 
εκτυπώσεων - 
Αυτοκόλλητα 
COVID-19 
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 27966/08-
09-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ 



61 

ENDLESS-ΕΒΡΟΣ 
ΧΑΡΤΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε. 

663
5 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

21.648,1
8 €  

Προμήθεια  υλικών 
συναφών με την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών 
συνεπειών της 
εμφάνισης του 
κορονοϊού  COVID – 
19 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 584/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. η 
οποία διορθώνει 
την ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 554/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

62 

ENDLESS-ΕΒΡΟΣ 
ΧΑΡΤΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε. 

663
5 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

11.294,0
2 € 

Προμήθεια  υλικών 
συναφών με την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών 
συνεπειών της 
εμφάνισης του 
κορονοϊού  COVID – 
19 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 584/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. η 
οποία διορθώνει 
την ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 554/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

63 
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ Μ & 
ΣΙΑ  Ο.Ε 

643
1 

ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

558,00 € 
 

Εκτυπώσεις 
ενημερωτικού 
χαρακτήρα για την 
υλοποίηση test 
covid-19 από τον 
ΕΟΔΥ σε συνεργασία 
με το Δήμο 
Αλεξανδρούπολης 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 640/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

64 

ΑΣΤΗΡ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΑΞΕ 

826
1 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 

54.020,5
2 € 

 

Επιστροφή 40% 
αχρεωστήτως 
εισπραχθέντος 
χρηματικού ποσού 
μισθωμάτων 
επιχειρήσεων που 
έχει ανασταλεί η 
λειτουργία τους ή 
έχουν πληγεί από 



COVID-19 (4ος έως 
11ος 2020) 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 684/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

65 

 

ΓΙΟΚΝΩΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

647
3 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

6.789,35 
€ 

 

Διοικητικές δαπάνες 
Προγράμματος 
Επισιτιστικής  Βοήθε
ιας 2018-2020 
(Υπηρεσίες 
διανομής δεμάτων 
λόγω COVID-19) 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 568/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

66 
ΓΙΟΚΝΩΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

647
3 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

10.091,7
8 € 

Διοικητικές δαπάνες 
Προγράμματος 
Επισιτιστικής  Βοήθε
ιας 2018-2020 
(Υπηρεσίες 
διανομής δεμάτων 
λόγω COVID-19) 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 568/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

67 
ΓΙΟΚΝΩΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

647
3 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

7.725,43 
€ 

Διοικητικές δαπάνες 
Προγράμματος 
Επισιτιστικής  Βοήθε
ιας 2018-2020 
(Υπηρεσίες 
διανομής δεμάτων 
λόγω COVID-19) 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 568/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

68 
ΓΚΟΥΝΤΖΕΛΗ 
ΑΦΟΙ Ο.Ε. 

647
3 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

3.418,14 
€ 

 

Διοικητικές δαπάνες 
Προγράμματος 
Επισιτιστικής  Βοήθε
ιας 2018-2020 
(προμήθεια 
τελάρων λόγω 
COVID-19) 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 268/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

69 
ΓΚΟΥΝΤΖΕΛΗ 
ΑΦΟΙ Ο.Ε. 

647
3 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

1.343.16 
€ 

Διοικητικές δαπάνες 
Προγράμματος 
Επισιτιστικής  Βοήθε
ιας 2018-2020 
(προμήθεια 



τελάρων λόγω 
COVID-19) 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 268/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

70 

ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚ
Ο ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ
ΛΗΣ 

673
1 

ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ή 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ 

147.468,
00 € 

Έκτακτη  επιχορήγησ
η στο Κέντρο Κοιν. 
Προστασίας-
Αλληλεγγύης, 
Παιδείας & 
Περιβάλλοντος 
<<Πολυκοινωνικό>> 
για πρόσληψη 
προσωπικού για την 
αντιμετώπιση και 
τον περιορισμό 
διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-
19 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 709/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

71 
ΣΩΠΑΣΗ 
ΦΩΤΕΙΝΗ  

663
1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΕΙΟΝΟ
ΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

1.875,00 
€ 

Προμήθεια 
ανίχνευσης και 
ταυτοποίησης του 
ιού COVID-19 με 
μοριακή μέθοδο RT-
PCR για την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών 
συνεπειών της 
εμφάνισης του 
κορονοϊού COVID-
19. 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 553/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

72 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩ
Ν & ΔΑΝΕΙΩΝ 

652
5 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ 530,45 € 

Προμήθεια 
τράπεζας  για την 
κάλυψη 
εκτάκτων  και 
επιτακτικών 
αναγκών  που 
προκλήθηκαν από 
την εμφάνιση του 
κορονοϊού COVID-
19  
ΧΕΠ: Α1341/2020 = 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 



73 

ΤΖΟΒΕΛΕΚΗ Φ. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΚΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩ
Ν  

647
3 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

10.091,7
8 € 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΥΣ 
ΣΤΟΟΥΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΕΒΑ ΕΝΟΨΕΙ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ 
COVID-19 ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
(ΤΕΒΑ/FEAD)  
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 614/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

74 

ΤΖΟΒΕΛΕΚΗ Φ. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΚΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩ
Ν  

647
3 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

7.725,43 
€ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΥΣ 
ΣΤΟΟΥΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΕΒΑ ΕΝΟΨΕΙ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ 
COVID-19 ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
(ΤΕΒΑ/FEAD) 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 614/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

75 

ΤΖΟΒΕΛΕΚΗ Φ. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΚΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

647
3 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 

6.789,35 
€ 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 



ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩ
Ν  

ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΥΣ 
ΣΤΟΟΥΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΕΒΑ ΕΝΟΨΕΙ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ 
COVID-19 ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
(ΤΕΒΑ/FEAD) 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 614/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

76 

 
ΤΖΟΒΕΛΕΚΗ 
ΦΥΛΑΝΘΗ 

647
3 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

16.098,3
9 € 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' 
ΟΙΚΟΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΥΣ 
ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΕΒΑ, ΕΝΟΨΕΙ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ 
COVID-19 ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
(Τ.ΕΒ.Α/ FEAD) 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 531/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. η 
οποία τροποποιεί 
την ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 529/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.  

77 
ΤΖΟΒΕΛΕΚΗ 
ΦΥΛΑΝΘΗ 

647
3 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

6.677,68 
€ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' 
ΟΙΚΟΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΥΣ 
ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
ΤΟΥ 
ΠΡΠΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΕΒΑ, ΕΝΟΨΕΙ 



ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ 
COVID-19 ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
(Τ.ΕΒ.Α/ FEAD) 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 531/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. η 
οποία τροποποιεί 
την ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 529/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

78 

 

ΤΣΑΛΚΙΔΟΥ 
ΕΥΑΝΘΙΑ 

663
1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΕΙΟΝΟ
ΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

 

750,00 € 
 

Προμήθεια 
ανίχνευσης και 
ταυτοποίησης του 
ιού COVID-19 με 
μοριακή μέθοδο RT-
PCR για την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών 
συνεπειών της 
εμφάνισης του 
κορονοϊού COVID-
19. 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 553/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

79 
ΚΟΥΚΟΥΤΙΝΗ 
Α.Ε  

627
9 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, 
ΦΩΤΙΣΜΟ, 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

24.800,0
0 € 

Πλύση και 
απολύμανση κάδων 
απορριμμάτων για 
την αντιμετώπιση 
των αρνητικών 
συνεπειών από την 
εμφάνιση του 
κορονοϊού COVID-19 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 175/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

80 
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

826
1 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 

 

315,85 € 
 

Επιστροφή 
αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων για 
τα μισθώματα από 
τον Μάρτιο έως και 
τον Μάϊο 
2020  λόγω 
αναστολής 



λειτουργίας  της 
επιχείρησης  και 
σύμφωνα  με την 
75/2020 Α.Δ.Σ.   
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 465/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 

   

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Η΄ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΩ 
COVID ΕΩΣ ΚΑΙ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020 

734.162,
12 €  

 
 
 
 
 
 
 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 
6041 
6054 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, 
ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, 
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) 
ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 458.904,24 € 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ,  ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΟΔΗΓΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, 
ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΔΗΓΟΙ 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 
ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID-
19 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ.   93/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
183/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο.Ε. 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
219/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο.Ε. 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
115/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο.Ε. 



ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ.   92/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
374/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο.Ε. 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
425/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο.Ε. 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 6482 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 
ΕΞΟΧΩΝ 16.668,02 € 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ 
COVID-19 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
221/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο.Ε. 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
265/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο.Ε. 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
215/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο.Ε. 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΛΟΓΩ 
COVID ΕΩΣ ΚΑΙ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020 

474.810,13 € 
  

     

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 

ΛΟΓΩ COVID-19 
ΜΕΧΡΙ ΔΕΚΜΕΒΡΙΟ 

2020 991.485,16 €  

  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΛΟΓΩ COVID-19 

ΜΕΧΡΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 
2020 

1.209.172,25 
€  

 
 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ  
ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2020 

 

 
 

Α
/
Α 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
Σ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜ
ΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ  
ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑ

ΣΗΣ 

ΠΟΣΟ
ΣΤΟ  

ΕΚΠΤ
ΩΣΗΣ 

ΑΝΑΔΟΧ
ΟΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  Σ
ΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΣΕΙΣ 



 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 
Μ/Ε, 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΤΩΝ, 
ΦΩΤΟΒΟΛΤ
ΑΪΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ
Ν  
ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚ
ΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 
2020 

33.000,00 
€ 

25.864,
92 € 21% 

Υδρόγειο
ς 

Ανώνυμο
ς  

Ασφαλισ
τική &  

Αντασφα
λιστική 

Εταιρεία 
έως 31-12-
2020   

 
 
 
 
 
 
 

2. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΥΛΗΣ, 
ΥΛΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩ
Ν 
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, 
FAX, 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚ
ΩΝ 

66.711,43 
€  

1.) 
25.642,

79 € 
2.) 

1.983,9
5 € 
3.) 

19.840,
72 € 

1. 32 
% 
2. 60 
% 
3. 17 
% 

1. 
ΕΥΑΓΓΕΛ
ΟΣ 
ΔΑΝΙΗΛ 
ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΟΕ με 
δ.τ. Η 
ΕΣΤΙΑ 
2. ALPHA 
ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΚΗ ΑΕ 
3.EUROS
UPLLIES 
ΙΚΕ 

1. έως 
28/2/2021 
2. 
30/12/2020 
3. έως 
28/2/2021 

ΠΑΡΑΤΑ
ΣΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙ
ΑΣ  
ΣΥΜΒΑΣ
ΗΣ 

 
 
 
 
 
 

3. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ
Σ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣ
ΤΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚ
ΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤ
ΑΣΙΑΣ 

24.766,52 
€         

ΑΚΥΡΩΣ
Η 
ΔΙΑΔΙΚΑ
ΣΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡ
ΑΦΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Υ (Η/Υ & 
ΣΥΝΑΦΗ) 
ΚΑΙ 

54.769,03 
€ 

1.)  ΤΜ
ΗΜΑΤΑ 

Β+Γ: 
13.020,

00 € 
2.) 

ΤΜΗΜ
Α Α: 

1. 18 
% 
2. 9 % 

1. ALPHA 
ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΚΗ 
Α.Ε.  
2. 
ΠΡΙΣΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟ

1. 
31/12/2020 
2. έως 
27/03/2021 

ΠΑΡΑΤΑ
ΣΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙ
ΑΣ  
ΣΥΜΒΑΣ
ΗΣ 
ΠΡΙΣΜΑ 



4. ΠΟΛΥΜΗΧΑ
ΝΗΜΑΤΩΝ 

38.763,
18 € 

ΝΙΚΑ 
Α.Β.Ε.Ε.  

 

5. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΖΩΟΤΡΟΦΩ
Ν 2020-2021 

73.904,00 
€ 

50.266,
50 € 32 % 

BOBOS 
Α.Ε.Β.Ε.  

έως 31-12-
2021 

ΠΟΛΥΕΤ
ΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕ
ΩΣΗ  

 
6. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ
ΩΝ  

29.871,60 
€         ΑΓΟΝΟΣ 

 
 
 
 
 
 

7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ
Ν 

74.298,19 
€ 

1.) 
ΤΜΗΜ

ΑΤΑ 
Α+Β+Γ+

Ε: 
51.917,

56 € 
2.) 

ΤΜΗΜ
Α Δ: 

8.680,0
0 €  

1. 20 
% 
2. 3,5 
% 

1. 
ΠΡΙΣΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟ
ΝΙΚΑ 
ΑΒΕΕ  
2.IMAGIC 
ΜΟΝΟΠ
ΡΟΣΩΠΗ 
ΙΚΕ  

έως 
27/03/2021   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΥΤΩΝ 

66.755,88 
€ 

1.) 
ΤΜΗΜ

ΑΤΑ 
Β+Δ: 

12.750,
92 €  

2.) 
ΤΜΗΜ

Α Α: 
16.479,

92 € 
3.)ΤΜΗ

ΜΑ 
Γ:  6.45
2,30 € 

4.) 
ΤΜΗΜ

Α Ε: 
3.947,7

7 € 

1. 57 
% 
2. 5,1 
% 
3. 54 
% 
4. 39 
% 

1. 
ΤΣΑΜΠΑ
ΖΗΣ 
ΗΛΙΑΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ 
2. 
ΤΙΤΟΠΟΥ
ΛΟΣ Γ. 
ΧΡΗΣΤΟΣ  
3.ΣΤΕΡΓΙ
ΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛ
ΟΣ 
4.Χ.& Χ. 
ΚΑΛΛΟΝΙ
ΑΤΗ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 

έως 31-12-
2021   

 

9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

50.863,56 
€ 

48.320, 
38 € 5 % 

ΔΑΣΤΕΡΙΔ
ΗΣ 
ΛΑΖΑΡΟΣ 
& ΣΙΑ  
Ο.Ε.,  

έως 31-12-
2021   

 
 

ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

74.373,46 
€         

ΣΕ 
ΕΞΕΛΙΞΗ 



 
 

1
0. 

ΤΗΣ Τ.Υ. ΚΑΙ 
ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠ
ΙΣΗ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ 

 
 
 
 
 

1
1. ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙ
ΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
και  
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦ
ΟΡΩΝ 

60.259,60 
€ 

1.) 
48.771,

87 € 
2.) 

706,80 
€  

1. 17 
% 
2. 49 
% 

1. ΕΛΤΑ 
Α.Ε 
2. ΕΛΤΑ 
COURIER 

έως 
31/07/2021 

ΠΟΛΥΕΤ
ΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕ
ΩΣΗ 
(ΕΩΣ 
31/7/20
21) 
ΕΙΔΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑ
ΣΙΑ 
ΑΡΘΡ. 
118 & 
119α Ν. 
4412/20
16  

 
 
 
 

1
2. 

Ενέργειες 
δικτύωσης 
των εταίρων 
και 
διάχυσης 
καλών  
πρακτικών 
των 
Στρατηγικών 
ΣΒΑΑ της 
ΠΑΜΘ 

69.999,85 
€ 

66.500,
00 ε 5 % 

ΧΡΥΣΟΠΟ
ΥΛΟΥ Α. - 
ΤΕΡΖΗΣ Δ 
Ο.Ε. 

έως 
31/12/2023 

ΠΟΛΥΕΤ
ΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕ
ΩΣΗ 
 (3ΕΤΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙ
Α) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ: 439.909,58  € 

 
 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 
ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟ 

1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕ
ΝΙΚΗ, 

ΕΝΣΕΡ, 
ΒΕΤΑ , 

ΦΙΛ ΕΚΟ 
ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑ
Ν ΟΙ ΚΑΔΟΙ 

2.529,60 
€    69.942,20
,€ 29.871,60 

€  1.736,00 €  

2 
ΑΣΤΙΚΗ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

ΑΠO 
02.11.2020 648.053,00 € 



ΕΩΣ 
01.11.2023 

3 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 
ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛ
ΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΑΠO 
15.07.2020 
ΕΩΣ 
14.07.2021 141.201,28 € 

4 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 
ΚΑΔΟΙ 
ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -
ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

ΕΝΣΤΑΣΗ 
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ -

ΑΟΕ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

ΤΗΣ 
ΕΝΣΤΑΣΗΣ -

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣ
Η ΤΗΣ ΑΟΕ 

ΣΤΟΥΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ

ΝΤΕΣ   

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

43.821,6 € 

5 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝ
Α ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ (1ος 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 

ΑΓΟΝΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Σ  

 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

117.831,00 € 

6 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝ
Α ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ (2ος 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 

ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ
ΝΤΑ ΜΑΥΡΙΔΗΣ   

ΠΡΟΫΠΌΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ   
51.987,00 € 

7 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΠO 
03.07.2020-
30.09.2020 183.196,77 € 

8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝ
Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ 2020 

ΑΓΟΝΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ ΝΕΟΣ  ΘΑ 
ΤΡΕΞΕΙ ΤΟ 

2021 

ΑΓΟΝΟΣ   
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

275.000,00 € 

9 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
Υ ΥΛΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΕΩΣ 
31.12.2020 38.029,00 € 



10 
ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2020-
2021 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

BEST NEW 
CATERING 
ΒΑΛΣΑΜΗ 
ΦΩΤΕΙΝΗ  

22.238,40 
€  69.402,30 

€  

11 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Υ ΜΕ ΑΟΕ 
    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ: 
461.100,00 € 

12 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -
05.02.2021 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣ
Η ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗ
ΤΙΚΩΝ ΑΠΌ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Υ     

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ: 
82.039,64 € 

13 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΚΤΩ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ
ΦΟΡΩΝ  

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -
ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΕΩΣ 

15.02.2021    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ: 
1293.647,3 

14 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-
ΕΛΑΣΤΙΚΑ-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

ΙΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕ
Σ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 54.996,48 € 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 206.531,42 € 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ
ΩΝ και 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 574.446,36 € 

15 

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ, 
ΘΕΡΜΟ 
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΑΚΜΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΤΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΔΡΑΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ 
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓ
ΜΑΤΟΣ 

163.713,60 € 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΙΔΕΚΑΤ Α.Ε. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤ
ΟΣ 6.617,52 € 

16 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΗΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ 21.289,56 € 



ΛΟΓΩ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ 

Α, ΛΟΓΩ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Σ ΑΝΑΓΚΗΣ 

17 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΛΟΓΩ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΚΑΚΑΛΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕ
Σ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΛΟΓΩ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Σ ΑΝΑΓΚΗΣ 19.495,63 € 

18 

ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 

ΑΒΕΕ 

ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 53.443,28 € 

19 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΛΟΓΩ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΤΕΡΖΕΝΙΔΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ, 
ΛΟΓΩ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Σ ΑΝΑΓΚΗΣ 14.681,60 € 

20 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, 
ΛΟΓΩ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΣΤΑΦΥΛΑΣ Β. 
& ΥΙΟΙ-

ΓΩΝΙΑΔΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, 
ΛΟΓΩ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Σ ΑΝΑΓΚΗΣ 31.099,20 € 

21 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ, ΛΟΓΩ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΠΟΥΜΠΟΥ

ΝΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ, 
ΛΟΓΩ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Σ ΑΝΑΓΚΗΣ 72.115,92 € 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ: 2.324.630,30 € 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ 

ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2020 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΙΣ

ΜΟΥ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑ

ΣΗΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

1  Προμήθεια εντύπων, 
υλικών 
μηχανογράφησης και 
πολλαπλών 
 εκτυπώσεων 
(Αυτοκόλλητα Covid-
19). 
 

Απόφασ
η 
Δημάρχο
υ 

1.984,00 € 1.860,0
0 € 

ΓΚΟΥΒΕΡ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

2 Προμήθεια 
διακοσμητικών κήπων Σύμβαση 13.181,20 € 

13.020,
00 € 

ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ 
ΛΑΖΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  



3 Προμήθεια και 
εγκατάσταση 
ηλεκτρικών και 
συμβατικών 
ποδηλάτων Σύμβαση 19.914,40 € 

19.117,
82 € 

BRAINBOX 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

4 Συντήρηση και 
επισκευή εξοπλισμού 
πληροφορικής και 
δικτύων Σύμβαση 15.000,00 € 

15.000,
00 

ΠΡΙΣΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ  

5 Εορτασμός 
ελευθερίων-
εορτασμός 100ετίας 
από την ενσωμάτωση 
της 
 Αλεξανδρούπολης 

Σύμβαση 7.000,00 € 6.944,0
0 

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.-
ΤΕΡΖΗΣ Δ. ΟΕ  

6 Συνδιοργάνωση του 
Δήμου 
Αλεξανδρούπολης  με 
το Δικηγορικό  
Σύλλογο , για την 
ειδική συνεδρίαση με 
θέμα (ΑΡΜOΔΙΟΤΗΤΕΣ 
, 
 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ) 

Απόφασ
η 
Δημάρχο
υ 

552,00 € 300,00 
€ 

252,00 
€ 

ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Π.Ε. - 
ΓΕΥΜΑ 
ΑΣΤΗΡ ΑΛΕ/ΠΟΛΗΣ 
ΑΞΕ - ΔΙΑΜΟΝΗ 

7 Αμοιβές δικαστικών 
επιμελητών 

Απόφασ
η 
Δημάρχο
υ 

1.500,00 € 86,80 € 
43,40 € 
43,40 € 

ΚΥΡΑΔΕΝΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΙΚΛΑΦΙΔΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

8 Έξοδα λοιπόν 
δημοσιεύσεων 

10.6463.
001 

6.000,00 €  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ, 
Η ΓΝΩΜΗ, 
  

9 Λοιπές δημοσιεύσεις 00.6463.
001 
30.6463.
001 
40.6463.
001 

4.000,00 € 
4.000,00 € 
4.000,00 € 

 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ, 
Η ΓΝΩΜΗ 

10 Δαπάνες δημοσίευσης 
προκηρύξεων 

10.6462.
001 
30.6462.
001 

10.000,00 € 
10.000,00 € 

 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ, 
Η ΓΝΩΜΗ, 
 ΜΕΘΟΡΙΟΣ, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
……. 

11 Προμήθεια εκδόσεων 
αναβάθμισης 
λογισμικού(σύμφωνα 
με το άρθρο 32 παρ.2β 

Α.Δ.Σ. 37.859,31 € 29.039,
81 €  

ΠΡΙΣΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ 
(Σύμβαση) 
COMPUTEC 

504,06 
€ 



Ν.4412/2016 
αποκλειστικότητα) 

2.142,7
2 € 

SOFTWARE 
 
 
UNI SYSTEMS M.A.E. 
ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP-
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
ΚΑΡΑΔΡΑΚΟΝΤΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
(Σύμβαση) 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
 
 
ΤΣΙΑΚΥΡΟΥΔΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 

806,00 
€ 

3.413,7
2 € 

558,00 
€ 

1.395,0
0 € 

12 Καταγραφή  καθώς και 
οι προτάσεις 
ολοκληρωμένης 
Στρατηγικής 
Αναβάθμισης του 
Πρασίνου της πόλης 
με στόχο την 
Αισθητική και 
Λειτουργική 
Αναβάθμιση του 
και  βελτίωση του 
μικροκλίματος της 
πόλης Σύμβαση 24.800,00 € 

23.560,
00 € 

 
 
 
 

ΤΖΩΡΤΖΗ ΝΕΡΑΤΖΙΑ 

13 Υπηρεσίες μίσθωσης 
ψυκτικών θαλάμων - 
Διοικητικές δαπάνες 
Προγράμματος 
Επισιτιστικής  Βοήθεια
ς 2018-2020 Σύμβαση 24.358,26 € 

24.358,
26 € 

ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε. 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡ. 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ   

14 
Προμήθεια σειρήνων Σύμβαση 24.800,00 € 

24.614,
00 € ΝΤΡΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   

15 Προμήθεια  μηχανογρ
αφικού εξοπλισμού 
(φορητών  υπολογιστώ
ν 
 laptops, κάμερα 
τηλεδιάσκεψης Σύμβαση 5.000,00 € 

4.722,5
4 € 

ΠΡΙΣΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ 

16 Προμήθεια 
επαναχρησιμοποιούμε
νων στολών εργασίας 
ειδικού τύπου 

Α.Ο.Ε. &  
Σύμβαση 9.982,00 € 

9.982,0
0 € 

ΞΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ 
Ε.Ε. EBROSOFT  

17 Συντήρηση, 
καθαρισμός, έλεγχος 
λειτουργίας 
σιντριβανιών Δ.Ε. Σύμβαση 24.781,40 € 

23.534,
85 € 

ΤΣΙΛΙΑΚΙΔΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ 



Αλεξανδρούπολης & 
Φερών (2020-2021) 

18 Προμήθεια ξυλείας για 
τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις Δ.Ε. 
Αλεξανδρούπολης & 
για συντήρηση 
πάγκων και παιδικών 
χαρών Δ.Ε. 
Αλεξανδρούπολης Σύμβαση 23.952,96 € 

23.830,
20 € ΣΙΔΕΚΑΤ Α.Ε 

19 Προμήθεια 
αρδευτικού υλικού 
συντήρησης χώρων 
πρασίνου Δ.Ε. 
Αλεξανδρούπολης Σύμβαση 13890,67 € 

13.890,
67 € 

ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ 
ΛΑΖΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  

20 Δημοσίευση 
οικονομικών 
καταστάσεων 

10.6461.
001 1.000,00 € 

1.000,0
0 € ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ 

21 Προμήθεια χημικών 
για απολύμανση και 
επεξεργασία 
νερού  κολυμβητικών 
δεξαμενών κλειστού 
κολυμβητηρίου 
Αλεξανδρούπολης 
και  ανοιχτού 
κολυμβητηρίου 
Φερών Σύμβαση 22.965,05 € 

19.932,
58 € 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

22 Προμήθεια πινακίδων 
και λοιπού εξοπλισμού 
σήμανσης οδών 

Σύμβαση 24.800,00 € 22.321,
24 € 

ΣΗΜΑ  ΜΟΝΟΠΡΟΣ
ΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ 

23 Προμήθεια ειδών 
σημαιοστολισμού και 
φωταγωγήσεων Σύμβαση 14.716,32 € 

14.226,
52 € 

ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΙΚΕ  

24 Απολυμάνσεις , 
απεντομώσεις και 
μυοκτονίες σε 
σχολεία, κτίρια του 
δήμου και λοιπούς 
χώρους του δήμου 
Αλεξ/πολης Σύμβαση 24.696,36 € 

8.358,8
4 € 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. 
ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

25 Παροχή Υπηρεσιών 
υποστήριξης 
εγκατεστημένων 
εφαρμογών 
λογισμικού της 
Singular Logic Σύμβαση 14.979,20 € 

14.979,
20 € 

ΠΡΙΣΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ 

26 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Σύμβαση 9.510,80 € 

9.510,8
0 € 

ΠΑΝΤΑΓΓΕΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  



& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

27 Παροχή υπηρεσιών 
ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης και 
δημοσιότητας 
 της στρατηγικής ΒΑΑ 
του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 

Σύμβαση 58.999,20 € 58.409,
20 € 

ΣΗΜΑ Α.Ε. 
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ) 

28 Διοικητικές δαπάνες 
Προγράμματος 
Επισιτιστικής  Βοήθεια
ς 2018-2020 
 (μαζική αποστολή 
γραπτών μηνυμάτων 
στα κινητά τηλέφωνα 
των  
δικαιούχων του 
Προγράμματος ΤΕΒΑ 

Απόφασ
η 
Δημάρχο
υ 1.500,00 € 

 
 

1.500,0
0 € 

ΓΡΗΓ. 
ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε. - 
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & 
ΤΗΛ/ΝΙΩΝ 

29 Απολυμάνσεις κτιρίων 
και δομών του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης για 
την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών 
εμφάνισης του 
κορονοϊού COVID-19 

Σύμβαση 31.074,40 €  
13.714,

40 €  

 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΕΒΡΟΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚ
Η - ΔΑΓΚΑΚΗ 
ΤΟΚΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 
ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - 
ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 
ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ 
ΣΥΜΕΩΝ 
ΚΑΖΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
& ΣΙΑ Ε.Ε. 

12.524,
00 € 

1.822,8
0 € 

 
3.013,2

0 € 

30 Προμήθεια  υλικών 
συναφών με την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του 
κορονοϊού  COVID - 19 Σύμβαση 33.723,40 € 

32942,2
0 € 

781,20 
€ 

ΕΒΡΟΧΑΡΤΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε. 
ΚΑΡΑΜΑΤΣΚΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 

31 Διενέργεια 
μικροβιολογικών 
εξετάσεων  στα 
Κολυμβητήρια του 
Δήμου 
 για την αντιμετώπιση 
του κορωναϊου COVID-
19  

Α.Ο.Ε. 1.507,84 € 1.507,8
4 € 

Ειδικό Λογαριασμό  
Κονδυλίων Έρευνας  
του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου 
Θράκης - 
Εργαστήριο Υγιεινής 
και Προστασίας 
Περιβάλλοντος του 
Τμήματος Ιατρικής 
του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου 
Θράκης 



32 Αποζημίωση ελεγκτών 
δόμησης 

00.6117.
022 

3.000,00 € 248,00 
€ 

1.197,6
3 € 

248,00 
692,56 
937,39 
692,58 

ΜΟΚΑΛΗ ΕΛΛΗ 
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΧΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

33 Δαπάνη συνδρομής σε 
δίκτυο σταθμών 
αναφοράς για τον 
δείκτη GPS 

Απόφασ
η 
Δημάρχο
υ 620,00 € 

596,20 
€ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

34 Προμήθεια 
συστήματος 
ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας για 
χρήση στην  
αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου 
Αλεξανδρούπολης Σύμβαση 6.000,00 € 

 
 

5.927,2
0 € ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ –  
ANOVA 
CONSULTING  

35 Συνδρομή για το 
πρόγραμμα "Γαλάζια 
Σημαία" 2020 

00.6453.
003 

430,00 € 430,00 
€ 

Ελληνική Εταιρεία 
Προστασία 
της Φύσης 

36 Δαπάνες φύλαξης 
Κατασκήνωσης 
Μάκρης 

Απόφασ
η 
Δημάρχο
υ 744,00 € 

729,12 
€ 

ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ 
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ  

37 Δαπάνες εκκένωσης 
βόθρων 
κατασκηνώσεων 

Απόφασ
η 
Δημάρχο
υ 2.976,00 € 

2.976,0
0 € ΝΟΥΡΛΟΥΣ ΜΗΝΑΣ 

38 Συνδρομές σε 
εφημερίδες και 
περιοδικά και 
ηλεκτρονικά μέσα 

Σύμβαση 
Απόφασ
η 
Δημάρχο
υ 24.000,00 € 

 
3.100,0

0 €  
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

167,40 
€ 

Β - ΛΟΓΚΙΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο.Ε.  
(B-logica) 

42,40 € ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ 
ΜΑΡΙΑ 

 
2.945,0

0 € EMINDTECH I.K.E. 

 
620,00 

€ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
 & ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 (ΕΚΤ) 



 
800,00 

€ 

ΓΚΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
"ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ" 

 
2.120,0

0 € 
ΔΗΜ/ΚΟΣ ΟΡΓ. 
ΚΟΝΔΥΛΗ Α.Ε. 

 
2.120,0

0 € 
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 

 
1.860,0

0 € ΔΗΜΟΣΝΕΤ 

 
1.698,0

0 € 
ΔΟΜΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε. 

 
2.108,0

0 € ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 

39 Προμήθεια 2 
ποδηλάτων με 
ηλεκτρική 
υποβοήθηση Σύμβαση 4.216,00 € 

4.152,6
8 

Ε. 
ΜΕΤΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
Α. ΒΟΥΡΔΟΛΗ Ο.Ε.  

40 Έλεγχος Οικονομικών 
καταστάσεων χρήσεως 
2019 του Δήμου  
Αλεξανδρούπολη από 
Ορκωτό - Λογιστή 

Σύμβαση  
14.998,54 € 

 
3.819,2

0 € 

Ksi GREECE 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ 

41 Υπηρεσία 
Διπλωματούχου 
Μηχανικού 
Μεταλλείων ή 
Μηχανικού  
Ορυκτών Πόρων Σύμβαση 6.844,80 € 

6.844,8
0 € 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΥ  
ΜΩΥΣΗΣ  

42 ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣ
Η ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ Σύμβαση 24.762,80 € 

24.762,
80 € CLEVERMEDIA Α.Ε.  

43 Προμήθεια εντύπων 
και υλικών 
μηχανογράφησης και 
πολλαπλών 
εκτυπώσεων Σύμβαση 12.071,72 € 

11.219,
07 € ΤΑΡΤΑΝΗ ΜΕΝΕΞΙΑ  

44 Ανάπτυξη Ασύρματων 
Ευρυζωνικών δικτύων 
στο Δήμο 
Αλεξανδρούπολης στο 
πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Σύμβαση 14.999,99 € 

14.999,
99 € 

ΠΡΙΣΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ  



Προγράμματος 
WiFi4EU 

45 Προμήθεια υλικών για 
την υπογειοποίηση 
του υπάρχοντος 
κλειστού κυκλώματος 
παρακολούθησης των 
χώρων της 
κατασκήνωσης 
Μάκρης 

Απόφασ
η 
Δημάρχο
υ 2.492,40 € 

2.325,0
0 € 

ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ 
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ  

46 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  Σύμβαση 24.800,00 € 

24.552,
00 € ΠΙΝΑΝΤΖΗ Ι.Κ.Ε. 

47 Αναβάθμιση - 
επέκταση 
τηλεφωνικών κέντρων Σύμβαση 6.917,96 € 

6.917,9
6 € 

CLOUD – U 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
O.E.  

48 Προμήθεια 
επαγγελματικών 
εστιών υγραερίου για 
την κατασκήνωση 
Μάκρης Σύμβαση 994,98 € 

994,98 
€ 

ΓΟΥΡΓΟΥΛΑΣ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

49 Συντήρηση και 
επισκευή 
φωτοτυπικών 
μηχανημάτων, 
πολυμηχανημάτων & 
FAX Σύμβαση 15.000,00 € 

10.000,
00 € 

3.867,5
6 € 

ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & 
ΣΙΑ  Ο.Ε. 
ΜΑΝΤΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

50 Υπηρεσία υποστήριξης 
για πραγματοποίηση 
τηλεδιασκέψεων 
συλλογικών οργάνων Σύμβαση 8.000,00 € 

5.704,0
0 € 

ALPHA 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  Α.Ε.
  

51 Συντήρηση-
αποσυναρμολόγηση-
επανατοποθέτηση 
αυτόματου 
συστήματος 
πρόσβασης ατόμων με 
κινητικά προβλήματα Σύμβαση 4.464,00 € 

4.464,0
0 € 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ  ΙΚΕ  

52 Σχέδιο δράσης για την 
σύσταση  Αναπτυξιακο
ύ Οργανισμού Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 
δυνάμει του 
Ν.4674/2020 , 
εκπόνηση 
οικονομοτεχνικής 
μελέτης δυνάμει της 
εγκυκλίου υπ΄ αρίθμ. 
200 του ΥΠΕΣ και Σύμβαση 24.800,00 € 

24.552,
00 € 

ΤΑΤΟΥΛΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.  



εκπόνηση σχεδίου 
καταστατικού 

53 Προμήθεια μπαλονιών 
και πυροτεχνημάτων 
για την Κατασκήνωση  
Μάκρης Σύμβαση 1.790,25 € 

1.790,2
5 € 

ΚΥΡΓΙΔΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

54 Δαπάνες διοικητικής 
μέριμνας στα πλαίσια 
δράσεων πολιτικής 
 προστασίας και 
διαχείρισης κρίσεων 
(ανάγκες ένστολου 
προσωπικού φύλαξης 
συνόρων) A.O.E. 300,00 € 

286,42 
€ 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ 
Ο.Ε.. 

55 Δαπάνες διοικητικής 
μέριμνας στα πλαίσια 
δράσεων πολιτικής 
 προστασίας και 
διαχείρισης κρίσεων 
(πυρκαγιά Λουτρά) Α.Ο.Ε. 210,00 € 

209,98 
€ 

ΑΦΟΙ ΓΚΟΥΝΤΖΕΛΗ 
Ο.Ε. 

56 Προμήθεια ταϊστρών, 
ποτιστρών & 
ζωοτροφών για σίτιση 
αδέσποτων σκύλων 
του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης για 
την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών 
εμφάνισης του 
κορονοϊού COVID -19 Σύμβαση 7.500,00 € 

7.500,0
0 € 

ΑΛΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
PETSHOP SCOOBY  

57 Προμήθεια 
φυτοπαθολογικού 
υλικού & Προμήθεια 
λιπασμάτων Σύμβαση 18.853,41 € 

17.844,
54 € ΝΟΥΣΙΑΣ ΘΩΜΑΣ  

58 Ενοικίαση - Συντήρηση 
Χημικών Τουαλετών 
για τον Δήμο 
Αλεξανδρούπολης Σύμβαση 24.502,40 € 

23.932,
00 € 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. 
ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

59 Δαπάνες διοικητικής 
μέριμνας στα πλαίσια 
δράσεων πολιτικής 
 προστασίας και 
διαχείρισης κρίσεων 
(πυρκαγιά Αισύμη) Α.Ο.Ε. 32,00 € 32,00 € 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
ΑΒΡΑΑΜ 

60 Δαπάνες διοικητικής 
μέριμνας στα πλαίσια 
δράσεων πολιτικής 
 προστασίας και 
διαχείρισης κρίσεων 
(πυρκαγιά Αισύμη) Α.Ο.Ε. 1.196,60 € 

694,40 
€ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ-
ΤΟΜΗ ΕΒΕΤΕ -  
ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ 



61 Δαπάνες διοικητικής 
μέριμνας στα πλαίσια 
δράσεων πολιτικής 
 προστασίας και 
διαχείρισης κρίσεων 
(πυρκαγιά Καβησσό - 
Αρδάνιο) Α.Ο.Ε. 334,80 € 

186,00 
€ 

148,80 
€ 

ΚΑΚΟΓΛΕΠΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΓΙΟΚΝΩΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

62 Δαπάνες διοικητικής 
μέριμνας στα πλαίσια 
δράσεων πολιτικής 
 προστασίας και 
διαχείρισης κρίσεων 
(πυρκαγιά Αγνάντια, 
Λουτρά 
Μ64οναστηράκι) Α.Ο.Ε. 210,00 € 

209,98 
€ 

ΑΦΟΙ ΓΚΟΥΝΤΖΕΛΗ 
Ο.Ε. 

63 Ηχητική κάλυψη 
εκδηλώσεων του 
Δήμου και τεχνική 
υποστήριξη 
εγκαταστάσεων ήχου Σύμβαση 10.000,00 € 

9.263,3
5 € 

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

64 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
& ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΣΒΑΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Σύμβαση 47.988,00 € 

47.988,
00 € 

ΑΙΧΜΗ Α.Ε. 
(συνοπτικός 
διαγωνισμός με την 
διαδικασία της 
απευθείας 
ανάθεσης) 

65 Δαπάνη on-line 
παρακολούθησης / 
φύλαξης Δημαρχείου 
& Δημοτικού 
Ταμείου 

Απόφασ
η 
Δημάρχο
υ 

750,00 € 710,22 
€ 

ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ 
ΕΙΡΗΝΗ 

66 Έξοδα 
συμβολαιογράφων και 
δικαστικών 
επιμελητών 

Απόφασ
η 
Δημάρχο
υ 1.500,00 € 43,40 € ΚΥΛΙΤΖΙΔΟΥ ΒΛΑΣΙΑ   

67 

Διενέργεια 
μικροβιολογικών 
εξετάσεων  στα 
κολυμβητήρια  του  
Δήμου 
Αλεξανδρούπολης Σύμβαση 2.497,36 € 

2.497,3
6 € 

Ειδικό Λογαριασμό  
Κονδυλίων Έρευνας  
του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου 
Θράκης - 
Εργαστήριο Υγιεινής 
και Προστασίας 
Περιβάλλοντος του 
Τμήματος Ιατρικής 
του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου 
Θράκης 

68 Δαπάνες διοικητικής 
μέριμνας στα πλαίσια 
δράσεων πολιτικής Α.Ο.Ε. 71,07 € 71,07 € ΧΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 



 προστασίας και 
διαχείρισης κρίσεων 
(πυρκαγιά Μελία - 
Νίψα) 

69  Κάλυψη δαπανών 
μίσθωσης οχημάτων 
και μηχανημάτων 
προς ενίσχυση του 
έργου καταστολής 
πυρκαγιών ή της 
αντιμετώπισης 
εκτάκτων αναγκών 
(πυρκαγιά Μελία - 
Νίψα) 

Α.Ο.Ε. 9.672,00 € 4.265,6
0 € 

1.240,0
0 € 

1.488,0
0 € 

1.190,4
0 € 

1.488,0
0 € 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ-
ΤΟΜΗ ΕΒΕΤΕ - 
ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ 
(Σύμβαση) 
ΚΑΚΟΓΛΕΠΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ 
Σ.& ΣΙΑ ΟΕ 
CONSTRUCTION E.E. 
ΚΑΛΠΑΚΑΣ 
ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

70 Προμήθεια ανίχνευσης 
και ταυτοποίησης του 
ιού COVID-19 με 
μοριακή μέθοδο RT-
PCR για την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του 
κορονοϊού COVID-19. 

Α.Ο.Ε. &  
Σύμβαση 

18.750,00 €  
9.375,0

0 € 
 
 

9.375,0
0 € 

ΑΙΜΟΑΝΑΛΥΣΗ 
ΕΒΡΟΥ ΣΩΠΑΣΗ 
ΦΩΤΕΙΝΗ  
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓ/ΡΙΟ  
ΕΥΗ Α. ΤΣΑΛΚΙΔΟΥ  

71 Κάλυψη δαπανών 
μίσθωσης οχημάτων 
και μηχανημάτων 
προς ενίσχυση  
του έργου καταστολής 
πυρκαγιών ή της 
αντιμετώπισης 
εκτάκτων  
αναγκών (πυρκαγιά 
Μοναστηράκι - 
Αγνάντια) Α.Ο.Ε. 1.512,80 € 

434,00 
€ 

520,80 
€ 

558,00 
€ 

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ 
Σ. & ΣΙΑ ΟΕ 
ΚΑΡΑΣΑΝΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

72 Συντήρηση 
ανελκυστήρων 
δημοτικών κτιρίων Σύμβαση 22.935,04 € 

18.211,
14 € 

Α. 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.  

73 Προμήθεια αντλιών 
και άλλων συναφών 
ειδών εξοπλισμού 
σιντριβανιών 
 Δημοτικής ενότητας 
Αλεξανδρούπολης 

Απόφασ
η 
Δημάρχο
υ 1.231,32 € 

1.209,0
0 € 

ΤΣΙΛΙΑΚΙΔΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

74 
Προμήθεια 
θυροτηλεφώνου 
κεντρικού Δημαρχείου 

Απόφασ
η 
Δημάρχο
υ 868,00 € 

830,01 
€ 

ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ 
ΕΙΡΗΝΗ – POWER 
SECURITY 

75 Προμήθεια μπαταρίας 
για την συντήρηση 
ηλεκτρικής σκούπας  

Απόφασ
η 1.000,00 € 

1.000,0
0 € 

ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ 
ΛΑΖΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  



καθαρισμού του 
κλειστού 
Κολυμβητηρίου 
Αλεξανδρούπολης  
«Δημοσθένης 
Μιχαλεντζάκης 

Δημάρχο
υ 

76 

Προμήθεια  υλικών 
συναφών με την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών  
συνεπειών της 
εμφάνισης του 
κορονοϊού  COVID - 19 

Α.Ο.Ε. &  
Σύμβαση 40.000,00 € 

22.934,
96 € 

 
ΑΦΟΙ ΓΚΟΥΝΤΖΕΛΗ 
Ο.Ε. 
 
 
ΠΡΙΣΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ 
 
 
ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΙΔΗ Ο.Ε. 
 
 
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. – 
ΤΕΡΖΗΣ Δ. Ο.Ε.  

5.435,7
7 € 

2.750,0
0 € 

8.850,0
0 € 

77 Διοικητικές δαπάνες 
Προγράμματος 
Επισιτιστικής Βοήθειας 
2018-2020 

Α.Ο.Ε. &  
Σύμβαση 24.930,00 € 

19.950,
00 € 

ΤΖΟΒΕΛΕΚΗ 
ΦΥΛΑΜΘΗ 

78 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 2018-
2020  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΛΑΡΩΝ) Σύμβαση 4.836,00 € 

4.761,6
0 € 

ΑΦΟΙ ΓΚΟΥΝΤΖΕΛΗ 
Ο.Ε. 

79 Παροχή Υπηρεσιών 
υπεύθυνου 
προσωπικών 
δεδομένων(DATA 
PROTECTION OFFICER-
DPO) Σύμβαση 15.000,00 € 

10.118,
40 € 

ΠΡΙΣΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ  

80 Σύστημα συλλογής 
ακαθαρσιών ζώων 
συντροφιάς από 
κοινόχρηστους χώρους Σύμβαση 4.991,00 € 

4.941,4
0 € 

ΑΡΚΟΥΔΗ ΧΡΥΣ. 
ΜΑΡΙΑ  

81 Προμήθεια 
φαρμακευτικού 
υλικού για τις 
υπηρεσίες του Δήμου Σύμβαση 2.862,84 € 

2.168,8
8 € 

ΠΕΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.  

82 Διοικητικές δαπάνες 
Προγράμματος 
Επισιτιστικής  Βοήθεια
ς 2018-2020 
 (Υπηρεσίες διανομής 
κατ΄ οίκον τροφίμων, 
προϊόντων ψυγείων Σύμβαση 24.606,56 € 

24.606,
56 € 

Φ. ΤΖΟΒΕΛΕΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ι.Κ.Ε 



και  
ΒΥΣ στους δικαιούχους 
του προγράμματος 
ΤΕΒΑ, εν όψει 
έκτακτων  
αναγκών λόγω covid-
19) 

83 Διοικητικές δαπάνες 
Προγράμματος 
Επισιτιστικής  Βοήθεια
ς 2018-2020 
 (Υπηρεσίες διανομής 
κατ΄ οίκον τροφίμων, 
προϊόντων ψυγείων 
και  
ΒΥΣ στους δικαιούχους 
του προγράμματος 
ΤΕΒΑ, εν όψει 
έκτακτων  
αναγκών λόγω covid-
19) Σύμβαση 20.835,00 € 

20.835,
00 € 

ΓΙΟΚΝΩΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

84 Διοικητικές δαπάνες 
Προγράμματος 
Επισιτιστικής  Βοήθεια
ς 2018-2020 
 (Υπηρεσίες διανομής 
κατ΄ οίκον τροφίμων, 
προϊόντων ψυγείων 
και  
ΒΥΣ στους δικαιούχους 
του προγράμματος 
ΤΕΒΑ, εν όψει 
έκτακτων  
αναγκών λόγω covid-
19) 

A.O.E. & 
Σύμβαση 22.310,95 € 

22.163,
44 € 

ΤΖΟΒΕΛΕΚΗ 
ΦΥΛΑΜΘΗ 

85 Προμήθεια  καθαριστι
κών αέρος και 
ανταλλακτικών αυτών 
για  την 
 αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του 
κορονοϊού 
  COVID – 19 A.O.E. 3.056,00 € 

3.056,0
0 € 

Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

86 Προμήθεια ειδών για 
παροχή γευμάτων & 
τροφίμων από 
παραγωγούς &  
επαγγελματίες 
Λαϊκής  αγοράς & Α.Ο.Ε. 12.725,00 € 

199,11 
€ ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

74,58 € 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

200,00 
€ 

ΧΑΡΑΝΑ 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ 



παραγωγούς 
υπαίθριου στάσιμου  
εμπορίου σε ευπαθείς 
ομάδες του Δήμου στα 
πλαίσια των 
συνεπειών 
 του κορωνοϊού COVID 
- 19 

194,65 
€ ΑΝΑΝΙΔΟΥ ΣΑΡΑ 

74,99 € 
ΡΗΓΑΣ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

74,99 € ΡΗΓΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

200,00 
€ 

ΜΠΑΓΚΝΤΑΣΑΡΙΑΝ 
ΓΡΕΤΛ 

150,00 
€ ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

200,00 
€ 

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 
ΘΕΟΔΩΡΑ 

150,00 
€ ΤΣΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

74,92 € 
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ 
ΔΑΦΝΗ 

150,00 
€ 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

148.71 
€ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

200,00 
€ 

ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 

200,00 
€ 

SOKOLOVA-
VASILEIOU BISTRA 

176,28 
€ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΙΡΗΝΗ 

150,00 
€ 

ΓΙΟΚΝΩΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

200,00 
€ 

ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

199,12 
€ 

ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

197,75 
€ 

ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

197,95 
€ 

ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

199,87 
€ 

ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

149,84 
€ 

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

150,00 
€ 

ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

200,00 
€ ΜΟΥΜΙΝ ΣΕΜΠΙΛΕ 

200,00 
€ 

ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

200,00 
€ ΔΕΜΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 



87 Προμήθεια Banner για 
ενημέρωση των 
πολιτών του Δήμου 
Αλεξ/πολης 
  για την αντιμετώπιση 
των αρνητικών 
συνεπειών εμφάνισης 
του  
κορονοϊού COVID -19 Α.Ο.Ε. 2.852,00 € 

2.852,0
0 € 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

88 Προμήθεια 
ζωοτροφών για τα 
αδέσποτα του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης για 
την  
αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών 
εμφάνισης του 
ΚΑΡΩΝΙΟΥ COVID-19  Α.Ο.Ε. 2.520,00 € 

2.518,9
4 € 

ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

89 Πλύση και 
απολύμανση των 
κάδων απορριμμάτων  Σύμβαση 24.800,00 € 

24.800,
00 € ΚΟΥΚΟΥΤΙΝΗ Α.Ε.  

90 Προμήθεια ταϊστρών 
για σίτιση αδέσποτων 
σκύλων του Δήμου 
 Αλεξανδρούπολης για 
την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών 
 εμφάνισης του 
κορονοϊού COVID -19 A.O..E. 450,00 € 

435,44 
€ 

AΝΤΩΝΑΡΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

91 Δαπάνη φύλαξης 
Δημοτικών Κτιρίων Σύμβαση 4.999,68 € 

4.994,1
2 € 

Ι.Ε.Π.Υ.Α. LIONS 
SECURITY ΙΚΕ  

92 Προμήθεια  υλικών 
συναφών με την 
αντιμετώπιση των 
αρνητικών  
συνεπειών της 
εμφάνισης του 
κορονοϊού  COVID - 19 

Α.Ο.Ε. &  
Σύμβαση 42.829,60 € 

42.829,
60 € 

ΞΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ 
Ε.Ε. EBROSOFT  

93 Δαπάνες 
επιμόρφωσης 
προσωπικού και 
συμμετοχής σε 
συνέδρια και  
σεμινάρια 

Απόφασ
η 
Δημάρχο
υ 3.120,00 € 

3.120,0
0 € 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

94 Συντήρηση 
ανελκυστήρων 
δημοτικών κτιρίων 
έτους  2020 

Απόφασ
η 
Δημάρχο
υ 11.715,52 € 

9.929,5
2 € 

Σ. 
ΒΟΥΝΤΖΟΥΚΛΗΣ  ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ  

95 Αναγόμωση  και 
συντήρηση  πυροσβεσ Σύμβαση 11.003,76 € 

7.181,4
6 € 

ΗΛΙΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  



τικών ειδών  έτους 
2020 

96 
Αποφράξεις  φρεατίων 
αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

Απόφασ
η 
Δημάρχο
υ 999,44 € 

999,44 
€ 

ΝΟΥΡΛΟΥΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

97 
Καθαρισμός ακτών Σύμβαση 23.436,00 € 

22.989,
60 € 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  ΠΑΥΛ
ΟΣ  

98 ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 2018-2020 
(μεταφοράς και 
 
φορτοεκφόρτωσης  πρ
οϊόντων) Σύμβαση 24.738,00 € 

24.738,
00 € 

ΣΑΛΒΑΝΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

99 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  Σύμβαση 20.391,18 € 

19.463,
53 € 

ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

10
0 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ  Σύμβαση 24.799,38 € 

24.296,
56 € 

ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

10
1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
PLEXIGLASS (COVID) 

ΣΥΜΒΑΣ
Η  

1.140,8
0 € ΟΡΦΕΥΣ GLASS O.Ε. 

10
2 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ RAPID TESTS 
(COVID) 

ΣΥΜΒΑΣ
ΕΙΣ  

12.375,
00 € 

ΤΣΑΛΚΙΔΟΥ 
ΕΥΑΝΘΙΑ 

10
3 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ RAPID TESTS 
(COVID) 

ΣΥΜΒΑΣ
ΕΙΣ  

12.375,
00 € ΣΩΠΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

10
4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΣΑΚΟΥΛΕΣ) (COVID) 

ΣΥΜΒΑΣ
Η  

11.129,
22 € 

ΛΟΚΑΣ Β.-
ΚΑΝΤΕΛΤΖΗΣ Θ. Ο.Ε. 

10
5 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΟΡΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣ
Η  

24.138,
73 € 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

10
6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣ
Η  

8.100,9
2 € 

ΘΡΑΚΙΚΗ 
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 

10
7 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣ
Η  

12.693,
66 € 

ΑΦΟΙ 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

10
8 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣ
Η  

17.825,
00 € 

ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ 
ΛΑΖΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

10
9 

Προμήθεια 
banner  ενημερωτικού 
χαρακτήρα για την 

ΣΥΜΒΑΣ
Η  

 
 

 
 



υλοποίηση test covid-
19 από τον ΕΟΔΥ σε 
συνεργασία με το 
Δήμο 

558,00 
€ 

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ Μ. & 
ΣΙΑ  ΟΕ 

11
0 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΛΕΞΙΓΚ
ΛΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛ ΚΑΙ 
ΠOΛΥΦΥΛΛΩΝ 
(ΤΡΙΠΛΕΞ) ΤΖΑΜΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 
ΤΟΥ  ΚΟΡΩΝΙΟΥ  COVI
D-19 

ΣΥΜΒΑΣ
Η  

 
 
 
 
 

7.291,2
0 € 

 
 
 
 
 

ΟΡΦΕΥΣ GLASS ΟΕ 

11
1 

Προμήθεια 
Χριστουγεννιάτικου 
εξοπλισμού 

ΣΥΜΒΑΣ
Η  

24.800,
00 € ΤΣΑΓΑΝΙΔΗ ΔΑΦΝΗ 

11
2 

Προμήθεια 
σιδηρικών  και 
συναφών προϊόντων 
Δημοτικής Ενότητας 
Αλεξανδρούπολης  έτο
υς 2020.    

ΣΥΜΒΑΣ
Η  

 

24.296,
45 € 

 

ΑΦΟΙ 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ & 
ΣΙΑ ΟΕ 

11
3 

Προμήθεια κουρτινών 
τύπου roller  & 
θυρών  τύπου 
«φυσούνας» για το 
κτίριο του 
Δημαρχείου    

ΣΥΜΒΑΣ
Η  

 

4.455,3
2 € 

 

Π. & Γ. 
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗ 
Ο.Ε.,  

11
4 

Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού 
υλικού Χριστουγέννων 

ΣΥΜΒΑΣ
Η  

 
5.435,7

9 € 

 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.  

11
5 

Προμήθεια τελάρων, 
και ΒΥΣ στους 
δικαιούχους του 
προγράμματος ΤΕΒΑ" 
εξαιτίας  έκτακτων 
αναγκών λόγω covid-
19» στο πλαίσιο του 
έργου Επισιτιστική και 
Βασική Υλική 
Συνδρομή του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
για τους Απόρους 
(ΕΒΥΣ-ΤΕΒΑ) 

ΣΥΜΒΑΣ
Η  

 
 
 
 
 

4.761,6
0 € 

 
 
 
 
 

ΑΦΟΙ ΓΚΟΥΝΤΖΕΛΗ 
Ο.Ε  



11
6 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ε 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ & 
ΦΕΡΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣ
Η 24.786,86 € 

24.723,
00 € ΣΙΔΕΚΑΤ 

11
7 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩ
Ν ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ  
Δ/Ε/ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ & 
ΦΕΡΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣ
Η 24.796,90 € 

24.656,
04 € ΣΙΔΕΚΑΤ 

11
8 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΑΣΕΩΝ Δ/Ε 
ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣ
Η 10.912,00 € 

10.912,
00 € 

ΑΝΤ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
με δ.τ. CORE 
SOLUTIONS 

11
9 ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣ
Η 24.105,60 € 

23.540,
16 € 

TUV AUSTRIA 
ΕΛΛΑΣ  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ: 1.408.879,67 € 

 
--------------------------------------- 

 
 

Β. «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
 
Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 
Για το έτος 2020 ο Δήμος μας έχει προβεί συνολικά σε 548 προσλήψεις έκτακτου προσωπικού 
για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών και ειδικότερα:  

1. Δέκα πέντε (15) άτομα δίμηνης διάρκειας από 24-01-2020 έως 23-03-2021 με την 
ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ/ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ στη Δ/νση 
Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου σύμφωνα με την Αριθ. 532/2019 Α.Δ.Σ.  

2. Τέσσερα (4) άτομα χρονικής διάρκειας ενός μήνα από 04-06-2020 με την ειδικότητα 
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την Αριθ. 215/2020 Α.Ο.Ε λόγω COVID-19. 

3. Δεκατέσσερα (14) άτομα χρονικής διάρκειας ενός μήνα διαφόρων ειδικοτήτων 
(ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ – ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ- 
ΣΙΔΕΡΑΣ-ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ) από 29-06-2020 για καθαρισμό – απολύμανση των χώρων της 
κατασκήνωσης σύμφωνα με τις Αριθ. 221/2020 και 265/2020 Α.Ο.Ε λόγω COVID-19. 

4. Σαράντα (40) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ – ΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ) από 27-07-2020 έως 02-09-2020 για την 
οργάνωση και  λειτουργία της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Μάκρης σύμφωνα 
με την Αριθ. 144/2020 Α.Δ.Σ. 



5. Είκοσι πέντε (25) άτομα με την ειδικότητα ΥΕ16 ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
τετράμηνης διάρκειας με ημερομηνίες έναρξης 10-04-2020 και 09-06-2020  για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στην καθαριότητα σύμφωνα με την Αριθ. 
92/2020 Α.Ο.Ε. λόγω COVID-19. 

6. Δέκα (10) άτομα με την ειδικότητα ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
τετράμηνης διάρκειας από 24-04-2020 στη Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου σύμφωνα με τις Αριθ. 92/2020 και 93/2020 Α.Ο.Ε. λόγω COVID-19. 

7. Είκοσι πέντε (25) άτομα με την ειδικότητα ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ τετράμηνης 
διάρκειας από 05-05-2020 στη Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
σύμφωνα με την Αριθ. 93/2020 Α.Ο.Ε. λόγω COVID-19. 

8. Έντεκα (11) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ, 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ) τετράμηνης διάρκειας με ημερομηνίες έναρξης 
15-6-2020 και 23-6-2020 στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης 
σύμφωνα με την Αριθ. 183/2020 Α.Ο.Ε. λόγω COVID-19. 

9. Δύο (2) άτομα με την ειδικότητα ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ 
ΚΑΙ JCB) τετράμηνης διάρκειας με ημερομηνίες έναρξης 23-6-2020 και 29-6-2020 στη 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης σύμφωνα με την Αριθ. 219/2020 
Α.Ο.Ε. λόγω COVID-19. 

10. Είκοσι έξι (26) άτομα με την ειδικότητα ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ/ΥΕ 16 ΣΥΝΟΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ τετράμηνης διάρκειας από 01-09-2020 στη Δ/νση 
Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου σύμφωνα με την Αριθ. 374/2020 Α.Ο.Ε. 
λόγω COVID-19.  

11. Δέκα (10) άτομα με την ειδικότητα ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
τετράμηνης διάρκειας από 01-09-2020 στη Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου σύμφωνα με την Αριθ. 374/2020 Α.Ο.Ε. λόγω COVID-19. 

12. Ένα (1) άτομο με την ειδικότητα ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ JCB) 
τετράμηνης διάρκειας από 11-09-2020 στη Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου σύμφωνα με την Αριθ. 374/2020 Α.Ο.Ε. λόγω COVID-19. 

13. Δώδεκα (12) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων τετράμηνης διάρκειας από 11-09-2020 
στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης σύμφωνα με την Αριθ. 
444/2020 Α.Ο.Ε. λόγω COVID-19. 

14. Τέσσερα (4) άτομα με την ειδικότητα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ τετράμηνης 
διάρκειας από 11-09-2020 στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 
Αθλητισμού σύμφωνα με την Αριθ. 425/2020 Α.Ο.Ε. λόγω COVID-19. 

15. Δεκαέξι (16) άτομα με την ειδικότητα ΜΟΥΣΙΚΟΙ από 19/10/2020 έως 10/07/2021. 

16. Τρία (3) άτομα με την ειδικότητα ΝΑΥΓΑΓΟΣΩΣΤΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ) από 05-10-2020 έως 
04-06-2021 σύμφωνα με την ΣΟΧ2/2020 στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Αθλητισμού. 

17. Δεκαπέντε (15) άτομα με την ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ από 05-10-2020 έως 04-06-2021 σύμφωνα με την 
ΣΟΧ1/2020 στη Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 



18. Επτά (7) άτομα με την ειδικότητα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ τετράμηνης 
διάρκειας  από 04-06-2021  σύμφωνα με την Αριθ. 490/2020 Α.Ο.Ε. λόγω COVID-19. 

19. Εβδομήντα τέσσερα (74) άτομα με την ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ από 10-09-2021 έως 30-06-2021  σύμφωνα 
με την ΣΟΧ 3/2020 λόγω COVID-19  με συμβάσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης. 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ήταν από τους πρώτους δήμους στην Ελλάδα που 
προχώρησαν  στη μετατροπή  των 42 συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε 
συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. 

20. Εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Κοινωφελούς Προγράμματος του ΟΑΕΔ με τη Δημόσια Πρόσκληση 4/2020. 

21. Τριάντα (30) άτομα για την παροχή Κοινωφελούς Εργασίας με δικαστικές 
αποφάσεις.  

22. Έκαναν πρακτική άσκηση 3 φοιτητές και εναλλακτική υπηρεσία 3 αντιρρησίες 
συνείδησης. 

23. Δέκα (10) άτομα ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ υπαλλήλων ΙΔΟΧ με σύμβαση δίμηνης 
διάρκειας για να αντιμετωπίσει τις παραπάνω έκτακτες και κατεπείγουσες εποχιακές 
αυξημένες ανάγκες στην εκκαθάριση των δηλώσεων τετραγωνικών που έχουν υποβληθεί 
από 17-12-2021 έως και 31-12-2021 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 641/2020 Α.Ο.Ε. 

ΙΙ. TΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Το Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του  κατά τη διάρκεια του 2020 έχει επιτελέσει τα εξής : 

Αρμοδιότητες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

 Δημιουργία λογαριασμών  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εγκατάσταση τοπικά 
στους υπολογιστές 

 Ανάρτηση δελτίων τύπου-ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων  στην 
επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. 

 Τεχνική υποστήριξη χρηστών σε 200 υπολογιστές και 97 εκτυπωτές και 
πολυμηχανημάτα τόσο στα κεντρικά κτίρια όσο σε στις αποκεντρωμένες 
υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης  είτε μεταβαίνοντας στο χώρο εργασίας 
τους είτε κάνοντας χρήση των εργαλείων απομακρυσμένης πρόσβασης. 

 Διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής, παραμετροποίησης Η/Υ  και 
εγκατάστασης ψηφιακών πιστοποιητικών. 

 Υποστήριξη λειτουργίας Τηλεφωνικών Κέντρων και των τηλεφωνικών συνδέσεων 
. 

 Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (φορητών υπολογιστών laptops, κάμερα 
τηλεδιάσκεψης) για την παροχή εξ’ αποστάσεως εργασίας και για 
πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων στα πλαίσια των επειγόντων μέτρων κατά της 
διασποράς του κορωνoϊού COVID-19. 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%9B%CE%9D%CE%A7-%CE%981%CE%94


1 Φορητός υπολογιστής (laptop)  5 

2 Κάμερα τηλεδιάσκεψης και μικρόφωνο επέκτασης 1 

 
 

 Σχεδιασμός και μελέτη για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και 
συναφή) και πολυμηχανημάτων και συγκεκριμένα: 

A/A Είδος  Τεμάχια 

1. Σταθερός H/Y ΤΥΠΟΥ Α  15 

2. Σταθερός H/Y ΤΥΠΟΥ B  21 

3. Σταθερός Η/Υ ΤΥΠΟΥ Γ  1 

4. Σταθερός Η/Υ ΤΥΠΟΥ Δ  1 

5. Οθόνη Η/Υ ΤΥΠΟΥ Α  43 

6. Οθόνη Η/Υ ΤΥΠΟΥ Β  1 

7. Εκτυπωτής A  17 

8. Εκτυπωτής Β  1 

9. Εκτυπωτής Γ  1 

10. Scanner  7 

11. Εκτυπωτής -Σαρωτής  1 

12. UPS σταθεροποιητής  5 

13. Εξωτερικός σκληρός δίσκος 2Τ  8 

14. Server NAS 1 

15.  Σκληρός Δίσκος 1.2ΤΒ 10Κ RPM SAS 2.5in Hot-plug Hard DriverCusKit 8 

Η παραλαβή του παραπάνω εξοπλισμού θα γίνει το Φεβρουάριο 2021. 

Η τοποθέτηση των πολυμηχανημάτων έχει ολοκληρωθεί μέσα στο  Δεκέμβριο 2020 και έχουν 
τεθεί σε λειτουργία στα παρακάτω σημεία: 

1  Πολυμηχάνημα για το τμήμα Αθλητισμού και Νεολαίας  

2  Πολυμηχάνημα Δημοτολογίων 

3 Πολυμηχάνημα Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

3  Πολυμηχάνημα για τις κατασκηνώσεις (τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής) 

 Οργάνωση και συντονισμός  των  τηλεδιασκέψεων των συλλογικών οργάνων 
(Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική επιτροπή)  μέσω της πλατφόρμας e-meeting. 

 Ολοκλήρωση μελέτης προμήθειας συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για χρήση 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

 Σύνταξη μελέτης και ολοκλήρωση διαδικασίας για την προμήθεια πληροφοριακών 
συστημάτων. Η μελέτη περιλαμβάνει : 

 Προμήθεια συστήματος διαχείρισης γραφείου κίνησης και τηλεματικής για 
τα οχήματα του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

 Πιλοτική εφαρμογή συστήματος έξυπνης διαχείρισης στάθμευσης 

 Πλατφόρμα Πολιτιστικών Δράσεων 

 Ανανέωση αδειών προστασίας από ιούς και κακόβουλα λογισμικά (Anti-various), 
λογισμικού κρυπτογράφησης και λογισμικό καταγραφής παρακολούθησης για την 



κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αλεξανδρούπολης προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
προστασία λειτουργίας των υπολογιστών από ιούς. 

 Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών δικτύων – 41 σημεία - στο Δήμο 
Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU (είναι σε 
εξέλιξη η εγκατάσταση των ασύρματων σημείων διαδικτυακής πρόσβασης). Μέχρι 
στιγμής έχει γίνει εγκατάσταση στα παρακάτω σημεία : 

1. Λ. Δημοκρατίας (από πάρκο Ανεξαρτησίας έως Πινακοθήκη), 

2. Πλατεία Φάρου, 

3. Τελωνείο-Αποθήκες Λιμένα, 

4. Θέατρο Αλτιναλμάζη, 

5. Πάρκο Νέα Χιλή, 

6. Φέρες (Πλατεία Δημαρχείου) 

 Σύνταξη μελέτης και ολοκλήρωση διαδικασίας για τον εξοπλισμό για την αναβάθμιση του 
υφιστάμενου τηλεφωνικού κέντρου του παλιού  Δημαρχείου (Alcatel Omni PCX) αλλά και του 
Δημαρχείου (Alcatel Omni PCX). 

 Σύνταξη μελέτης και ολοκλήρωση διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών υπευθύνου 
προσωπικών δεδομένων (DATA PROTECTION OFFICER-DPO). 

 
 

Αρμοδιότητες σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων 

1. Υποβολή Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, κατάρτιση σχεδίων συμβάσεων, παρακολούθηση 
υλοποίησης και υποβολής Δελτίων Δήλωσης Δαπανών του έργου της ΣΒΑΑ «Ελκυστική 
Πόλη» με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας της 
στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
 
2. Υποβολή Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, κατάρτιση σχεδίων συμβάσεων, παρακολούθηση 
υλοποίησης και υποβολής Δελτίων Δήλωσης Δαπανών του έργου της ΣΒΑΑ «Ελκυστική 
Πόλη» με τίτλο: Ενέργειες δικτύωσης των εταίρων και διάχυσης καλών πρακτικών των 
στρατηγικών ΣΒΑΑ της ΠΑΜΘ 
 
3.Yποβολή Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, τροποποίηση μελέτης, κατάρτιση σχεδίου 
πρόσκλησης, κατάρτιση σχεδίου σύμβασης για το έργο της ΣΒΑΑ «Ελκυστική Πόλη» με τίτλο: 
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής & επιστημονικής υποστήριξης της στρατηγικής ΒΑΑ 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης  
 
4. Υποστήριξη στη σύνταξη μελετών, σύνταξη τευχών διακηρύξεων, και υποβολή ΔΔΔ του 
προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας για τους απόρους ΤΕΒΑ 2018-2019 
 
5. Παρακολούθηση του Προγράμματος και Υποβολή ΔΔΔ για την πράξη: Καταπολέμηση της 
Βίας κατά των Γυναικών-Συμβουλευτικό Κέντρο) 
 
6. Υποστήριξη υποβολής Τεχνικών Δελτίων και παρακολούθησης του προγράμματος IRIS – 
HORISON 2020, παρακολούθηση της σύμβασης επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση 
μίσθωσης έργου 
 



7. Υποστήριξη συστήματος ISO Δήμου και διασφάλιση ετήσιας πιστοποίησης σύμφωνα με το 
νέο πρότυπο (EN ISO 9001:2015) 
 
8. Υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα LEADER Αλιείας   
 
9. Υποστήριξη στην κατάρτιση προτάσεων για υποβολή στις Προσκλήσεις του Προγράμματος 
«Αντώνης Τρίτσης» 
 
10. Σύνταξη μελέτης και ολοκλήρωση της διαδικασίας για την υπογραφή συμβάσης για το 
έργο «Παροχή υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για την ενδυνάμωση του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου, την εκπαίδευση προσωπικού και τη βελτιστοποίηση της 
λειτουργικότητας των υπηρεσιών του Δήμου» 
 
11. Σύνταξη μελέτης και ολοκλήρωση της διαδικασίας για την υπογραφή συμβάσης για το 
έργο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης 
των Δομών του Δήμου, κατά τη διατύπωση Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης του 
Δήμου και κατάρτισης νέου (ΟΕΥ)» 
 
12. Σύνταξη μελέτης και ολοκλήρωση της διαδικασίας για την υπογραφή συμβάσης και την 
παραλαβή του έργου «Υπηρεσίες εκπόνησης σχεδίου δράσης για τη σύσταση Αναπτυξιακού 
Οργανισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης» 
 
13. Υποστήριξη στην υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση 4491/10-9-2020 του  Ε.Π. Α.Μ.-Θ 
«ΟΧΕ_2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ», 
με τίτλο: "Ανάδειξη Μνημείων και Φυσικού Τοπίου Ρέματος Kοτζιά Φερών.. 
 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ 

Οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου κατά το 2020, 
επιβαρύνθηκαν σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης λόγω 
κορονοϊού COVID-19 και των σχετικών μέτρων που σχετίζονται με αυτή. 

Εντούτοις, η πραγματοποίηση συστηματικών καθαρισμών και απολυμάνσεων των δημοσίων 
χώρων για την προστασία από τους αυξημένους κινδύνους υλοποιήθηκαν στο έπακρο.  

H Υπηρεσία εντατικοποίησε τους ρυθμούς των εργασιών της προκειμένου να δημιουργήσει 
ένα περιβάλλον  υγιεινής και ασφάλειας που δεν θα επιβάρυνε ψυχολογικά ή 
συναισθηματικά τους δημότες εξαιτίας του πολύμηνου εγκλεισμού. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ   

ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

1. Με πρωτοβουλίες μας επισκευάστηκαν μηχανήματα έργου, αγροτικά μηχανήματα, 
οχήματα και λοιποί εξοπλισμοί αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ,  που βρισκόταν για πολλά 
χρόνια σε ακινησία από βλάβες και άλλες ζημιές. Σήμερα προσφέρουν υπηρεσίες 
καθημερινά στους Δημότες. 

 Παγιώσαμε οργανωμένη μεθοδολογία για τακτικές  συντηρήσεις,  επισκευές, 
ελέγχους καταλληλότητας (ΚΤΕΟ),  διαχείριση δρομολογίων και κίνησης των 
οχημάτων.  



 Έγιναν συστηματικές και τακτικές επεμβάσεις σε επιβαρυμένες περιοχές και σε 
έκτακτα συμβάντα (Πυρκαγιές, αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης 
απορριμμάτων κλπ) 

 Δημιουργήσαμε οργανωμένο τμήμα αξιοποίησης (συντήρηση, επισκευή και 
διαχείριση) των   κάδων απορριμμάτων. 

 Πραγματοποιήσαμε σύνταξη μελετών, σχεδίων διακήρυξης, πρωτογενών αιτημάτων 
και σχεδίων ανάληψης δαπάνης  προμηθειών κλπ ως κάτωθι :   

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛEΤΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ  

1 30/2020 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 

9.982,00 € 

2 33/2020 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 (ΔΥΟ) ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΜΕ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ 

4.216,60   

3 40/2020 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΚΑΔΩΝ 

149.880,00 € 

4 70/2020 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. 
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 

19   19.914,40 € 

5 80/2020 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ 

 52.303,55 € 

6 143/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ   22.320,00 € 

7 155/2020 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΑΜΑΞΙΔΙΩΝ 
ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 

 5.580,00 € 

8 173/2020 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΔΩΝ 

43.821,60 € 

9 178/2020 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 8 (ΟΚΤΩ) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 
ΠΡΕΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

1.293.647,36 € 

10 179/2020 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

657.807,60 € 

    

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  2.259.473,11 € 

 
10.    Διαχείριση συμβάσεων ανταλλακτικών και συντηρήσεων οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου,  τιμολογήσεων, σύνταξη γνωμοδοτήσεων επισκευαστικών εργασιών κλπ. 

11.    Διαχείριση συμβάσεων προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών πάσης φύσεως, τήρηση 
αποθηκών και  υπολοίπων. 



12.   Διαχείριση και ολοκλήρωση διαδικασιών ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας και 
ταξινομήσεων οχημάτων και μηχανημάτων έργου πάσης φύσεως. 

 

TMHMA : ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

Εκτέλεση εποχιακών εργασιών συντήρησης στο σύνολο των διαμορφωμένων χώρων 
πρασίνου, πεζοδρομίων και αυλές σχολείων του Δήμου: 

 κουρέματα γκαζόν, κοπές χόρτων 
 συντήρηση αρδευτικών συστημάτων  
 οργανωμένα κλαδέματα, συνοδεία του συνεργείου με φορτηγό, κλαδοτεμαχιστή και 

καλαθοφόρου, όπου απαιτείται  
 φυτεύσεις ανθοκομικών, θάμνων και δένδρων.  

Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις χώρων πρασίνου: 

Κλαδέματα και ξήλωμα ξερών και επικίνδυνων θάμνων και δένδρων και διάστρωση 
επιφάνειας:  

 στα παρτέρια της πλατείας Φάρου 
 στα παρτέρια που βρίσκονται στο τοιχάκι της παραλίας από «Δόμνα Βιζβύζη» ως 

«Φλοίσβο»  
 στο Δημοτικό Κήπο «Αργώ» 
 
Διαμόρφωση παρτεριών με κλαδέματα και ξήλωμα ξερών και επικίνδυνων θάμνων και 
δένδρων, γενική μόρφωση επιφάνειας, διάστρωση χώματος, εγκατάσταση αρδευτικού και 
σπορά γκαζόν: 

 Στο παραλιακό δρόμο από πλατεία Φάρου ως Μεραρχία 
 Στη Λ. Δημοκρατίας από Δ. Σολωμού ως Ι. Δραγούμη 
 Στην πλατεία Κύπρου,  
 στον πεζόδρομο Σουλίου 
 στον πεζόδρομο Μιαούλη 
 στο Δημοτικό ωδείο έναντι Αστυνομίας 
 
Ανάπλασεις με καθαρισμούς χώρων, κλαδέματα, κοπή ή  αφαίρεση ξερών και επικίνδυνων 
δένδρων, διαμόρφωση και διάστρωση επιφάνειας: 

 Στο δασύλλιο  στο πάρκο «Αλτιναμάζη» 
 Στο πάρκο στη Δήμητρας (παλιό νοσοκομείο) 
 Στο τριγωνικό παρτέρι  επί της ΚΙΟΥ   
 Σε νέο πάρκο τσέπης επί της 14ης Μαϊου (απέναντι από τα γυμνάσια)  
 Στα παρτέρια  απέναντι από αποθήκες ΚΥΔΕΠ   
 Στο πάρκο «τρία πλατάνια» στον οικισμό της Χηλής 
 
Πραγματοποιήσαμε συμπληρωματικές φυτεύσεις θάμνων:  

 Στα παρτέρια της Ιωακείμ Καβύρη 
 Στη πλατεία Ελευθερίας στον ΟΣΕ. 
 στο δρόμο προς Μαΐστρο. 
 Στην οδό Ηροδότου (roundabout - Βελανιδιά) 
 Στο πάρκο στην είσοδο του οικισμού Άβαντα και ση κεντρική πλατεία. 
 Στην κατασκήνωση της Μάκρης. 



Έγιναν  φυτεύσεις δέντρων: 
 Σε κενούς δενδροδόχους στα πεζοδρόμια των Ι. Καβύρη και 14ης Μαΐου.  
 Στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων. 
 Στην παιδική χαρά του οικισμού ποντίων της Παλαγίας. 

 

Πραγματοποιήθηκαν δράσεις καθαρισμού, απολυμάνσεων και άλλες παρεμβάσεις 
καλλωπισμού:  
 Στους οικισμούς Αμφιτρίτη, Εργατικά Αγ. Ανδρέα, δρόμος Χηλής - Αλεξανδρούπολης, 

Άνθεια, Αρίστεινο &  Κίρκη 
 Πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, παιδικές χαρές, στάσεις, κ.λ.π. στον κεντρικό ιστό της Δ.Ε. 

Αλεξανδρούπολης. 
 Στις δενδροδόχους της 14ης Μαίου και Ι. Καβύρη, Βενιζέλου &  Παλαιολόγου. 
 Στη νησίδα επί της Μ. Αλεξάνδρου στη στροφή για λιμάνι ως την πλατεία ελευθερίας.  

Άλλες δραστηριότητες 

 Προτάσεις βελτίωσης του Πλατανότοπου και της κεντρικής πλατείας στην Μαΐστρο. 
 Σύνταξη μελέτης εργασίας αποψίλωσης κοινόχρηστων και λοιπών χώρων 2020. 
 Σύνταξη μελέτης πάρκου αναψυχής και περιπάτου στο ΟΤ683 και στο πάρκο μάνα του 

νερού (χώρος υδραγωγείου). 
 Σύνταξη μελέτης μίσθωσης οχημάτων πρασίνου.  
 Έκδοση αδειών κοπής δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης. 
 
ΤΜΗΜΑ : ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

1. Οριοθέτηση και σχεδίαση οικοδομικών τετραγώνων εντός των Β’ κοιμητηρίων 
2. Ολοκλήρωση παραχώρησης έκταση 5 στρεμμάτων από του Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης για το Νέο Κοιμητήριο Χιλής.  Σύνταξη μελέτης κατασκευής του έργου.  
3. Συμβολή στη σύνταξη γεωλογικής και υδροτεχνικής μελέτης για το νέο Κοιμητήριο 

Χιλής. 
4. Ολοκλήρωση παραχώρηση έκτασης 5 στρεμμάτων από του Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης για το νέο Κοιμητήριο Απαλού.  
5. Ολοκλήρωση παραχώρηση έκτασης 5 στρεμμάτων από του Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης για την επέκταση του Κοιμητηρίου Παλαγίας. 
6. Δημιουργία φακέλου για την επέκταση του Κοιμητηρίου στο Αρίστεινο και  του 

Κοιμητηρίου στην Άνθεια. 
7. Επίβλεψη Έργου: Συντήρηση περιφερειακών Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξ/πολης.  
8. Δημιουργία φακέλου με τις αδειοδοτήσεις για την δημιουργία του Γ’ Κοιμητηρίου 

Αλεξανδρούπολης. 
9. Πράξη Εφαρμογής Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης - Διαδικασία αποχαρακτηρισμού 

της έκταση ίδρυσης του Γ’ Κοιμητηρίου Αλεξανδρούπολης   
10. Προτάσεις για την σύνταξη του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων και 

ενσωμάτωση των Περιφερειακών Κοιμητηρίων στον Κανονισμό Λειτουργίας της 
Πόλεως. 

11. Πραγματοποιείται πλέον συστηματικά καθημερινός καθαρισμός των εκκλησιών των 
Α΄ & Β΄ κοιμητηρίων, των WC, των οικημάτων, του περιβάλλοντα χώρου και των 
διαδρόμων των κοιμητηρίων 

12. Πραγματοποιήθηκε καθαριότητα και αποψίλωση των χόρτων του παλιού και νέου 
μουσουλμανικού Κοιμητηρίου Αλεξανδρούπολης 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 



1. Σύνταξη μελέτης συντήρησης κτιρίων, διαμόρφωσης και περιβάλλοντος χώρου 
και προτάσεις κατασκευή χώρου νέου συνεργείου στον όρχο των οχημάτων του 
Δήμου. 

2. Σύνταξη μελέτης συντήρησης πυροσβεστικού κλιμακίου Φερών.  
3. Σύνταξη σχεδίου οριοθέτησης Λαϊκής αγοράς  στην οδό Παπαναστασίου στην 

Αλεξανδρούπολη 
4. Μίσθωση Χημικών τουαλετών για τον Καλλικρατικό Δήμο Αλεξανδρούπολης. 
5. Καθημερινή καθαριότητα οδών και σε απογευματινό ωράριο στο κέντρο της 

πόλης, στην παραλία, στη 14η Μαΐου και Ιωακείμ Καβύρη  και στα πάρκα. 
6. Ημερήσια αποκομιδή σύμμεικτων απορριμμάτων με δέκα (10) 

απορριμματοφόρα και 7.500 κάδους απορριμμάτων σε όλο το εύρος του 
Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης . 

7. Δρομολόγηση κατά τη θερινή περίοδο 11ου Τομέα και απορριμματοφόρου 
οχήματος  για τον καθαρισμό των παραλιών από ΕΟΤ έως τη Μεσημβρία. 

8.  Ημερήσια αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών με τέσσερα (4) απορριμματοφόρα 
και 850 κάδους και μεταφορά στο Κ.Δ.Α.Υ  Αλεξ/πόλης (20-25 τόνους 
ημερησίως.) 

9. Απογευματινό απορριμματοφόρο αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών στον 
κεντρικό ιστό της πόλης. 

10.  Κάθε Σάββατο και Κυριακή καθαριότητα των κεντρικών οδών με εργατικό 
προσωπικό και με απορριμματοφόρα για την αποκομιδή κάδων απορριμμάτων 
και κάδων ανακύκλωσης καθώς και περισυλλογή μικρών και μεγάλων 
αντικειμένων  που υπάρχουν στο κέντρο της  πόλης. 

11.  Καθαρισμός δημοτικών διαμερισμάτων ( Χιλή, Μάκρη – Δίκελλα, Άβαντας, 
Αισύμη, Συκκοράχη, Κίρκη, Παλαγία, Εργατικά ΕΟΤ, Συνοικισμός Ποντίων, εκ 
περιτροπής 2-3 φορές την εβδομάδα. 

12.  Τοποθέτηση νέων κάδων και επισκευή παλαιών στους τομείς καθαριότητας. 
13.  Τακτικοί καθαρισμοί δρόμων και περιοχών του αστικού ιστού της 

Αλεξανδρούπολης καθώς και καθαρισμός απορριμμάτων από εκδηλώσεις 
(Πολιτιστικές, Αθλητικές, Εμπορικές, Συλλόγων, Σωματείων, πληθυσμιακές 
κατηγορίες πολιτών σε απεργίες κ.α.) 

14. Καθαριότητα των πάρκων (Ανατ. Θράκης, Ακαδημίας, Αγ. Βασιλείου, 
Πλατανάκια, Λαφτσή, Προσκόπων, Παρμενίωνα κλπ.) και της περιοχής Κακαλή 
στην οδό Τέρμα Άβαντος. 

15. Προγραμματισμένη Καθαριότητα των περιοχών από μπάζα, γυαλί, ξύλα, χόρτα, 
ελαιοχρώματα, μικρά και μεγάλα αντικείμενα, κλαδιά ύστερα από εργασίες που 
γίνονται σε καταστήματα, οικίες, αποθήκες, οικόπεδα. 

16. Καθαριότητα δρόμων και πεζοδρομίων από φύλλα, χώματα, φθαρτά υλικά, χιόνι, 
πάγο, μετά από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (δυνατούς ανέμους, βροχές, 
καταιγίδες, χιονοπτώσεις, παγετούς). 

17. Καθαριότητα και πλύσιμο πλατειών και πεζοδρομίων με το πλυντήριο. 
18. Συνδρομή υπαλλήλων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου έκτακτα σε 

πλημμύρες, πυρκαγιές, χιονοπτώσεις, σεισμούς, στα πλαίσια της Πολιτικής 
Προστασίας.  

19. Μεταφορές εξοπλισμού εκδηλώσεων του Δήμου και μεταφορές υλικών και 
εξοπλισμού των σχολείων του Δήμου. 

20. Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων 
21. Τοποθέτηση ανοιχτών κάδων τύπου container σε επίκαιρα σημεία σε 

κοινόχρηστους χώρους και ακτές για την συλλογή αποκομιδή ογκωδών 
αντικειμένων υλικών κλαδιών ειδικά σε τουριστικές περιοχές και μεγάλης 
επισκεψιμότητας όπως σε παραλίες Μάκρης, Δικέλλων και  Μεσημβρίας. 



22. Συμμετοχή στο πρόγραμμα ξεχωριστής αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών 
(χαρτί, λευκοσίδηρος, πλαστικά, αλουμίνιο) που διαχωρίζονται στο Κ.Δ.Α.Υ 
Αλεξ/πόλης. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τις ΔΙΑ.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε έγιναν συνολικά 988 
δρομολόγια με συνολική ποσότητα 2.978,61 τόνους (υπόλειμμα 
απορρίμματος να είναι στους 1.348,44 τόνους ). 

23. Συμμετοχή στο πρόγραμμα ξεχωριστής αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών (γυαλί-
μπουκάλια) με κώδωνες στις  Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης, Δ.Ε Τραϊανουπόλεως και Δ.Ε. Φερών. 
24. Υπογραφή νέας Σύμβασης με αρίθ.πρώτ: 23640/06/08/2020 με πιστοποιημένη 
εταιρεία διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ.  Εννέα (9) οχήματα και ανακυκλώθηκαν, ενώ για τα υπόλοιπα 
γίνονται  όλες οι πιστοποιήσεις και τα πρωτόκολλα καταστροφής για το νέο έτος 2021. Έγιναν 
ειδοποιήσεις συνολικά σε 238 οχήματα. 
25. Υπογραφή νέας Σύμβασης με αρίθ.πρώτ: 26527/28/08/2020 με πιστοποιημένη 
εταιρεία διαχείρισης απόσυρσης ηλεκτρικων και ηλεκτρονικών συσκευών για τη  μεταφορά 
τους με κοντέινερ κλειστού τύπου. 
26. Υπογραφή σύμβασης με αρίθ.πρώτ:4355/12/02/2020 στο πρόγραμμα ξεχωριστής 
αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών δημοτικών αποβλήτων  (ρούχα, υφάσματα & βρώσιμα 
έλαια & λίπη) με την τοποθέτηση 20 κάδων σε επίκαιρα σημεία της πόλης.  
27. Συμμετοχή στο πρόγραμμα ξεχωριστής αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών με 
εταιρεία (FOLLOWGREEN) για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και μαθητών σε θέματα 
ανακύκλωσης χαρτιού και μπουκαλιού πλαστικού όπως τοποθέτηση σε όλα τα δημοτικά 
σχολεία ειδικών χάρτινων κάδων για την συλλογή του και την έναρξη  ¨μαραθωνίου¨ 
ανακύκλωσης για την σχολική χρονιά 2021. Επίσης σε συνεργασία με τοπικά καταστήματα η 
εταιρεία δημιούργησε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους καταστηματάρχες για την 
ευαισθητοποίηση για θέματα ανακύκλωσης με εφαρμογές και δωρεών διαφήμιση των 
προϊόντων τους και την προσφορά, bonus  αγορών με εκπτώσεις αναλογικά από 10% έως 
15%. 
28. Καθαρισμός Ακτών έτους 2020 , με την αριθμό μελέτης 18/20 κ πίστωση 24.000 € με 
ειδικό μηχάνημα για την πλήρη καθαρισμό και ομαλή διαμόρφωση των ακτών 
(ακτοκαθαριστής) σε 8 δημοτικές παραλίες (Αλεξ/πολη Φάρος-Ε.Ο.Τ-Ν.Χιλή –Μάκρη-
Δίκελλα-Μεσημβρία). 
29. Σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ. ΑΕ που μας προμήθευσε 55 ειδικούς κάδους (κίτρινους) 
συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες που λόγω της 
πανδημίας COVID-19, θα τοποθετηθούν και θα μοιρασθούν την άνοιξη του 2021 στις 
αντίστοιχες σχολικές μονάδες.  
30.  Δράση με την ΕΕΑΑ. ΑΕ για την ανακύκλωση κατεστραμμένων μπλε κάδων 
ανακύκλωσης όπου μεταφέρθηκαν στο ΚΔΑΥ Αλεξ/πολης συνολικά 45 κάδοι για το έτος 2020 
και αντικαταστάθηκαν άμεσα με καινούργιους  από την εταιρεία. 
31. Υποβρύχιος καθαρισμός στο Λιμανάκι της Μάκρης και περιμετρικά από αυτό και 
απομάκρυνση μεγάλου όγκου ελαστικών οχημάτων, σχοινιών κλπ απορριμμάτων από δύτες 
της περιβαλλοντικής οργάνωσης I SEA στο πλαίσιο του Προγράμματος «Προσφέρω». 
 
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

1. Προτάσεις κατασκευής υπόστεγων (με την υποβολή σχεδίων) στο camping του ΕΟΤ 
στην Αλεξανδρούπολη. 

2. Σύνταξη μελέτης ανακαίνισης Δημοτικού Καταστήματος Μάκρης.  
3. Σύνταξη μελέτης ανάπλασης πλατείας Δικέλλων.  
4. Σύνταξη μελέτης πεζοπορικού περιπάτου Μάκρης – Σπήλαιο Κύκλωπα. 
5. Σύνταξη μελέτης ανάπλασης χώρου παιδικής χαράς πλησίον του Δημοτικού σχολείου 

Μάκρης. 



6. Σύνταξη μελέτης προμήθειας 6 ηλεκτρικών οχημάτων και πληθώρας ηλεκτροκίνητων 
εργαλείων φιλικών προς το περιβάλλον, για τις ανάγκες του τμήματος πρασίνου μέσω 
χρηματοδότησης του προγράμματος Αλιεία.  

 

ΤΜΗΜΑ :  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Συνοπτικά ο απολογισμός του τμήματος Περιβάλλοντος έχει ως εξής: 

1. Υποστήριξη και μέριμνα των διαδικασιών για την εγκατάσταση συστήματος χωριστής 
συλλογής – αποθήκευσης παλαιών ρούχων και υποδημάτων στα όρια του δήμου 
(11/2019-2/2020). 

2. Έλεγχος και μέριμνα για της διαδικασίες έγκρισης του Κανονισμού Τιμολόγησης 
καθώς και της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΙΑΑΜΑΘ  εφαρμογής του 
Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, κ.λπ για τη τρέχουσα 
περίοδο (11/2019-2/2020). 

3. Καταγραφή, σχεδιασμός και σύνταξη των απαραίτητων προμετρήσεων, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού, περιγραφικών και τεχνικών εκθέσεων, για την αναβάθμιση του 
εξοπλισμού και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του καταφυγίου αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς του δήμου. Προετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρόταση στα 
πλαίσια του προγράμματος χρηματοδότησης «Φιλόδημος ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, 
επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς». 

4. Ολοκλήρωση μελέτης αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου γηπέδου οικισμού 
Μάκρης. Συντονισμός ενεργειών για την έγκαιρη έγκριση από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκατάστασης. 

5. Μέριμνα για την υδροδότηση του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του 
Δήμου σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

6. Επικαιροποίηση μελέτης συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων για τη χορήγηση 
της απαραίτητης άδειας. 

7. Έρευνα, καταγραφή αναγκών, σχεδιασμός, μέριμνα πιστώσεων προϋπολογισμού. 
Σύνταξη της μελέτης διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και της περίοδο 2020-
2021 και του σχεδίου διακήρυξης. Μέριμνα για την έγκαιρη ολοκλήρωση των 
απαραίτητων ενεργειών, τη διακήρυξη του διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου 
(2/2020-3/2020). 

8. Σύνταξη σχεδίου μελέτης διαχείρισης νεκρών ζώων συντροφιάς και μέριμνα για τη 
διασφάλιση της σχετικής πίστωσης.  

9. Σύνταξη μελέτης Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) στα πλαίσια 
της χρηματοδότησης εφαρμογής συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων για 
το Δήμο Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με τη ΔΙΑΑΜΑΘ. (3/2020-4/2020). 
Επανασύνταξη και μελέτη δρομολογίων για υπολογισμό κόστους 
αποκομιδής  12/2020). 

10. Επίβλεψη υλοποίηση του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων 
ποδοσφαίρου και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης» (Μπαρηγουριώτης). 

11. Παρακολούθηση, συλλογή, καταγραφή και υποβολή των αναγκαίων στοιχείων στα 
πλαίσια των υποχρεώσεων του δήμου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) 
(5/2020). 

12. Σύνταξη μελέτης και μέριμνα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών Πλύσης και 
Απολύμανσης κάδων απορριμμάτων του δήμου. (4/2020-5/2020). 

13. Έλεγχοι, επικαιροποίηση βάσης δεδομένων, αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων 
στα πλαίσια εφαρμογής της Πυροσβεστικής διάταξης 4/2012 και της περ.26, της 
παρ.1, του άρθρου 94, του Ν.3852/10 (καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων). (5/2020-
9/2020). 



14. Μέριμνα διαδικασιών για τον Κανονισμό Τιμολόγησης ΔΙΑΑΜΑΘ έτους 2021 
(7/2020) 

15. Σύνταξη σχεδίου νέου κανονισμού Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (8/2020-
10/2020). 

16. Σύνταξη μελέτης και σχεδίου διακήρυξης για την προμήθεια εγκατάσταση 
συστήματος υπόγειων κάδων (9/2020-10/2020) 

17.  Έρευνα, σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας, σχέδια, σύνταξη προϋπολογισμού και 
τεχνικών προδιαγραφών, και συμμετοχή στην ωρίμανση φακέλου για τη πρόταση 
χρηματοδότησης Αστικής Αναζωογόνησης που υποβλήθηκε στην πρόσκληση ΑΤ06 
του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (11/2020 – 1/2021).  

18. Προετοιμασία για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ04 του προγράμματος 
«Αντώνης Τρίτσης» με θέμα Γωνίες Ανακύκλωσης και λοιπός εξοπλισμός 
υποδομής,  εγκατάστασης συστήματος διαλογής στη πηγή.  

19. Συνεργασίες, υπομνήματα για την πορεία του Σχεδιασμού Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και των απαραίτητων υποδομών για την υλοποίηση του (Πράσινα 
Σημεία, κ.λπ). 

 
Για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Π.Αμ – Π.Σ.Ε.Α και Πολιτικής Προστασίας: 

1. Σύνταξη Σχέδιου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών 
«ΙΟΛΑΟΣ» (7/2020 – 8/2020). 

2. Σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης – βραχείας 
Διαχείρισης των Συνεπειών από Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» 
(10/2020). 

3. Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του Αυτοτελούς Γραφείου. 
4. Κάλυψη τακτικών και εκτάκτων αναγκών της Πολιτικής Προστασίας. 
5. Συμμετοχή στα πλαίσια των υποχρεώσεων Π.Αμ- Π.Σ.Ε.Α στην άσκηση ΤΑΑΣ 

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2020», (9/2020). 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Από τις πρώτες μέρες της θητείας μας  κύριο μέλημα μας ήταν η εξυγίανση και βελτίωση 
όλων των τμημάτων της τεχνικής υπηρεσίας. 

Το συνεργείο της αγροτικής οδοποιίας επιχειρούσε με ένα γκρέιντερ με αποτέλεσμα η 
κατάσταση του  αγροτικού δικτύου σε όλη την επικράτεια του δήμου να είναι σε άθλια 
κατάσταση. Προχωρήσαμε άμεσα σε επισκευές μηχανημάτων έργου και με σωστή οργάνωση 
και μεθοδικότητα αυτή τη στιγμή το συνεργείο της αγροτικής οδοποιίας είναι σε θέση να 
επιχειρεί παράλληλα και στις τρεις δημοτικές ενότητες βελτιώνοντας αισθητά την κατάσταση 
του αγροτικού δικτύου. Επισκευάστηκαν δρόμοι που είχαν χρόνια να συντηρηθούν. 

Εξοπλίσαμε το συνεργείο των τεχνιτών με καινούργια εργαλεία και μηχανήματα και το 
επανδρώσαμε πλήρως με τεχνίτες και εργάτες όλων των ειδικοτήτων. Σήμερα έχουν την 
δυνατότητα να βρίσκονται καθημερινά στην υπηρεσία των πολιτών αναβαθμίζοντας την 
ποιότητα και την ταχύτητα των υπηρεσιών και  επισκευάζοντας οποιαδήποτε βλάβη 
παρουσιαστεί. 

Παραλάβαμε μια κατασκήνωση με εμφανή σημάδια εγκατάλειψης. Καταφέραμε μέσα σε 
λίγους μήνες να μετατρέψουμε το χώρο αυτό σε μια σύγχρονη και ασφαλή κατασκήνωση για 



τα παιδιά τους συνοδούς και το προσωπικό που την απόλαυσαν εκφράζοντας προς κάθε 
κατεύθυνση την απόλυτη ικανοποίηση τους . 

Διαχειριστήκαμε τα έργα που παραλάβαμε βελτιώνοντάς τα και διορθώνοντας όλες τις 
παθογένειες και τις ελλείψεις τους. 

Τα τμήματα των μηχανικών κατάφεραν δουλεύοντας οργανωμένα  και με πρόγραμμα να 
εκμεταλλευτούν όλα  τα χρηματοδοτικά εργαλεία που άνοιξαν στη θητεία 
μας,  καταθέτοντας προτάσεις έργων και εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση για σπουδαία 
έργα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των συνδημοτών μας.  

Οι προτάσεις μας  που κατατέθηκαν  σε διάφορα  χρηματοδοτικά προγράμματα και 
εγκρίθηκε η χρηματοδότηση τους ή εξασφαλίστηκε η χρηματική πίστωση που ήταν 
διαθέσιμη είναι:   

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ.  

Έργο προϋπολογισμού 164.300,00 ευρώ που  το εντάξαμε στο Φιλόδημος ΙΙ. Με το έργο αυτό 
καθιστούμε τις σχολικές μονάδες εύκολα προσβάσιμες και φιλικότερες για τα παιδιά  με 
αναπηρία βελτιώνοντας τις συνθήκες στο μαθησιακό περιβάλλον τους. 

 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ.  

Έργο προϋπολογισμού 321.160,00 ευρώ που το εντάξαμε στο Φιλόδημος ΙΙ. Σκοπός του 
έργου είναι να αναβαθμίσουμε την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων μειώνοντας στο 
ελάχιστο τον ενδεχόμενο κίνδυνο από φωτιά. 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ. 

Έργο προϋπολογισμού 130.000,00 ευρώ που το εντάξαμε στο Φιλόδημος ΙΙ. Σκοπός του 
έργου να αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις του καταφυγίου και να βελτιωθούν οι συνθήκες 
διαβίωσης των ζώων που φιλοξενούνται εκεί. 

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. 

Έργο προϋπολογισμού 1.093.000,00 ευρώ που το εντάξαμε στο Πράσινο Ταμείο. Με το 
συγκεκριμένο έργο ανακατασκευάζουμε τους υφιστάμενους πεζόδρομους του εμπορικού 
κέντρου  της πόλης, οι οποίοι παρουσιάζουν έντονα σημάδια εγκατάλειψης και παρακμής 
και παράλληλα δημιουργούμε νέους.  

Με  χρήση ψυχρών υλικών , το βιοκληματικό σχεδιασμό και την επιπλέον φύτευση δέντρων 
στους πεζόδρομους αυτούς μειώνουμε το ενεργειακό αποτύπωμα της πόλης και ανεβάζουμε 
την αισθητική του κέντρου.  

Με την κατασκευή οδεύσεων για τυφλούς και τη δημιουργία ραμπών κάνουμε το κέντρο της 
πόλης πιο φιλικό για τους ανθρώπους με αναπηρία. 

 ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ.     



Έργο προϋπολογισμού 7.200.000,00 ευρώ με συγχρηματοδότηση από το ΠΔΕ Της 
Περιφέρειας και ιδίων πόρων του Δήμου. Παραλάβαμε ένα  ανεφάρμοστο αρχιτεκτονικό 
προσχέδιο και μια εικόνα στον τοίχο. Καταφέραμε δουλεύοντας ρεαλιστικά και ώριμα να 
σχεδιάσουμε από την αρχή ένα σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο ενεργειακής κλάσης Α.  

Εκπονήσαμε μια ολοκληρωμένη μελέτη πλήρους ωριμότητας σε επίπεδο δημοπράτησης. 
Έτσι εξασφαλίσαμε την εγκεκριμένη πίστωση από την περιφέρεια,  πίστωση η οποία εξαιτίας 
της απραξίας τριών χρόνων της προηγούμενης δημοτικής αρχής θα χανόταν. 

Επιπλέον κατατέθηκαν έργα σε χρηματοδοτικά προγράμματα που αναμένεται η έγκριση 
τους: 

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ - ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΘΕΙΑΣ. Έργο προϋπολογισμού 220.000,00 
ευρώ που κατατέθηκε στο πρόγραμμα  LEADER. 

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ - ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Έργο προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ που κατατέθηκε 
στο πρόγραμμα  LEADER. 

 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΗΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ. Έργο 
προϋπολογισμού 450.000,00 ευρώ που κατατέθηκε στο πρόγραμμα  LEADER. 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 706. Έργο προϋπολογισμού 1.986.000,00 
ευρώ που κατατέθηκε στο πρόγραμμα  «Αντώνης Τρίτσης». Με το συγκεκριμένο έργο 
θα κατασκευαστούν δύο σύγχρονα νηπιαγωγεία ενεργειακής κλάσης Α που θα έχουν 
την δυνατότητα να φιλοξενήσουν τους μαθητές της περιοχής οι οποίοι στεγάζονται σε  
τρία νοικιασμένα κτίρια που οριακά και με δυσκολία πληρούν τις προδιαγραφές για 
νηπιαγωγεία.    

 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.  

Έργο προϋπολογισμού 12.315.000,00 ευρώ που κατατέθηκε στο πρόγραμμα  «Αντώνης 
Τρίτσης». Είναι το μεγαλύτερο έργο ,τόσο σε έκταση όσο σε προϋπολογισμό που μελετήθηκε 
και σχεδιάστηκε στην ιστορία του δήμου.  

Με το έργο αυτό παρεμβαίνουμε σε όλη την έκταση της πόλης και αλλάζουμε ολοκληρωτικά 
την εικόνα της μετατρέποντας την σε μια σύγχρονη πρότυπη ευρωπαϊκή πόλη.  

Δημιουργούμε ένα από τα μεγαλύτερα ολοκληρωμένα δίκτυα ποδηλατοδρόμων στην 
Ελλάδα αν όχι το μεγαλύτερο χωρίς να χάνονται θέσεις στάθμευσης. Δίνουμε λύσεις σε 
πολλά σημεία με έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα.  

Δημιουργούμε χιλιάδες τετραγωνικά πεζοδρομίων σε περιοχές που δεν υπάρχουν με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται  δυσκολία και επικινδυνότητα στους πεζούς.  

Σχεδιάζουμε βιοκληματικά την πόλη χρησιμοποιώντας ψυχρά υλικά, δημιουργώντας πάρκα 
γειτονιάς και φυτεύοντας εκατοντάδες δέντρα.  Αυξάνουμε το αίσθημα ασφάλειας των 
δημοτών και κάνουμε την πόλη πιο βιώσιμη για τους ανθρώπους με αναπηρία, 
δημιουργώντας νέες φωτεινές διαβάσεις ράμπες και χιλιόμετρα οδεύσεων για τυφλούς. 

 
 



Έργα που μελετήθηκαν και δημοπρατήθηκαν με πόρους του Δήμου: 

 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2020.  

Έργο προϋπολογισμού 2.200.000,00 ευρώ. Με αυτό το έργο ανακατασκευάζουμε σχεδόν 
όλες τις παιδικές χαρές του δήμου δημιουργώντας έτσι σύγχρονους και ασφαλείς χώρους 
ψυχαγωγίας για τα παιδιά εναρμονισμένους με όλες τις διατάξεις  για την ασφάλεια και τη 
λειτουργικότητα των παιδικών χαρών. Τοποθετούμε νέες περιφράξεις , παγκάκια βρύσες και 
φωτισμό. 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣH ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2020-2021.  

Έργο προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ με πρόβλεψη για 2.400.000 το όποιο θα 
δημοπρατηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Με το έργο αυτό θα προβούμε σε γενναίες 
επισκευές των δρόμων κυρίως των οικισμών.  

Η τεχνική υπηρεσία σε διάρκεια μικρότερη του ενάμιση χρόνου έχει ολοκληρώσει και 
ωριμάσει μελέτες σε επίπεδο δημοπράτησης για έργα που είτε δημοπρατήθηκαν 
είτε  κατατέθηκαν σε χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους 30.000.000 ευρω.   

Επιπλέον ολοκληρώνουμε μελέτες για χρηματοδοτικά εργαλεία όπως: 

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ «ΑΡΓΩ» 

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΡΟΥ 

 ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ κ.α 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΝΕΟΛΑΙΑ - ΦΙΛΟΖΩΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Ξεκινήσαμε τη θητεία μας καταρτίζοντας το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ και διοργανώνοντας 
πρωτοποριακές πολιτιστικές δράσεις όπως: 

 Street Art Festival 

 “Fly me to the Moon” - Διήμερη εκδήλωση παρουσίασης των αξιοθέατων, της Λαϊκής 

παράδοσης και  της γαστρονομίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο αεροδρόμιο των 

Αθηνών. 

 Συναυλία στο αεροδρόμιο “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” της Αλεξανδρούπολης  

Δυστυχώς ο covid-19 επιβράδυνε προσωρινά τον ρυθμό των  Εκδηλώσεων σε ότι αφορά την 
ποσότητα αλλά όχι την ποιότητα. Πραγματοποιήσαμε: 

 Συναυλία Μάριου Φραγκούλη 
 Παράσταση Anamnesis. Αρχαιολογικός χώρος Ζώνης στη Μεσημβρία 
 Παράσταση Ριχάρδος ο Β’ 
 Συναυλία Στέφανου Κορκολή στις Φέρες 
 Διαδικτυακό χριστουγεννιάτικο χωριό 



 Διαδικτυακή συναυλία με την “Εβρίτικη ζυγιά” 
 Συναυλία στους δρόμους με τα “ΧΑΛΚΙΝΑ ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ” 

 
Δημιουργήσαμε ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων.  

Προχωρήσαμε στην προμήθεια Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας SCMS  
 
 
 
 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Δημιουργήσαμε το ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ σε συνεργασία με τους Αθλητικούς Συλλόγους με 
πληθώρα εκδηλώσεων στον προγραμματισμό μας. Η πανδημία μας στέρησε την χαρά να τις 
απολαύσουμε.   

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Κύκλωπες 27-28-29 
Δεκεμβρίου 

ΚΥΚΛΩΠΑΚΙ Handball 

 24-25-26 Ιούνιος Πανελλήνιο πρωτάθλημα Beach Handball 

 20-24 Ιούνιος MEDITERRANEAN open beach Handball 
Tournament 

Ο.Α.Α. Τένις 24-25 
Φεβρουάριος 

Τουρνουά Ε3 12-16 ετών 

Ο.Α.Α. Τένις 5-6 Μαϊου Τουρνουά 2ο Βετεράνων άνω 25 ετών 

Ο.Α.Α. Τένις  26-27 Μαΐου Τουρνουά Πράσινο Επίπεδο 10 ετών 

Ο.Α.Α. Τένις 22-23 Σεπτεμβρίου Τουρνουά 4ο Κόκκινο – Πορτοκαλί επίπεδο 

ΟΦΘΑ Κολύμβηση Κυριακή του Θωμά  Διεθνές Αγώνας Φάρος Έλενα Σαϊρή 

Εθνικός 10 Ιουνίου Νηρηίδεια Κολυμβητικός αγώνας 
Ακαδημιών 

ΣΕΒΑΣ 3 Μαρτίου Διαβαλκανικό 

ΣΕΒΑΣ Ιούνιος  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Ολυμπιάδα Αύγουστος Τουρνουά 3*3 

ΟΦΘΑ Ιστιοπλοΐα Αύγουστος 470 Masters Cup 

NOA Ιστιοπλοΐα Ιούλιος Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser 4.7 

NOA Ιστιοπλοΐα 24-28 Ιουλίου 11th International NOA Regatta 2019 



Ποδηλάτες 
Αλεξανδρούπολης 

11 Μαΐου Brevet Γη των Θρακών 300 χλμ 

Ποδηλάτες 
Αλεξανδρούπολης 

28 Δεκεμβρίου Πανευρωπαϊκό 

Δράσεις 
 Αυξήσαμε τις επιχορηγήσεις των συλλόγων από 83.000 Ευρώ 2019 (Πρώην Δημοτική 

Αρχή) σε 125.000 Ευρώ! 
 Συμμετέχουμε πλέον στα προγράμματα ΠΑγΟ (Προγράμματα άθλησης για 

όλους)  της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, από τα οποία απουσιάζαμε παντελώς 
από το 2012.  Προκηρύξαμε και εγκρίθηκαν 10 προγράμματα με ισάριθμες θέσεις 
Προπονητών Φυσικής Αγωγής. 

 Συστήσαμε επιτροπή Αθλητισμού & Νεολαίας από φορείς, η οποία συνεδριάζει κάθε 
μήνα και όχι κάθε χρόνο όπως συνέβαινε από το 2016 έως το 2019.  

 Έχει γίνει καταγραφή όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και γηπέδων 
ποδοσφαίρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 
ΠΕΛΟΠΑΣ. 

 Πραγματοποιήσαμε σειρά από τακτικές και έκτακτες παρεμβάσεις, συντηρήσεις και 
επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων οι οποίες είχαν εγκαταλειφθεί επί σειρά ετών.  

 Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και διασφαλίστηκε το υπόλοιπο της χρηματοδότησης 
ώστε σε μικρό χρονικό διάστημα ξεκινάμε την κατασκευή του νέου κλειστού 
γυμναστηρίου  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ». 

 Για πρώτη φορά με πρωτοβουλία Δήμου εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης 
αναλάβαμε και διεκπεραιώσαμε την   τέλεση των εξετάσεων των νέων 
Συνοριακών Φυλάκων (600 άτομα)  με απόλυτη επιτυχία ως προς τις 
υποχρεώσεις μας.    

Προβήκαμε σε σειρά δράσεων όπως:  

 Σύναψη τριετούς μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία 
Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) 

 Θεσμοθέτηση ετήσιων αγώνων στίβου «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ» 
 αύξηση της προμήθειας αθλητικού υλικού από 15.000 € (2019) σε 80.000 € (2020) 
 Παραχώρηση του Πανεπιστημιακού κλειστού γυμναστηρίου «ΚΛΕΙΩ ΦΩΛΕΑ» για 

δύο (2) έτη. 
 Εγκατάσταση γεωθερμικης αντλίας στο κλειστό προπονητικό «ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΤΖΗΣ» 
 Ανακατασκευή γηπέδων Μπάσκετ - Βόλεϊ στο στάδιο «ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ» 
 Τουρνουά Beach Volley σε ετήσια βάση με τους Ομοσπονδιακούς προπονητές   
 Τέλεση διεθνούς τουρνουά Μπάσκετ με αμαξίδια 
 Τέλεση αναπτυξιακού προγράμματος για κορασίδες με την συνεργασία των FIBA, 

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), &  ΕΚΑΣΑΜΑΘ 
 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
 Αναδιοργάνωση του γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
 Στέγαση των γραφείων στην παλαιά Δημαρχεία. 
 Επικαιροποίηση όλων των στοιχείων των νυν εθελοντών και κατηγοριοποίηση τους 

σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος. 
 Δημιουργία δυνατότητας ηλεκτρονικής εγγραφής στο δίκτυο εθελοντών 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 Εξυπηρετήθηκαν 87 περιστατικά με ποσοστό 90% ενδοοικογενειακή βία 



 Χρειάστηκαν 1825 ενέργειες  
 611 συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης  
 313 συνεδρίες κοινωνικής στήριξης 
 57 εκδηλώσεις , εκ των οποίων 29 συνεντεύξεις και προβολή στα ΜΜΕ 
 Ενεργή παρουσία στα ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης όπου δημοσιεύτηκαν 100 

κείμενα με πάνω από 52.000 προβολές 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει εξασφαλίσει καταλύματα όπου απαιτείται φιλοξενία των 
γυναικών αλλά και το παιδιών όπου υπάρχουν σε 5στερα Ξενοδοχεία της πόλης. 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Η Επιτροπή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων συνεδρίασε 9 φορές και πάρθηκαν 39 αποφάσεις. 

Στο πλαίσιο πρόληψης αποφυγής διάδοσης του covid-19 έγιναν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις 
στο Κέντρο της Αλεξανδρούπολης με έκτακτες πεζοδρομήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
πολιτείας. 

 Δημοτική Αστική Συγκοινωνία  

3ετής εφαρμογή της Αστικής συγκοινωνίας με τρεις νέες γραμμές εντός του 
αστικού  ιστού συνδεόμενες μεταξύ τους, όπου τον πρώτο χρόνο όλες δωρεάν και τον 
δεύτερο και τρίτο χρόνο με μόλις σαράντα λεπτά το φθηνότερο κόμιστρο στην Ελλάδα. 

 Αύξηση των θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ σε 32 εντός του κέντρου της πόλης.  

 Θέσπιση 6 θέσεων στάθμευσης για εγκύους 

 

ΠΑΙΔΕΙΑ -  ΝΕΟΛΑΙΑ 

Δράσεις:  
 Σύσταση και λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με τακτικές συνεδριάσεις 
 Εορτασμός παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων για 8η συνεχή χρονιά 
 Επανεργοποίηση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής  
 Fixmyschool Ηλεκτρονική Πλατφόρμα καταγραφής προβλημάτων και αιτημάτων των 

Σχολικών μονάδων για την άμεση επίλυση τους. 
 FollowGreen Εφαρμογή για την ευαισθητοποίηση πολιτών και μαθητών για την 

Ανακύκλωση  
 Μνημόνιο συνεργασίας με τον ποδηλατικό σύλλογο.  
 Εβδομαδιαίες ποδηλατοβόλτες, στα Δημοτικά Διαμερίσματα Φερών & 

Αλεξανδρούπολης.  
 Εβδομάδα κινητικότητας: Fixmybike, Ομιλίες στα δημοτικά σχολεία δια ζώσης, 

Δωρεάν προβολή ταινίας «Κλέφτης ποδηλάτων»,  bike challenge.  
 

ΩΔΕΙΟ 
Η εκπαιδευτική περίοδος στο έτος 2020 αντιμετώπισε τις δυσχέρειες που προκάλεσε η 
πανδημία πανελλαδικά στην εκπαίδευση και την κοινωνία.  

Με Υπουργικές Αποφάσεις ανέστειλε την δια ζώσης λειτουργία του στις 11 Μαρτίου 2020 και 
λειτούργησε  με τηλεκπαίδευση. Την 25η Μαρτίου 2020 επανήλθε σταδιακά και την 1η 
Ιουνίου 2020 σε πλήρη φυσική λειτουργία.  



Την  1η Νοεμβρίου 2020 εφαρμόστηκε νέα αναστολή λειτουργίας των καλλιτεχνικών δομών 
και λειτουργεί με διαδικτυακά μαθήματα.  

Για το 2020 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις. 

 4-1-2020 100 FLYING NOTES   
o Επετειακή συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας και Χορωδίας του 

Δημοτικού Ωδείου  για τα 100 χρόνια  από την ενσωμάτωση της 
Αλεξανδρούπολης στον εθνικό κορμό της Ελλάδας 

 26-2-2020 Αποκριάτικη συναυλία - Μουσικά Παιχνίδια 
 5-3-2020 Εκδήλωση των Σχολών Εγχόρδων 

o Σεμιναριακού χαρακτήρα παρουσίαση των εγχόρδων και των μουσικών 
δυνατοτήτων τους στο ευρύ κοινό. 

 21-6-2020 Συναυλία για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής Πάρκο Αργώ &  Ιωακείμειο 
Γηροκομείο  

 23-9-2020 Ολοκλήρωση προσλήψεων 17 Καθηγητών ΙΔΟΧ για τη λειτουργία του ΔΩΑ 
 4-10-2020 Εθελοντικός καθαρισμός ακτών από καθηγητές και μαθητές του ΔΩΑ στα 

πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Καθαρισμού Ακτών 
 6-12-2020 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα (Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου χώρου 

του ΠΓΝΑ)  
 24-12-2020 Διαδικτυακά κάλαντα 

 

Με πρόταση μας και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν 10 υποτροφίες ανά έτος 
από εξειδικευμένη επιτροπή. 
Δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω COVID: 

 η Πασχαλινή συναυλία στην Καθολική Εκκλησία Αγίου Ιωσήφ που είναι θεσμός τα 
τελευταία χρόνια 

 η καλοκαιρινή συναυλία της λήξης του εκπαιδευτικού έτους 
 η συναυλία ανοιχτού χώρου του Μοντέρνου Τμήματος  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Οι προγραμματισμένες δράσεις (επισκέψεις σχολείων – προγράμματα δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών κτλ) δεν πραγματοποιήθηκαν αφού η Βιβλιοθήκη από τον Μάρτιο 
2020 ήταν σε αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ΚΥΑ.  

Με πρωτοβουλία μας ανοίξαμε τη Βιβλιοθήκη με το σύστημα click-away όσο και με την κατ’ 
οίκον παράδοση. 

 

ΦΙΛΟΖΩΙΑ 

 Σύναψη σύμβασης απεντομώσεων – μυοκτονίας για το ΚΑΖ 

 Σύμβαση ζωοτροφών από περίπου 40.000 ευρώ (προηγούμενη Δημοτική αρχή) σε 

74.000 ευρώ 

 Σύμβαση Κτηνιάτρου από 98.000 Ευρώ (προηγούμενη Δημοτική Αρχή) σε 155.000 

Ευρώ 

 Δημιουργία γραμμής Φιλοζωίας με λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο 



 Σύσταση πενταμελούς  Επιτροπής Φιλοζωίας 

 Ένταξη στο Φιλόδημος ΙΙ για την επέκταση του καταφυγίου και τον επιπλέον 

εξοπλισμό  

 Δεντροφύτευση στο ΚΑΖ με 50 δέντρα και αναμένουμε άλλα 30 

 Σύνδεση με το Δίκτυο της ΔΕΥΑΑ για μόνιμο πόσιμο νερό 

 Επισκευή – Συντήρηση των εγκαταστάσεων του ΚΑΖ 

 Προμήθεια 20.000 συστημάτων μιας χρήσης μαζέματος ακαθαρσιών σκύλων  

 Προμήθεια 2 σκάνερ για τον έλεγχο αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων από την 

Δημοτική Αστυνομία 

 Τοποθετήθηκαν σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου εξήντα δύο (62)  ταΐστρες – 

ποτίστρες   για τα αδέσποτα ζώα 

 Σύσταση δικτύου εθελοντών φιλοζωίας  

Για το 2020 δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν γιορτές υιοθεσίας και 

ενημερωτικές ημερίδες λόγω covid-19 

 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

1. Τηλεθέρμανση Φερών και λοιπών οικισμών με αξιοποίηση της απορριπτόμενης 

θερμικής ενέργειας του σταθμού συμπίεσης του αγωγού ΤΑΡ: υποβολή φακέλου για 

χρηματοδότηση στο «Αντώνης Τρίτσης» 

2. Γεώτρηση ΤΑΡ: ξεπεράστηκαν υπάρχοντα προβλήματα : έγιναν καινούριες τεχνικές 

εκθέσεις για επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, ακολούθησε αλληλογραφία 

με Αποκεντρωμένη, Διεύθυνση Υδάτων και ΤΑΡ, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί 

συμφωνία με τον ΤΑΡ για παράταση σύμβασης χορηγίας (χορηγία ΤΑΡ). Αναμονή 

γνωστοποίησης νέας ημερομηνίας έναρξης εργασιών.  

3. Γεωθερμικά δίκτυα Αρίστηνο (χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ): Υπογραφή σύμβασης. 

Έχει κατασκευαστεί το 70% του γεωθερμικού σταθμού. Έχει κατασκευαστεί 1 χλμ 

από το δευτερεύον δίκτυο και για τις αντλίες και εναλλακτικές που θα 

εγκατασταθούν στον γεωθερμικό σταθμό. 

4. Πραγματοποιήθηκε πρόσληψη ενός (1) μεταλλειολόγου, μια υποχρέωση του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης από την κτήση του συμβολαίου  

5. Ενεργειακή αναβάθμιση στο κλειστό γυμναστήριο «Μιχάλης Παρασκευόπουλος», 

χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, τα Α’ παραδοτέα –μελέτες έχουν παραδοθεί. Μόλις τελειώσει 

ο έλεγχος θα δρομολογηθεί ο διαγωνισμός για την εκπόνηση και ολοκλήρωση του 

έργου. 

6. IRIS –μελέτες σκοπιμότητας: στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου IRIS, ο Δήμος 

Αλεξανδρούπολης ολοκλήρωσε το σχέδιο αναπαραγωγής (replication plan) το οποίο 

περιλαμβάνει καινοτόμες προτάσεις για δράσεις και δραστηριότητες που 

εντάσσονται στην προσπάθεια δημιουργίας μιας έξυπνης, βιώσιμης πόλης. Η 

σύνταξη του σχεδίου αναπαραγωγής διήρκησε δύο έτη και περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

α) ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αλεξανδρούπολης για τη μετατροπή του 

σε κτίριο θετικού ισοζυγίου ενέργειας. Για το εν λόγω έργο έχει εκπονηθεί προ-

μελέτη σκοπιμότητας. Το επόμενο βήμα είναι η εκπόνηση οριστικής μελέτης στην 



οποία ενσωματώνονται καινοτόμες τεχνικές λύσεις δοκιμασμένες στην πόλη της 

Νίκαιας, εταίρου του έργου IRIS. 

β) Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων για μετατροπή τους σε κτίρια 

θετικού ισοζυγίου. Χτίζοντας πάνω στο έργο REIS2 που χρηματοδοτήθηκε από το 

πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει ολοκληρώσει 

ποσοτικοποιημένη μελέτη σκοπιμότητας για τη δυνατότητα μετατροπής πέντε 

δημοτικών κτιρίων σε θετικού ενεργειακού ισοζυγίου  

 

- Επέκταση του δικτύου αστικής τηλεθέρμανσης στους οικισμούς Ανθείας, 

Αρίστηνου, Αετοχωρίου και Δωρικού: έχει εκπονηθεί μελέτη σκοπιμότητας για το εν 

λόγω έργο.   

- Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στις αστικές μετακινήσεις: για το εν λόγω έργο έχει 

εκπονηθεί μελέτη σκοπιμότητας για τη χρήση ηλεκτρικού αστικού λεωφορείου στη 

γραμμή που εξυπηρετεί το ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης και το Δ.Π.Θ. 

- Προώθηση εναλλακτικών μετακινήσεων: ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει εκπονήσει 

μελέτη σκοπιμότητας για τη χρήσης ηλεκτρικών κοινόχρηστων ποδηλάτων. Στο 

πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε έρευνα ερωτηματολογίου ενώ έχει ήδη 

ολοκληρωθεί η προμήθεια επτά ηλεκτρικών ποδηλάτων που θα λειτουργήσει ως 

πιλοτική δράση της πλήρους ανάπτυξης δικτύου κοινόχρηστων ποδηλάτων. 

- Έξυπνη διάβαση πεζών. Για το έργο έχει εκπονηθεί προμελέτη σκοπιμότητας 

στηριζόμενη στα διαθέσιμα στοιχεία από το επιδεικτικό έργο της Ουτρέχτης.  

7. Πιλοτική εφαρμογή ηλεκτρικών ποδηλάτων στη Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης: η προμήθεια 

έχει ολοκληρωθεί. Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν στις ήδη οριζόμενες θέσεις ενώ 

το λογισμικό για έξυπνες συσκευές είναι σε λειτουργία. 

8. Σύμφωνο των Δημάρχων. Χρηματοδότηση: Δήμος Αλεξανδρούπολης-πιθανότητα 

χρηματοδότησης από EUCF. Ανάθεση για εκπόνηση του ΣΔΑΕΚ στο ΕΚΠΑ. Έχει 

επικαιροποιηθεί η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα με νέες υπογραφές.  

9. Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημοτικών κτιρίων. Έκδοση ενεργειακών 

πιστοποιητικών και ετοιμασία φακέλου για χρηματοδότηση απευθείας από την 

Περιφέρεια ΑΜΘ. 

10. Προγραμματική σύμβαση με ΕΚΠΑ με αντικείμενο: 

α)Επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα Α 

β)Σύνταξη Σχεδίου Ανάπτυξης Γεωθερμικού Δυναμικού (ΣΑΓΔ) 

γ)Παροχή ενεργειακών και περιβαλλοντικών συμβουλών στις ανάγκες που 

ανακύπτουν από τη λειτουργία του δήμου. 

δ) Συμμετοχή - συμβουλευτική στη συνεργασία με τον Διαδριατικό Αγωγό (Trans 

Adriatic Pipeline - TAP) με σκοπό την υλοποίηση της υπόσχεσης για διάθεση της 

απορριπτόμενης θερμότητας. 

      12. Ανάδειξη φυσικού πλούτου φράγματος Αισύμης. Χρηματοδότηση : ΑΠΕ Αισύμης / 

ΕΣΠΑ. Ανάθεση προετοιμασίας φακέλου για χρηματοδότηση 

13. ΕΕΤΑ έργα προς ένταξη. Επικαιροποίηση καταγραφής προγραμματισμένων ενεργειακών 

έργων. 

14. Εγκατάσταση γεωθερμικών αντλιών στο προθερμαντήριο «Φώτης Κοσμάς»- 

ηλεκτροδότηση και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης.  Προμήθεια σωμάτων 

θέρμανσης και ψύξης για το προθερμαντήριο «Φώτης Κοσμάς» 



15. Αντικατάσταση στάσεων στη Δ.Ε. Τραϊανούπολης- έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον 

ανάδοχο 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε. ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 

 Τήρηση πρακτικών Συμβουλίων  Κοινοτήτων Δημοτικής ενότητας Τραϊανούπολης: 

 ΑΝΘΕΙΑΣ: Έξι (6) Συμβούλια με επτά (7) αποφάσεις 

 ΔΩΡΙΚΟ: Τρία (3) Συμβούλια με τρεις (3) αποφάσεις 

 ΛΟΥΤΡΑ: Επτά (7) Συμβούλια με δέκα (10) αποφάσεις 

 ΝΙΨΑ: Τρία (3) Συμβούλια με τρεις (3) αποφάσεις  

Σύνταξη και αποστολή εγγράφων των Προέδρων των Κοινοτήτων σε υπηρεσίες (και του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης) για διάφορα αιτήματα τους. 

 Ληξιαρχείο Τραϊανούπολης - Καταχωρήθηκαν: 

 82 Ληξιαρχικών πράξεων Θανάτου,  

 13 Ληξιαρχικών Πράξεων Γάμου,  

 6 Εκθέσεων,  

 1 Σύμφωνο Συμβίωσης,  

 14 Διαζύγια 

 9 Άδειες  Πολιτικού Γάμου 

 8 Πολιτικοί Γάμοι 

 

 Εξυπηρετήθηκαν περίπου 3.500 δημότες  για διάφορα θέματα (Γνήσιο  υπογραφής, 

Ληξιαρχικές πράξεις,  ΟΓΑ, Βεβαιώσεις Στέμφυλων, Αιτήσεις για χορήγηση 

καυσόξυλων , ΕΛΓΑ,Τοπογραφικά σχεδιαγράμματα, πληροφορίες κ.τλ). 

 Διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης 

(απαντήσεις σε  έγγραφα, ενημέρωση οικογενειακών φακέλων, τοιχοκολλήσεις, 

αποδεικτικά τοιχοκόλλησης και επίδοσης, ανακοινώσεις με κάθε πρόσφορο μέσω 

στις Κοινότητες, παρουσιολόγια προγράμματος Θράκης, υδρονομέων 

κ.τ.λ.  Διαβίβαση αιτημάτων δημοτών στις αρμόδιες υπηρεσίες κ.α) 

 Συμμετοχή μετά από τον ορισμό από την  Ο.Ε. της υπαλλήλου στην Επιτροπή 

Διαγωνισμών και σύνταξη πρακτικών και εισηγήσεων  

 Εξυπηρέτηση του Ιατρείου Άνθειας 

 Αγροτική Οδοποιία 

 Μικρές παρεμβάσεις σε όλους τους οικισμούς 

 Αποκατάσταση οδοστρώματος (κλείσιμο λακκούβες)  σε όλους τους οικισμούς -

Συντήρηση πρασίνου σε όλους τους οικισμούς 

 Διάφορες Κοινωνικές εκδηλώσεις 

 Ελαιοχρωματισμός Γυμνασίου Άνθειας 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 



Δράσεις 

Α.  Κατατέθηκε ηλεκτρονικά  η μελέτη  για το έργο πνοής  “Αρδευτικό Πετάλου Πέπλου” 

στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Η μελέτη από «εγκληματική» αμέλεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής δεν είχε επίσημα 

κατατεθεί στο Υπουργείο.  

Υπάρχει δέσμευση του Υπουργού για ένταξη στο Ταμείο Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου.  

Β.  Οι προτάσεις για σημαντικά έργα στη περιοχή Φερών  που έχουν κατατεθεί στο αρμόδιο 

Υπουργείο είναι:  

1. Αρδευτικό Φερών – Μοναστηρακίου 50.000 στρέμματα 

2. Φράγμα Καβησού  

3. Αρδευτικό Ελαιώνα Μάκρης 

4. Φράγμα Μανθείας 

5. Εκσυγχρονισμός γεωτρήσεων και προμήθεια υλικών  

6. Συντήρηση και επισκευή αποστραγγιστικών αντλιοστασίων  

 

Γ.  Προμήθεια Μετεωρολογικών Σταθμών 

Δίνεται η δυνατότητα στους αγρότες να λαμβάνουν ακριβή στοιχεία όχι μόνο για τις καιρικές 

συνθήκες αλλά και πολλά άλλα μετεωρολογικά στοιχεία όπως: ανέμων, υγρασίας αλλά και 

συνθηκών που ευνοούν εντομολογικές, μυκητολογικές προσβολές με αποτέλεσμα οι αγρότες 

να επεμβαίνουν στο σωστό χρόνο κερδίζοντας χρόνο και χρήμα.  

 

Δ.  Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας 

Με μηχανήματα του Δήμου που παρέμεναν επί χρόνια ανενεργά, ξεκινήσαμε πρόγραμμα 

συντήρησης αγροτικών οδών σε όλους τους οικισμούς. Με την προμήθεια αδρανών υλικών 

συντηρούμε καθημερινά τις αγροτικές οδούς του Δήμου.  

 

Ε.  Επανασύσταση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής  

Ένα όργανο συμβουλευτικό όπου συμμετέχουν επιστήμονες και αιρετοί από όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς της Αγροτικής Οικονομίας.  

ΣΤ.  Κατασκευή Σφαγείου Φερών 

Δημοπρατήσαμε  το Δημοτικό Σφαγείο.  Παραλάβαμε  μια μελέτη με πολλά κενά διότι δεν 

προέβλεπε 

 σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης 

 σύνδεση με δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος 

 δίκτυο αποχέτευσης των λυμάτων.  

Βήμα - βήμα διορθώνονται όλες οι παραλείψεις και προχωράμε στην κατασκευή. 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΦΕΡΩΝ 

Δράσεις  

1. Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών:  



Κατατέθηκε πρόταση στο αρμόδιο Υπουργείο 

α)  Κοιμητήρια Φερών  - σιδηροδρομική γραμμή  

β) Νέος συνοικισμός Φερών - κτηνοτροφική ζώνη 

γ) Οικισμός Δορίσκου - σιδηροδρομική γραμμή  

δ) Αρδάνιο - αρδευτική διώρυγα 

ε) Βρυσούλα - αρδευτική διώρυγα 

στ) Μέστη - Εβροφάρμα 

Με την πρότασή μας αποβλέπουμε στην ασφαλτόστρωση των κύριων αγροτικών οδών που 

χρησιμοποιούν αγρότες και κτηνοτρόφοι, ώστε να μεταβαίνουν γρηγορότερα και 

ασφαλέστερα στα χωράφια και τις αγροτικές μονάδες και επιπλέον Να μεταφέρονται με 

μεγαλύτερη ασφάλεια τα παραγόμενα φυτικά και ζωικά προϊόντα. 

2.  Κατασκευή δύο νέων  ποτίστρων στο Αρδάνιο και συντήρηση  των υπαρχόντων στις 

Φέρες, Δορίσκο, Μοναστηράκι και Καβησό.   

3.  Περιφράξεις Κοιμητηρίων Φερών, Πυλαίας, Βρυσούλας και Πέπλου  

4.  Περίφραξη εκκλησίας Μοναστηρακίου  

5.  Επισκευή - συντήρηση πλακόστρωτου στο Μνημείο Πεσόντων Ηρώων και στην Εκκλησία 

Αγίου Δημητρίου στον οικισμό του Πέπλου 

6.  Υδροδότηση φυλακίου Πετάλου με κατασκευή δικτύου μήκους 3,5 χιλιομέτρων  

7.  Δίκτυο ύδρευσης Κοιμητηρίων Δορίσκου  

8. Δίκτυο ύδρευσης «Παναγίτσα Καβησού» μήκους 250 μέτρων 

9.  Καλλωπισμός του χώρου και δημιουργία νέου  χώρου αναψυχής για τους κατοίκους του 

οικισμού Καβησού 

10.  Κατασκευή πεζοδρομίου στο Γυμνάσιο Φερών 

11. Συνεχίζεται απρόσκοπτα η κατασκευή του λυκείου Φερών. Επιβάλαμε ισχυρή επίβλεψη 

και ελέγχου εξέλιξης εργασιών του έργου για  την αποφυγή κάθε αδικαιολόγητης παράτασης 

και  την πλήρη τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ώστε τη νέα σχολική χρονιά να 

ξεκινήσουν στο νέο κτίριο τα μαθήματα.   

12.  Διεκδικούμε με σοβαρότητα την παραχώρηση του κτιρίου των ΕΛΤΑ στις Φέρες.  Μια 

χαμένη και ξεχασμένη υπόθεση. Στόχος μας μετά την παραχώρηση να στεγάσουμε 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ του δήμου και των συλλόγων της περιοχής μας. 

13.  Μέσω του προγράμματος LEADER ολοκληρώθηκε η μελέτη και προχωράμε στη 

δημοπράτηση του έργου Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου Κοίλων  

14.  Επισκευάσαμε με τεχνικούς του Δήμου μας τις στέγες και προχωρήσαμε σε 

ελαιοχρωματισμούς των παραδοσιακών ανεμόμυλων της Μελίας  

15.  Καταθέσαμε μελέτη στο πρόγραμμα ΟΧΕ της Περιφέρειας για την ανάδειξη και την 

αναβάθμιση του ρέματος «Κοτζιά». 



16.  Υπογράψαμε Σύμβαση  Συνεργασίας με το Φορέα Διαχείρισης «Δέλτα 

Έβρου»  εξασφαλίζοντας  τη λειτουργία του Τουριστικού Κέντρου  Φερών.  Στα πλαίσια 

αυτής της συνεργασίας συνεχίζεται και η δράση «Το χωριό των πελαργών». 

17.  Έγιναν συντηρήσεις και ελαιοχρωματισμοί  σε όλα τα κτίρια των νηπιαγωγείων, 

δημοτικών και του γυμνασίου με  εργαζόμενους του Δήμου μας.  Το νηπιαγωγείο Πέπλου, 

ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο,  κυριολεκτικά μεταμορφώθηκε. Η συνεργασία μας με τους 

Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων είναι άριστη. Φροντίζουμε και επιλύουμε όλα τα 

προβλήματα της καθημερινότητας.  

18.  Η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται με τα δύο (2) απορριμματοφόρα της Δ.Ε. Φερών 

καθημερινά στην πόλη των Φερών και δύο φορές εβδομαδιαίως στους οικισμούς. Η 

ανακύκλωση υποστηρίζεται από απορριμματοφόρο της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης κάθε 

Πέμπτη.  

19.  Η συντήρηση του πρασίνου και η κοπή των χόρτων σε παιδικές χαρές, πλατείες και 

κοιμητήρια γίνεται από τους εργαζόμενους του προγράμματος Θράκης. Όλες οι εργασίες 

γίνονται με προγραμματισμό  και στην πόλη των Φερών και στους οικισμούς.  

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ 

Έγιναν άμεσες ενέργειες ώστε η λειτουργία του Δημοτικού Ραδιοφώνου Φερών  να 

λειτουργεί νομίμως ως Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 άρθρο 252 και 257) και του Νόμου 3852/2010.  

Στα πλαίσια της διαφανούς διαχείρισης, όλες οι πράξεις που αφορούν την πολιτική και 

οικονομική  διαχείριση της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας του Δήμου μας αναρτώνται 

πλέον  στην  ΔΙΑΥΓΕΙΑ, γεγονός που δεν συνέβαινε στις προηγούμενες δημαρχιακές θητείες 

από το 2010 κατά παράβαση του Νόμου.  

Η ευρεία δημοσιότητα και η πρόσβαση στην πληροφορία, διασφαλίζουν με συνέπεια και 

υπευθυνότητα τη διαφάνεια, επιτυγχάνοντας την τήρηση της νομιμότητας και τη χρηστή 

δημόσια διοίκηση.  

 

e -DIMOS - Ψηφιακός μετασχηματισμός 

Η ψηφιακή μετάβαση του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ο μετασχηματισμός του σε «ΕΞΥΠΝΗ 
ΠΟΛΗ» ήταν και προεκλογικά και μετεκλογικά στην κορυφή της πολιτικής μας ατζέντας. 

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρήσαμε στην ψηφιοποίηση πολλών  υπηρεσιών προς τον 
Δημότη και επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας καταρτίζοντας ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο 
πρόγραμμα ένταξης του Δήμου στον ψηφιακό κόσμο, το οποίο καταθέτουμε για 
χρηματοδότηση  στο πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”. 

Πρώτο σημαντικό βήμα ήταν η δημιουργία νέας πρωτοποριακής ιστοσελίδας του Δήμου με 
εξαιρετικές δυνατότητες διαδραστικότητας και πληροφόρησης και υψηλή αισθητική που την 
καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική. 



Φροντίσαμε ώστε η εμπειρία πλοήγησης που προσφέρει να είναι μοναδική, αντάξια των 
σημερινών τεχνολογικών εξελίξεων για να έχει μεγάλη ανταπόκριση από τους 
πολίτες  Δημότες και όσους επισκέπτονται την πόλη μας. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για 
πρώτη φορά αποκτά μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή παρουσία. 

Με μια πλειάδα ψηφιακών εφαρμογών βελτιώνουμε την καθημερινότητα του Δημότη και 
διευκολύνουμε την εργασία των υπαλλήλων και πάλι προς όφελος του δημότη: 

➢  «Ασφαλής και ενεργός Δημότης» Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στα μέλη της 
οικογένειας (κυρίως τους υπερήλικες, ασθενείς, φοιτητές που βρίσκονται μακριά)  να 
επικοινωνούν άμεσα και αυτόματα μεταξύ τους  σε περίπτωση ανάγκης. 

Η εφαρμογή δίνει αμέτρητες δυνατότητες άμεσης επικοινωνίας του Δημότη με όλες τις 
υπηρεσίες του Δήμου καθώς και με πολλές κρατικές υπηρεσίες. Κατασκευάστηκε για πρώτη 
φορά αποκλειστικά για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και απέσπασε βραβείο στα BEST CITY 
AWARDS OF THE YEAR. 

➢  «Fixmyschool» Η ψηφιακή διασύνδεση όλων των διευθυντών των σχολείων 
της  Α΄βάθμιας & της Β΄θμιας εκπαίδευσης με τις σχολικές επιτροπές του Δήμου. Τα 
αιτήματα, τα προβλήματα και οι προτάσεις κατατίθενται στο  δίκτυο ώστε να υπάρχει άμεση 
αντίδραση και επίλυση τους, με σωστή διαχείριση και διαφάνεια. 

➢  «Fixmydaylife»  Προσφέρει τη δυνατότητα σε διαχειριστές ακινήτων, ιδιοκτήτες και 
ενοικιαστές να καταγράφουν με μια φωτογραφία τα προβλήματα και τις κακοτεχνίες που 
εντοπίζουν στην γειτονιά τους, όπως καθαριότητα, κατεστραμμένοι κάδοι, ζημιές στο 
οδόστρωμα και στα πεζοδρόμια κλπ  

➢  «e –ραντεβού» Ένα πολυεργαλείο στα χέρια των δημοτών που θέλουν να 
συνδιαλλαχθούν με το Δήμο και να εξυπηρετηθούν εύκολα και σε ταχύτερους χρόνους. Οι 
δημότες μπορούν μέσα από την εφαρμογή να κλείσουν ηλεκτρονικά ραντεβού με τις 
υπηρεσίες του Δήμου, και οι αρμόδιοι υπάλληλοι να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί τους. 

➢  «Smart City Management System - Culture»: Eνα ευέλικτο, σύγχρονο, 
ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης των φορέων / συλλόγων του Δήμου, των χώρων τους, 
του πολιτιστικού τους υλικού και της διαχείρισης των χρηματοδοτήσεών τους αλλά και μια 
εξαιρετική πλατφόρμα αξιοποίησης του παραγόμενου πολιτιστικού αποθέματος. Βάζει σε 
τάξη δεδομένα που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολη η διαχείρισή τους, και καθιστά  τον πολίτη 
ως βασικό ωφελούμενο. 

➢  «electobox»  Μια δωρεάν εφαρμογή ψηφιακής κάλπης για όλους τους συλλόγους 
και τα σωματεία του Δήμου για να μπορεί κάθε ψηφοφόρος να συμμετέχει σε οποιαδήποτε 
ψηφοφορία από όπου και αν βρίσκεται, χρησιμοποιώντας το κινητό του, τον υπολογιστή ή 
το tablet του.   

➢  «followgreen»  H smart city πλατφόρμα που ενώνει τον Δήμο με πολίτες, σχολεία, 
κοινωνικές δομές & τοπικές επιχειρήσεις για την ευαισθητοποίηση & επιβράβευση της 
προστασίας περιβάλλοντος. 

 «Σύστημα Ηλεκτρονικής Πληροφορίας Turning Point» Όλες οι ψηφοφορίες του 
Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται πια με τρόπο διαφανή και σύγχρονο. Μέσω 
ειδικών χειριστηρίων  που έχει προμηθευτεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, μπορούν όλοι 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να συμμετέχουν ενεργά στις ψηφοφορίες, να βλέπουν άμεσα τα 



αποτελέσματα και να έχουν πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία και σε φόρμες ελέγχου 
κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών αλλά και εκ των υστέρων. 

Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις και οι Διευθύνσεις εκσυγχρονίζουν 
τον τρόπο λειτουργίας τους με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και σύγχρονων εργαλείων 
οργάνωσης και παρακολούθησης των εργασιών, του προσωπικού και των προμηθειών τους, 
όπως για παράδειγμα,  τα ψηφιακά παρουσιολόγια και οι ηλεκτρονικές αποθήκες που 
εφαρμόζονται ήδη στο Πολυκοινωνικό Κέντρο και τα καινοτόμα εργαλεία ΙοΤ (Ιnternet of 
Τhings) που ετοιμάζει η ΤΙΕΔΑ. 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, από την 
ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής, το Σεπτέμβριο του 2019 έως σήμερα, 
πέραν των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων αυτού,  και τη στόχευση για διαφάνεια στις 
διαδικασίες  λειτουργίας του οργάνου, η οποία αποτελεί πυλώνα της Δημοκρατίας, 
υλοποιούνται τα εξής: 

 Επιτυχής διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, προς αποφυγή του κινδύνου  διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

 Χρήση και εφαρμογή της  διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεσυνεργασίας «e-meeting» για 
την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των συμβούλων για τις συνεδριάσεις, τις αλλαγές, 
την συμμετοχή, τις προσκλήσεις, τις προτάσεις, τις εισηγήσεις που αφορούν το Δημοτικό 
Συμβούλιο, των προσκλήσεων και των εισηγήσεων, καθώς και την  άμεση ενημέρωση, 
για οποιαδήποτε αλλαγή. 

Φροντίδα και μέριμνα για: 

 την τακτική ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων, αναφορικά με την αναγκαιότητα 
αιτιολόγησης των αδικαιολόγητων απουσιών τους, προς αποφυγή πειθαρχικών ποινών. 

 την έγκαιρη χορήγηση  αποζημίωσης στους Δημοτικούς Συμβούλους, των οποίων, η 
κατοικία απέχει περισσότερο από 10 χλμ. από την έδρα του Δήμου.  

 την συστηματική αποστολή εγγράφων μέσω e-mail στους Δημοτικούς Συμβούλους, 
προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση, γνώση και δυνατότητα έκφρασης και 
ανταλλαγής απόψεων. 

 διασφάλιση της αδιάβλητης καταμέτρησης των ψήφων και της ασφαλούς καταχώρησης 
αυτών, με την προμήθεια σύγχρονου συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 
μετά-COVID εποχή.  

 Άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου σε έκτακτες περιπτώσεις (και αργίες), 
προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις ιδιαίτερης βαρύτητας. 

 Άμεση ανταπόκριση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γραπτά αιτήματα 
των μελών της αντιπολίτευσης, σε θέματα, τα οποία άπτονται κοινωνικής ευθύνης και 
ευαισθησίας. 

 Κοινοποίηση στο Σώμα και  εξέταση - συζήτηση των αιτημάτων που  κατατίθενται στο 
προεδρείο από τους επικεφαλής. 



Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε αποφάσεις, που αφορούν, τη βελτίωση των 
συνθηκών της καθημερινότητας των δημοτών, συνεργασίες του Δήμου με άλλους φορείς, 
και γενικότερα την ευρύτερη  ανάπτυξη του Δήμου. 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις παρακάτω: 

 Ανακήρυξη του  Απόστολου Παπαγεωργίου ως επίτιμου Δημότη Αλεξανδρούπολης. 

 Σύσταση γραφείου Δικτύου Εθελοντών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

 Λήψη μέτρων ανακούφισης για τις τοπικές επιχειρήσεις και τους δημότες που πλήττονται 
από την οικονομική και την κοινωνική κρίση που επέφερε ο κορωνοϊός και τα 
απαραίτητα Κυβερνητικά μέτρα. 

 Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης µε ίδια μέσα και υποβολή αιτήματος 
τροποποίησης πράξης ένταξης του έργου "Λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου 
Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης". 

 Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και 
του Ερευνητικού Ινστιτούτου  Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Ευφυών Πόλεων του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και 
του  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό την επικαιροποίηση 
του Σχεδίου Δράσης  Αειφορικής Ενέργειας του στα πλαίσια του Συμφώνου των 
Δημάρχων. 

 Έγκριση σύναψης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Αλεξανδρούπολης και 
Σαμοθράκης για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης "Κατασκευή Πράσινου Σημείου 
Δήμου Σαμοθράκης". 

 Έγκριση σύναψης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Αλεξανδρούπολης και 
Σαμοθράκης για την υποστήριξη υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου 
Σαμοθράκης ετών 2020-2023 και τις διαδικασίες ωρίμανσης, επίβλεψης και παραλαβής 
μηχανολογικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (πλην έργων και λοιπών 
δράσεων ΕΣΠΑ). 

 Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας ¨Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης¨. 

 Έγκριση "Νέου Κανονισμού Παραχώρησης και Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων". 

 Έγκριση διενέργειας προμήθειας "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για 
πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης". 

 Υποβολή πρότασης με τίτλο: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” στο 
πλαίσιο  του άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) ¨Αστική Αναζωογόνηση 2019¨του 
χρηματοδοτικού προγράμματος: ¨Δράσεις  Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου¨ 2019-2020 του 
Πράσινου Ταμείου». 

 Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο "Ανάπτυξη-Αναβάθμιση υποδομών Καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς" στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ του Προγράμματος 
Φιλόδημος ΙΙ. 

 Έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" του Υπουργείου 
Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας " Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 



δραστηριότητες των δήμων ", με τίτλο: " Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την 
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες " .  

 
Ενώ εξέδωσε τα εξής ψηφίσματα:  

 Ψήφισμα κατά της απόφασης του Υπουργείου  Μεταναστευτικής Πολιτικής για την 
επέκταση του ΚΥΤ Φυλακίου και την ενδεχόμενη δημιουργία νέας δομής υποδοχής 
παράτυπων μεταναστών.  

 Ψήφισμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στο λαό της Αρμενίας.  

  Ψήφισμα σχετικά με την τροποποίηση του  καθεστώτος της Αγίας Σοφίας στην 
Κωνσταντινούπολη, από Μουσείο σε  μουσουλμανικό τέμενος. 

 Ψήφισμα σχετικά με την παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων του Δήμου. 

 Ψήφισμα σχετικά με τις επιπτώσεις του άρθρου 179 του αναπτυξιακού νομοσχεδίου για 
δημότες και υπαλλήλους των Δήμων. 

 Ψήφισμα συμπαράστασης των εργαζομένων ειδικότητας Δ.Ε. Γενικών Καθηκόντων 
Σχολείων.   

 Ψήφισμα συμπαράστασης στους εργαζομένους του ΚΕΘΕΑ. 

      Τέλος, αναφορικά με την εξόρυξη του χρυσού στην περιοχή της Θράκης, το Δημοτικό 
Συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα κατά της επένδυσης των Χρυσωρυχείων, επικαιροποίησε 
σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, προηγούμενων ετών και προχώρησε στη 
λήψη απόφασης  για:  

1.την ανάθεση σε έγκριτο νομικό γραφείο των νομικών προσφυγών σε Ελληνικό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο για το μπλοκάρισμα και τη ματαίωση της αδειοδότησης της επένδυσης 
εξόρυξης χρυσού,  

2. την πρόσκληση και φιλοξενία έγκριτων δημοσιογράφων από Αθήνα και Θεσσαλονίκη για 
την ενημέρωση των αγώνων της τοπικής κοινωνίας στο πλαίσιο της διάχυσης σε πανελλήνιο 
επίπεδο και  

3. την ενημέρωση των Προέδρων και Αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, του 
Πρωθυπουργού, καθώς και του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη στήριξη τους στους 
αγώνες.   

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 

 Επιδόσεις εγγράφων 11 

 Σφράγιση-αποσφράγιση καταστημάτων 4 

 Εκθέσεις αυτοψίας για μεταδημότευση 30 

 Εκθέσεις αυτοψίας αφισορύπανσης 15 

 Πράξεις βεβαίωσης προστίμου λόγω παράβασης υπαίθριου εμπορίου 35 



 Κατασχέσεις παράνομων άνευ αδείας προϊόντων 4 

 Απομάκρυνση παράνομων μικροπωλητών εντός κι εκτός λαϊκής αγοράς 36 

 Πράξεις βεβαίωσης προστίμου βάσει του κανονισμού καθαριότητας 14 

 Εκθέσεις κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 3 

 Συστάσεις σε καταστήματα για θέματα καθαριότητας- εναπόθεση απορριμμάτων 

στους κάδους- απομάκρυνση ανεμοφρακτών ή πινακίδων 74 

 Συστάσεις σε καταστήματα για έκδοση αδείας χρήσης κοινόχρηστου χώρου 9 

 Σύσταση για αφισορύπανση- πανό-ενοικιαστήρια 11 

 Θεώρηση γνησίου υπογραφής 19 

 Ανευρέθησαν εγκαταλελειμμένα οχήματα 141 

 Κλήσεις Κ.Ο.Κ 4530 εκ των οποίων 3636 ελεγχόμενης στάθμευσης 

 Ανταπόκριση σε καταγγελίες πολιτών 17 

 Έλεγχοι κατόπιν καταγγελίας που αφορούν αδέσποτα ή δεσποζόμενα 2 

 Έλεγχος όλων των οικοπέδων εντός σχεδίου και 100 μέτρων από αυτό, σχετικά με 

τον καθαρισμό τους 

 Συχνοί έλεγχοι στις περιοχές Μάκρη, Αγία Παρασκευή, Πεδίο Βολής Χιλής και τέρμα 

Άβαντος προς εντοπισμό ρίψεως αντικείμενων παράνομα  

 Έλεγχοι παιδικών χαρών  

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμβολή της υπηρεσίας: 

 Περιπολίες στις τράπεζες- πάρκα- παιδικές χαρές για έλεγχο της τήρησης των μέτρων 

κατά της COVID-19 

 Πεζές περιπολίες στην πόλη για έλεγχο της τήρησης των μέτρων της COVID-19 

 Συμμετοχή στις θερμομετρήσεις κατά την είσοδο των πολιτών στο Δημοτικό 

Κατάστημα  

 Μετάβαση με τη Δ/νση Καθαριότητας στη λαϊκή Αλεξανδρούπολης κάθε Πέμπτη 

μεσημέρι για έλεγχο της τήρησης ωραρίου και καθαριότητας 

 Μετάβαση κάθε Πέμπτη στη λαϊκή Αλεξανδρούπολης για έλεγχο τήρησης των 

μέτρων  COVID-19 

 Μετάβαση κάθε Δευτέρα στη λαϊκή Φερών  για έλεγχο της τήρησης των μέτρων 

COVID-19. 

 Μεταφορά εγγράφων από διάφορες υπηρεσίες του Δήμου σε άλλες υπηρεσίες εκτός 

Δήμου  

 Μεταφορά συναδέλφων του Δήμου εντός κι εκτός της πόλης και εντός των ορίων του 

Δήμου 

 Συνδρομή στις εργασίες της Τεχνικής Υπηρεσίας- διευκόλυνση κυκλοφορίας και 

αποφυγή ατυχημάτων   



 Συνδρομή στις διαγραμμίσεις σήμανσης θέσεων παρκαρίσματος γυναικών που 

βρίσκονται σε κύηση   

 Καταγραφή κακοτεχνιών και ενημέρωση Τεχνικής Υπηρεσίας και ΔΕΥΑΑ  

 Καταγραφή ογκωδών αντικειμένων και ενημέρωση καθαριότητας προς διευκόλυνση 

του προγράμματος απομάκρυνσής τους    

 Τοποθέτηση ταινιών σήμανσης καθώς και ενημερωτικών εγγράφων για διάφορες 

εργασίες του Δήμου ή εκδηλώσεις  (απομάκρυνση ημιυπόγειων κάδων, Τεχνική 

Υπηρεσία, Τμήμα Πρασίνου, πεζοδρόμηση, Εβδομάδα Εμπορίου). 

 Τοποθέτηση ενημερωτικών σημειωμάτων προς: 

-Ενημέρωση οδηγών αλλαγής κατεύθυνσης στάθμευσης  

-Ενημέρωση οδηγών ποδηλάτων για τον ειδικό χώρο στάθμευσης ποδηλάτων  

 Έλεγχο όλων των αδειών των πωλητών στη λαϊκή αγορά  

 Απομάκρυνση σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία αντικειμένων άνευ αδείας ή 

που εμποδίζουν την κυκλοφορία από κοινόχρηστους χώρους (ομπρέλες, γλάστρες, 

διαχωριστικά, ζαρτινιέρες)   

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης και φροντίδας, προχωρήσαμε σε ριζική 
αναδιοργάνωση της διοικητικής λειτουργίας και των κοινωνικών δομών του 
Πολυκοινωνικού  κέντρου ώστε να αποτελέσει μια ομπρέλα προστασίας  όλων των ευπαθών 
και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων του Δήμου. 

Σήμερα το Πολυκοινωνικό είναι το αποκούμπι των αδύναμων συνδημοτών μας, που 
απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες από εξαίρετους συνεργάτες κάθε ώρα και στιγμή και 
όπου  υπάρξει ανάγκη.   

Διανομές κατ’ οίκον ΤΕΒΑ 
Ο  Δήμος  Αλεξανδρούπολης  συμμετέχει  ως  επικεφαλής  εταίρος  στο  Επιχειρησιακό  Πρό
γραμμα  «Επισιτιστικής και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) σε σύμπραξη με τους Δήμους Σουφλίου & 
Σαμοθράκης.    

Σε δύσκολες συνθήκες πανδημίας, προστατεύοντας την δημόσια υγεία και την υγεία των 
εργαζομένων και των ωφελουμένων πολιτών, πραγματοποίησε  από τον Απρίλιο έως και τον 
Δεκέμβριο του 2020, έξι διανομές κατ’ οίκον των προϊόντων του προγράμματος 2018-2019. 

Χίλιες εξακόσιες (1.600) και πλέον οικογένειες, παρέλαβαν σε κάθε διανομή συνολικά 648 
τόνους  τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. 

 
ΣΙΤΙΣΗ  

1. Διανεμήθηκαν εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες  (117.000) μερίδες φαγητού από τα δυο 
μαγειρεία και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του  Δήμου. 

2. Επιπλέον κατά την περίοδο του πρώτου lockdown διανεμήθηκαν πέντε χιλιάδες (5.000) 
μερίδες φαγητού εντελώς  δωρεάν.  



 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Η δομή «Βοήθεια στο Σπίτι» το 2020: 
1. Πραγματοποίησε διακόσιες είκοσι (220) κοινωνικές έρευνες. 
2. Εξυπηρέτησε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιους (4.500) δημότες με  νοσηλευτικές πράξεις, 
συνταγογραφήσεις, προσωπικές ανάγκες, διαμεσολαβήσεις και  κατ’  οίκον επισκέψεις.  
3. Λόγω των έκτακτων συνθηκών, λειτούργησε σε 24ωρη βάση  με τρεις βάρδιες στο πρώτο 
lockdown,  και με  δυο βάρδιες στο δεύτερο lockdown με τη συνδρομή του προσωπικού των 
παιδικών σταθμών  και των ΚΔΑΠ  
4. Πέραν των  προγραμματισμένων υπηρεσιών, επιπλέον  εξυπηρετήθηκαν χίλιοι τριακόσιοι 
πενήντα δύο (1352)  δημότες για το διάστημα από 23/03/2020 έως και 27/05/2020. 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ 
Από το κοινωνικό παντοπωλείο - ιματιοθήκη παραδόθηκαν 

1. εκατό (100) δωροεπιταγές, χορηγία του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» για. 

2. επτακόσια πενήντα  (750) δέματα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. 

3. σε εξακόσιες πενήντα (650) οικογένειες ρούχα, σκεύη οικιακά και έπιπλα. 

4. εκατόν πενήντα (150) δέματα  «αγάπης» τα Χριστούγεννα. 

5. σε συνεννόηση με τον οικείο   σύλλογο πολυτέκνων,  προϊόντα από παραγωγούς και 

εμπόρους λαϊκών αγορών σε πολύτεκνες οικογένειες.  

6. κατόπιν κοινωνικής έρευνας, δέματα με τρόφιμα και είδη καθαριότητας σε πενήντα (50) 

οικογένειες μουσουλμάνων  δημοτών μας, για την γιορτή του «Μπαϊράμ». 

 
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  

1. Ορίστηκε η λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στην Δημοτική Ενότητα Φερών, με καθημερινή 
παρουσία  υπαλλήλου (ψυχολόγου). 
2. Εξυπηρετήθηκαν χίλιοι διακόσιοι (1200) πολίτες δικαιούχοι προνοιακών  επιδομάτων. 
3. Εξυπηρετήθηκαν δύο χιλιάδες πεντακόσιοι  (2500) του 
κοινωνικού  εισοδήματος  αλληλεγγύης και του επιδόματος  στέγασης. 
 

 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ με παράρτημα «ΡΟΜΑ» 
1. Εντάχθηκαν εκατόν ογδόντα (180)  νέοι ωφελούμενοι 

2.Εξυπηρετήθηκαν χίλιοι πεντακόσιοι δεκατρεις (1513) πολίτες στα πλαίσια της 

επιδοματικής πολιτικής (ΕΕΕ, Επίδομα στέγασης, επίδομα γέννησης, αναπηρικά επιδόματα).  

3. Εκατόν εβδομήντα τρεις (173) πολίτες δέχτηκαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη. 

4. Πραγματοποιήθηκαν κοινωνικές έρευνες σε εκατόν είκοσι (120) περιπτώσεις. 

5. Εκατόν σαράντα τρεις (143) πολίτες απασχολήθηκαν με ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας.  

6. Εννιακόσιοι ογδόντα εννιά (989)  διασυνδέθηκαν με αρμόδιους φορείς και κοινωνικά 

προγράμματα. 

7. Έγινε επόπτευση σε ογδόντα τέσσερα (84) πολίτες για σχολική φοίτηση, σχολική διαρροή 

και διαμεσολάβηση. 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1. Πραγματοποιήθηκε κατασκευή και διαμόρφωση χώρων γραφείου για τη συγκέντρωση 
όλων των υπηρεσιών στο κεντρικό κτήριο της Διοίκησης. 
2. Εγινε αξιολόγηση, εσωτερικές μετατάξεις και ορισμός νέων αναπληρωτών διευθυντών και 
τμηματαρχών και ορίστηκε καθηκοντολόγιο για όλους τους εργαζομένους.   



3. Για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων από κλοπές και δολιοφθορές 
εγκαταστάθηκε δίκτυο παρακολούθησης στους εξωτερικούς χώρους περιμετρικά του 
κεντρικού κτηρίου του Πολυκοινωνικού καθώς και συναγερμός.  
4. Στα πλαίσια του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού γίνεται εγκατάσταση δικτύου οπτικών 
ινών, αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός καθώς και πληροφοριακό σύστημα.  
5. Εγκαταστάθηκαν ψηφιακές εφαρμογές για: 

 την οικονομική  διαχείριση και  την διαχείριση του προσωπικού 

 την δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου μελών – ωφελουμένων. 

 την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων - Privacy Security. 

 Προστασία των προσωπικών  δεδομένων 

 την ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαχείριση των αποθηκών και του 
κοινωνικού παντοπωλείου 

 ηλεκτρονική τήρηση στοιχείων προσέλευσης - αποχώρησης του  προσωπικού 

6. Δημιουργία συστήματος αποδοχής και παρακολούθησης δωρεών και χορηγιών για την 
διαφανή διαχείριση τους 

7. Αγορά ψηφιακής εφαρμογής «Ασφαλής και ενεργός Δημότης - safe cityzen». Ένα 
προστατευτικό δίκτυο άμεσης επικοινωνίας για όλη την οικογένεια, που ταυτόχρονα 
προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.  

8. Κτιριακές παρεμβάσεις και αναβάθμιση των  εξοπλισμών  στα μαγειρεία, στους παιδικούς 
σταθμούς και τα ΚΔΑΠ 

9.  Τακτικές απολυμάνσεις χώρων και προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών 
αναλώσιμων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του covid. 

10. Επανεξέταση,  φροντίδα  και συντηρήσεις των υποδομών (κλιματιστικά, πυροσβεστήρες, 
φωτοτυπικά, κεντρικών θερμάνσεων και κλιματισμών,  ανελκυστήρων και  μέσων 
μεταφοράς)  για την εύρυθμη λειτουργίας τους. 

11.  Μεταφορά του φυσικοθεραπευτηρίου στο Β’ ΚΑΠΗ. Οργάνωση και επαναλειτουργία του 
για  την εξυπηρέτηση των δημοτών. 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Έγιναν προσλήψεις: 

 Είκοσι (20) υπαλλήλων, τρεις (3)  φορές  με τετράμηνες συμβάσεις λόγω covid, για 
την ενίσχυση των δομών  «Βοήθεια  στο σπίτι» και «Σίτιση». 

 Οκτώ (8) υπαλλήλων δύο (2) φορές με τετράμηνες συμβάσεις λόγω covid, για τους 
παιδικούς σταθμούς. 

 Δεκατριών (13) υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων, μέσω του προγράμματος 55 plus 
του ΟΑΕΔ 

 Πέντε  (5)  υπαλλήλων μέσω του προγράμματος «Ξένιος Ζέυς» για την ενίσχυση της 
Σίτισης. 

 Πέντε (5) υπαλλήλων για τους παιδικούς σταθμούς με ετησίως ανανεούμενες 
συμβάσεις, μέσω ΑΣΕΠ. 

 Τεσσάρων (4) υπαλλήλων για τα κέντρα κοινότητας με ετησίως ανανεούμενες 
συμβάσεις, μέσω ΑΣΕΠ. 



Υπεγράφησαν συμβάσεις με Γιατρό Εργασίας και  Τεχνικό Ασφαλείας, για την ασφάλεια των 
εργαζομένων. 

Πραγματοποιήθηκε προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των Εργαζομένων. 

Υπεγράφησαν συμβάσεις με διαγνωστικά εργαστήρια για test covid των εργαζομένων. 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

 Στους δέκα (10) παιδικούς σταθμούς του Δήμου φιλοξενούνται πεντακόσια 
(500)  βρέφη και νήπια. Το 96,5% με Voucher και  τα υπόλοιπα δωρεάν. 

 Στα δύο (2)  ΚΔΑΠ φιλοξενούνται 80 παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών. 

 Έγινε σχεδιασμός, εγκατάσταση και εφαρμογή συστήματος ασφάλειας τροφίμων με 
πιστοποίηση  HACCP, στους παιδικούς σταθμούς καθώς και στο Δ΄ βρεφονηπιακό 
σταθμό Αλεξανδρούπολης, στον   Α΄ βρεφονηπιακό  σταθμό Φερών και τον 
βρεφονηπιακό σταθμό Πέπλου. 

 Τοποθετήθηκαν ενεργειακά κουφώματα, σκίαστρα, εσωτερικές θυρες και ντουλάπες 
στους Α‘, ΣΤ‘, Β‘  παιδικούς σταθμούς Αλεξανδρούπολης και στους Α’, Β’ Φερών και 
Πέπλου . 

 Τοποθετήθηκαν μοκέτες, πλαστικά αντιολισθητικά δάπεδα,  χλοοτάπητα στους Α‘, 
ΣΤ‘ ,Β‘ παιδικούς σταθμούς Αλεξανδρούπολης και στους Α’, Β’ και Πέπλου της 
Δημοτικής   Ενότητας Φερών. 

 Έγινε προμήθεια τριών (3)  ηλεκτρικών επαγγελματικών κουζινών για τα μαγειρεία 
των βρεφονηπιακών   σταθμών. 

 Έγιναν μονώσεις στα κτίρια των  Β’ και Ζ’ βρεφονηπιακών σταθμών. 

 Τοποθετήθηκαν  λαμπτήρες LED στον Ζ’ βρεφονηπιακό σταθμό, για σύνδεση  με τα 
υπάρχοντα φωτοβολταϊκά. 

 Αδειοδοτήθηκε η Β΄ φάση των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών σταθμών 
σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 99/2017.   

 Τοποθετηθήκαν κάγκελα και μεμβράνες ασφαλείας στα παράθυρα όλων των 
παιδικών σταθμών. 

 

 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΑΚΡΗΣ 

Κατά τη διάρκεια του 2020 εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες: 

1.ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

-Αποκαταστάθηκαν σπασίματα σωλήνων ύδρευσης  

-Τοποθετήθηκαν στο κοντέϊνερ των ΑΜΕΑ: 

α) Αποχετευτικό δίκτυο  

β) Ηλεκτρικό δίκτυο 

γ) Υδραυλικό δίκτυο 



δ)Τοποθετήθηκαν σωλήνες εξαερισμού 

-Αντικαταστάθηκαν βρύσες μπάνιου 

-Αντικαταστάθηκαν σπιράλ-τηλέφωνα μπάνιου  

-Τοποθετήθηκαν σιφώνια απορροής νερού στα ντούζ 

- Αποκαταστάθηκαν διαρροές  

-Αντικαταστάθηκε το αποχετευτικό δίκτυο στο  WC αγοριών  

-Αντικαταστάθηκαν φρεάτια διακοπτών νερού 

-Αντικαταστάθηκαν από αντιπαγωτικούς σωλήνες δυο ηλιακοί θερμοσίφωνες στα  WC 
κοριτσιών 

-Συντηρήθηκαν 13 ηλιακοί θερμοσίφωνες (από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δυο ηλιακοί 
θερμοσίφωνες στο WC κοριτσιών είναι εκτός λειτουργίας πολύ καιρό) 

-Αποκαταστάθηκε διαρροή ηλιακού θερμοσίφωνα στο WC αγοριών 

-Αντικαταστάθηκαν και συντηρήθηκαν καζανάκια τουαλέτας 

 
2. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

-Έχουν βαφεί όλες οι επιφάνειες εντός και εκτός των κτηρίων με ακρυλικά χρώματα, αφού 
πρώτα ξύθηκαν και στοκαρίστηκαν ατέλειες και ασταρώθηκαν  

-Έχουν βαφεί οι τσιμεντένιες γλάστρες 

-Έχει γίνει υγρομόνωση με πλαστικό στο κτήριο των WC κοριτσιών 

-Έχουν βαφεί οι κολώνες φωτισμού 

-Έχουν συντηρηθεί τα κιόσκια με λάδι συντήρησης  

-Ασταρώθηκε και βάφτηκε με ειδική βαφή το επαγγελματικό ψυγείο συντήρησης 

3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

-Αντικαταστάθηκαν οι χαλασμένοι διακόπτες των κρουνών πυρασφάλειας 

-Αντικαταστάθηκαν τρείς (3) πυροσβεστικές φωλιές 

-Αντικαταστάθηκε, λόγω βλάβης, το φλοτέρ 2,5’’ του υδραγωγείου 

-Αποκαταστάθηκε σπάσιμο υπόγειου σωλήνα 3’’ της αυτόματης πυρόσβεσης  

-Έγινε συντήρηση του  diesel κινητήρα 

-Έγινε προμήθεια συσσωρευτή για τον diesel κινητήρα 

-Έγινε προμήθεια φορτιστή για τη συνεχή φόρτιση της μπαταρίας  

-Έγιναν όλες οι αυστηρά προβλεπόμενες τροποποιήσεις καθ’ υπόδειξη της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας  

 
4. ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 



-Αντικαταστάθηκαν  τα πλαστικά τραπεζοκαθίσματα  του χώρου των εστιατορίων με τριάντα 
δυο (32) τραπέζια και εξήντα τέσσερις (64) πάγκοι διαστάσεων  μεταλλικά.  

-Επισκευάσθηκαν και συντηρήθηκαν όλες οι αλουμινοκατασκευές (πόρτες-παράθυρα) 

-Επισκευάσθηκαν και συντηρήθηκαν τα μεταλλικά κρεβάτια  

-Αντικαταστάθηκαν όλες οι σίτες στα μαγειρεία, αποθήκης τροφίμων, γραφείου διαχείρισης, 
αποθήκης διαχείρισης, όλων των WC  

-Κατασκευάστηκαν μεταλλικά καπάκια για υπονόμους 

-Συντηρήθηκε το επαγγελματικό ψυγείο συντήρησης, με λαμαρίνες inox, σε αντικατάσταση 
των φθαρμένων 

-Αντικαταστάθηκαν χαλασμένοι σύρτες ασφάλισης παραθύρων αερισμού των WC αγοριών  

-Αντικαταστάθηκαν χαλασμένοι σύρτες ασφάλειας παραθύρων 

 
5. ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

-Έγινε υπογειοποίηση  και αντικατάσταση όλων των καλωδιώσεων των καμερών 

-Αντικαταστάθηκαν και συντηρήθηκαν κάμερες 

 
6. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

-Αγοράσθηκε και τοποθετήθηκε πλακάκι τύπου «τουβλάκι» εσωτερικά και περιμετρικά του 
εστιατορίου 

-Αφαιρέθηκαν από τις 32 κολώνες του εστιατορίου όλα τα πλακάκια λόγω πτώσης αυτών, 
προς αποφυγή ατυχήματος 

-Αγοράσθηκαν πλακάκια για τα μαγειρεία, όμως λόγω περιορισμένου χρόνου  και συνθηκών 
δεν ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση τους σε όλο το χώρο (τα υπόλοιπα φυλάσσονται στην 
αποθήκη) 

WC ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

-Αντικατάσταση σάπιων πετσομάτων κεραμοσκεπής 

-Τοποθέτηση ασφαλτόπανου  

-Αντικατάσταση κεραμιδιών με καινούργια 

ΙΑΤΡΕΙΟ 
-Αντικατάσταση σάπιων πετσομάτων κεραμοσκεπής 

-Τοποθέτηση ασφαλτόπανου  

-Επανατοποθέτηση των κεραμιδιών και αντικατάσταση των σπασμένων  

-Τοποθέτηση σε εμφανές σημείο ξυλείας ραμποτέ  
 

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ – ΓΡΑΦ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

-Αντικατάσταση όλων των σπασμένων κεραμιδιών, προς αποφυγή διαρροών, με αυτά του 
εστιατορίου που ήταν καλά και συμβατά με τα πρώτα 



ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 

-Λόγω περιορισμένου χρόνου και συνθηκών αντικαταστάθηκε σε πρώτη φάση το βόρειο 
μέρος της κεραμοσκεπής που παρουσίαζε μεγάλο πρόβλημα εισροής νερού μετά την 
θεομηνία του 2019 

-Αντικαταστάθηκε το σάπιο πέτσωμα 

-Τοποθετήθηκε ασφαλτόπανο  

-Τοποθετήθηκαν καινούργια κεραμίδια  

-Απομακρύνθηκαν από τα μαγειρεία αυτοσχέδιες κατασκευές που αποτελούσαν εστίες 
μόλυνσης. 

7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

-Αντικαταστάθηκαν λαμπτήρες φωτισμού φθορίου σε εστιατόρια - WC (σκαφάκια) 

-Αντικαταστάθηκαν καμένες λάμπες, διακόπτες και πρίζες 

-Αντικαταστάθηκαν όλοι οι εξωτερικοί προβολείς με προβολείς led 

-Απομακρύνθηκαν περιττές ηλεκτρικές καλωδιώσεις 

-Έγινε έλεγχος ασφαλείας σε όλο το ηλεκτρικό δίκτυο  

-Έγινε τακτοποίηση των διάσπαρτων ηλεκτρικών καλωδιώσεων και τοποθέτησή τους εκτός 
καναλιών 

8. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  

-Από εθελοντική ομάδα ζωγράφων, ζωγραφίστηκαν διάφορες παραστάσεις με υλικά που 
ζητήθηκαν (χρώματα-πινέλα) στους παρακάτω χώρους: 

-πρόσοψη μαγειρείων-γραφείου-αποθήκης υλικού 

- WC αγοριών & κοριτσιών 

-ιατρείο 

-εστιατόρια 

9. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

-Έγινε σύμβαση έργου  ενός μήνα από την κατασκήνωση, προσλαμβάνοντας δέκα τέσσερις 
(14) τεχνίτες και εργάτες. 

-Αγοράσθηκαν και αντικαταστάθηκαν λόγω παλαιότητας και επικινδυνότητας οι εστίες 
υγραερίου με σύγχρονες που πληρούν τις συνθήκες ασφαλείας 

-Έγινε κλάδεμα των δέντρων πλην των πευκών, που βρίσκονται στην περίμετρο της 
κατασκήνωσης   

-Φυτεύτηκαν διακόσιες (200) πικροδάφνες στις δυο (2) εισόδους της 
κατασκήνωσης.  (Αναμένονται και τα δέντρα) 

-Συντηρήθηκαν δεκαπέντε (15) κλιματιστικά  

-Έγινε συντήρηση-αναγόμωση των πυροσβεστήρων 

-Έγινε απεντόμωση-μυοκτονία 



-Έγινε η κοπή των χόρτων υπό την Δ/νση Πρασίνου με την συνδρομή προσωπικού και 
μηχανημάτων από το Κ.Α.Α.Υ Μάκρης 

Ο Διοικητής του Κ.Α.Α.Υ  έχει διαθέσει προσωπικό για εκτέλεση εργασιών, όπως για 
εκκένωση αποθηκών, καταμέτρηση, τακτοποίηση υλικών 

-Έγινε καταγραφή και αυτοχρέωση όλου του υπάρχοντος υλικού. 

-Έγινε έλεγχος και καταγραφή των υπό απόσυρση υλικών λόγω φθοράς και μη λειτουργίας, 
ώστε κατόπιν ελέγχου από επιτροπή να διαγραφούν  από τα περιουσιακά στοιχεία της 
κατασκήνωσης  

10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

-Λόγω της Πανδημίας το Υπουργείο καθόρισε στους εξήντα πέντε (65)  τον μέγιστο αριθμό 
κατασκηνωτών  που θα παραθερίσουν ανά περίοδο  με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε 
θαλάμου-οικισμού της κατασκήνωσης Μάκρης.  

-Λόγω του περιορισμένου χρόνου, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) περίοδοι. Η πρώτη 
περίοδος ήταν αποκλειστικά και μόνο για άτομα ΑΜΕΑ και τους συνοδούς αυτών κατά την 
οποία φιλοξενήθηκαν 8 παιδιά και οι συνοδοί τους. Τις επόμενες τρεις περιόδους 
φιλοξενήθηκαν συνολικά στην κατασκήνωση 120 παιδιά. 

-Η κατασκήνωση του Δήμου ήταν από τις ελάχιστες δημόσιες - προνοιακές κατασκηνώσεις 
που λειτούργησαν. 

 

 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να σας αναφέρω τις ενέργειες στις οποίες 
προέβην και να παρουσιάσω την προσπάθεια που κατέβαλα ως Δημοτικός Σύμβουλος του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης και ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ, με την συνείδηση ότι 
προσφέρω κάποιας μορφής έργο στον τόπο μας. 

 
Από την 11η Οκτωβρίου του 2019 συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

από τη θέση του Αντιπροέδρου, με καθημερινή παρουσία στο χώρο της επιχείρησης 
αντιμετωπίζοντας καθημερινά τα προβλήματα των δημοτών και της επιχείρησης. 

H Δ.Ε.Υ.Α.Α εξ αντικειμένου είναι η σημαντικότερη και η πλέον ευαίσθητη 

επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η επιχείρηση, είναι η υποστελέχωση η 

οποία περιορίζει τις προοπτικές ανάπτυξης της. 

Η ΔΕΥΑΑ καλύπτει στοιχειωδώς τις υποχρεώσεις της για την σωστή λειτουργία και συντήρηση 

των δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης - αποχέτευσης κυρίως λόγω της συνειδητής, 

φιλότιμης και αξιέπαινης προσπάθειας ορισμένων εργαζομένων να καλύψουν στα πλαίσια 

του δυνατού τα κενά των συνταξιοδοτηθέντων συναδέλφων τους. 

Το γεγονός ότι σύντομα προβλέπονται και νέες συνταξιοδοτήσεις επιβάλλει την άμεση 

στελέχωση της υπηρεσίας με νέες  προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη όλων 

των τομέων λειτουργίας. 



Αξιοποιούνται  όλα τα προγράμματα που προσφέρει ο ΟΑΕΔ, για άτομα με αναπηρία, 

προγράμματα προεργασίας ηλικίας 18-30, προγράμματα για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 

55-67, προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης. 

Όταν ανέλαβε η νέα  Διοίκηση την Δ.Ε.Υ.Α.Α. οι ανείσπρακτες οφειλές βρίσκονταν στο ποσό 

των 5.167.041 €.  Ένα χρόνο μετά,  το ποσό ανέρχεται  στα 5.629.883,67 € (μέτρηση 

31/12/2020). Η αυξητική τάση του ήδη υπέρογκου ποσού οφείλεται στην έλλειψη 

μηχανισμών και μεθόδων είσπραξης των οφειλομένων κατά τα τελευταία 11 χρόνια. Γίνεται 

συντονισμένη προσπάθεια με τακτικές υπηρεσιακές επικοινωνίες με το Υπουργείο 

Οικονομικών ώστε να εξευρεθούν λύσεις για την σταδιακή μείωση των ανείσπρακτων 

οφειλών και την οριστική εξάλειψη αυτού του φαινομένου που δυσχεραίνει την λειτουργία 

της επιχείρησης. 

 

 

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

1.1 Τμήμα καταναλωτών 
Σεβόμενοι τους συνεπείς Δημότες που τακτοποιούν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους δώσαμε 

την δυνατότητα σε οφειλέτες να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητες με ρυθμίσεις και διακανονισμό 

σύμφωνα με την τεκμηριωμένη οικονομική τους κατάσταση . 

Με την εμφάνιση όμως της πανδημίας του covid19 στη χώρα μας και με τα ειδικά μέτρα 

προστασίας κατά της διασποράς του, και επειδή η δημόσια υγεία είναι υπέρτερης αξίας 

αγαθό από οποιοδήποτε άλλο δημόσιο συμφέρον, τα μέτρα εξαναγκασμού (π.χ. 

προσαυξήσεις - διακοπή υδροδότησης) ανεστάλησαν για όσο διάστημα θα ισχύουν τα μέτρα 

αντιμετώπισης covid.   

Ξεκινήσαμε ήδη την αποκατάσταση της τάξης σε ότι αφορά τα υδρόμετρα που υπάρχουν 

στους οικισμούς σε σχέση με αυτά που ήταν καταγεγραμμένα στα αρχεία της ΔΕΥΑΑ εδώ και 

20 χρόνια από την εποχή που οι κοινότητες εισέπρατταν τους λογαριασμούς .  

Γίνεται λεπτομερής καταγραφή, συγκριτική ταυτοποίηση και διαγραφή των ανενεργών και 

των  ανύπαρκτων υδρομέτρων στα οποία χρεώνονται πάγια και δημιουργούνται εικονικές 

ανείσπρακτες οφειλές. 

Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο εντοπισμός και το σφράγισμα παράνομων συνδέσεων και 

παροχών που δεν έχουν συναφθεί συμβόλαια ύδρευσης και αποχέτευσης. Ελέγχεται η κάθε 

περίπτωση ξεχωριστά για να αποδοθούν διοικητικές και ποινικές ευθύνες. 

Η αλόγιστη και παράνομη χρήση του νερού για γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες 

δημιουργούν κινδύνους μείωσης του διαθέσιμου νερού εις βάρος των κατοίκων των 

οικισμών και ταυτόχρονα απειλούν την βιωσιμότητα της ΔΕΥΑΑ λόγω των χιλιάδων κυβικών 

ατιμολόγητου  νερού     

Επιθυμώντας να στηρίξουμε  τις επαγγελματικές δραστηριότητες των αγροτών και των 

κτηνοτρόφων, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο παράγοντα για την τοπική οικονομία, έχουν 



τοποθετηθεί ρολόγια σε αυτές τις παροχές και έχει δημιουργηθεί λίστα με τους καταναλωτές 

που τις χρησιμοποιούν. Εκδίδονται τιμολόγια αγοράς νερού τα οποία καλύπτονται 

οικονομικά από τους πραγματικούς χρήστες του υδρομέτρου. 

Επίσης, ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα που διευθετήθηκε ήταν οι μεγάλοι λογαριασμοί 

νερού στα δημόσια σχολεία που έχουν χώρους πρασίνου.  

Προτείναμε στα σχολεία που διαθέτουν χώρους πρασίνου, να συνδέσουν ένα δεύτερο 

υδρόμετρο, στο οποίο δεν θα υπάρχει η χρέωση της αποχέτευσης (τιμολογιακή πολιτική που 

ισχύει στα πάρκα και τις παιδικές χαρές) και θα χρεώνεται μόνο η κατανάλωση ύδατος. 

Γίνεται συστηματική προσπάθεια για τον εντοπισμό και την εξάλειψη παραβατικών 

συμπεριφορών όπως η παράνομη αλλαγή ενδείξεων των ρολογιών, η παράνομη υδροδότηση 

άλλων ακινήτων από το ίδιο ρολόϊ κλπ.   

Γίνεται ταυτοποίηση  των πραγματικών χρηστών των υδρομέτρων με επικαιροποίηση των 

στοιχείων των πραγματικών καταναλωτών. 

Παράλληλα ορίστηκε πρώτη φορά από την ισχύ του Γενικού κανονισμού Προστασίας 

Προσωπικών δεδομένων, υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για την 

παρακολούθηση της χρήσης των στοιχείων των δημοτών και την εναρμόνιση με τον 

Κανονισμό. 

Με την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής, η οποία έχει δρομολογηθεί και αναμένουμε την 

ολοκλήρωση ορισμένων ειδικών μελετών για την ολοκλήρωσή της, θα επαναπροσδιοριστούν 

οι ειδικές ομάδες και τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτών που δικαιούνται το κοινωνικό 

τιμολόγιο, ήτοι έκπτωση 50% στα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης. Θα επαναπροσδιοριστούν 

και θα επικαιροποιηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια, τα ποσοστά αναπηρίας και θα 

επανεξεταστεί το ενδεχόμενο να συμπεριλαμβάνονται και άτομα με χρόνια ανεργία ή άποροι 

συμπολίτες μας. 

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας της ΔΕΥΑΑ και της καλύτερης επικοινωνίας με τους Δημότες 

δημιουργήσαμε ηλεκτρονική σελίδα στα social media και στο Facebook και στο Instagram.  

Παράλληλα αναβαθμίσαμε  την επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στο πλαίσιο επέκτασης της 

χρήσης σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και ο καταναλωτής 

θα μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρονικό προφίλ στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και να αιτηθεί 

τις υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικά, με αποτέλεσμα να ολοκληρώνονται άμεσα οι 

διαδικασίες γρηγορότερα και αποδοτικότερα.  

Μέσω της τεχνολογίας και του ψηφιακού εκσυγχρονισμού   βελτιώνεται θεαματικά η 

ποιότητα  και η ταχύτητα της πληροφορίας. Ο καταναλωτής θα μπορεί σταδιακά να 

καταχωρεί την ένδειξη του υδρομέτρου του ηλεκτρονικά, να βλέπει και να εκτυπώνει τον 

τελευταίο λογαριασμό του , να βλέπει και να εκτυπώνει κάποιον παλαιότερο λογαριασμό 

του, να παρακολουθεί ιστορικό (χρεώσεις πληρωμές) , να παρακολουθεί ιστορικό των 

ενδείξεων του ανά περίοδο, να παρακολουθεί την καρτέλα της ρύθμισης του, να 



ενημερώνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές, να εκφράζει τα παράπονά του τα οποία θα 

εξετάζονται από υπάλληλο της ΔΕΥΑ και θα δίνονται απαντήσεις με email, να καταθέτει 

αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή σε κοινωνικό τιμολόγιο, να 

καταθέτει αίτηση για διακανονισμό οφειλών, να λαμβάνει τον λογαριασμό του ηλεκτρονικά 

και όχι ταχυδρομικά, να λαμβάνει ειδοποιήσεις από την ΔΕΥΑ (Email, SMS), να μπορεί να 

καταθέτει ηλεκτρονικά πάσης μορφής και περιεχομένου αιτήσεις του και να παρακολουθεί 

την πορεία διεκπεραίωσης. 

Για τους μη χρήστες του διαδικτύου αποστέλλουμε τακτικά με τους λογαριασμούς έντυπο 

ενημερωτικό υλικό, ανάλογα με την περιοχή που μένει κάθε δημότης, ώστε να γνωρίζουν τις 

επεμβάσεις και τις δράσεις της επιχείρησης 

Λόγω πανδημίας, έχει τεθεί σε εφαρμογή η υπηρεσία απομακρυσμένης πληρωμής, κατά 

προτεραιότητα για τις ευπαθείς ομάδες, όπου με τηλεφωνικό ραντεβού δέχονται στο σπίτι 

τους υπάλληλο της ΔΕΥΑΑ για να αποπληρώσουν τον λογαριασμό τους. 

Το Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου πόσιμου νερού της ΔΕΥΑΑ αναβαθμίστηκε με την 

προμήθεια νέων σύγχρονων ηλεκτρονικών οργάνων.  

Έτσι αντικαθίσταται πλήρως η επιτόπια παραδοσιακή χρωματομετρική μέθοδο μέτρησης του 

υπολειμματικού χλωρίου των δικτύων της, με νέα φωτόμετρα, εξοπλισμένα με έξυπνες 

δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία όπως η συνδεσιμότητα με Bluetooth και η 

αυτόματη μεταφορά των δεδομένων των μετρήσεων, επιτυγχάνοντας ακρίβεια και ασφάλεια 

στις μετρήσεις.  

Παράλληλα τα δείγματα μεταφέρονται στο εργαστήριο το οποίο εξοπλίζεται με 

νέο  αυτόματο τιτλοδότη, που αυξάνει την ακρίβεια και την εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα 

μιας σειράς μετρήσεων που πραγματοποιούνται καθημερινά στο εργαστήριο.  

Τέλος με την πολυετή συνεργασία της ΔΕΥΑΑ με το εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής 

του ΔΠΘ, επιτυγχάνεται το τρίτο στάδιο του ελέγχου, εξασφαλίζοντας έτσι με κάθε τρόπο την 

άριστη ποιότητα του νερού των δικτύων της. Το αποτέλεσμα όλων των μετρήσεων 

δημοσιεύονται σε ειδικό πεδίο στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α.  . 

 

 

 
Οικονομικό Τμήμα: 

Αποθεματικά Τραπεζών: 
Στις τράπεζες Eurobank, Πειραιώς, Εθνική και Συνεταιριστική κατατίθενται τα  αποθεματικά 

της επιχείρησης. 

Για την  διασφάλιση των συμφερόντων της υπηρεσίας και κατ’ επέκταση των δημοτών 

αναδιατάξαμε  τα χρηματικά όρια ανά τράπεζα βάσει της επίσημης οικονομικής της θέσης 

και του προσφερόμενου επιτοκίου.  

 



 
ΔΙΑΡΡΟΕΣ 

Στο πλαίσιο καλής συνεργασίας και για την αμεσότερη εξυπηρέτηση των δημοτών και με 
γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, ζητήσαμε εγγράφως την συνδρομή της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, ώστε όπου και όποτε τα στελέχη που εκτελούν βάρδιες 
εξωτερικής περιπολίας εντοπίζουν βλάβες στο δίκτυο, διαρροές ή φράξεις φρεατίων σε όλη 
τη χωρική έκταση του Δήμου να ενημερώνουν την υπηρεσία μας ώστε να επεμβαίνουμε 
άμεσα για την αποκατάστασή τους.  
 

 

2.1 Δεξαμενές/γεωτρήσεις: 

Γίνεται συστηματικός καθαρισμός  των δεξαμενών στους  οικισμούς. Η διαδικασία αυτή είναι 
συνεχής και επαναλαμβανόμενη και επεκτείνεται σταδιακά  σε όλους τους οικισμούς. 
Παγιώσαμε ορθολογικό έλεγχο  την εβδομαδιαία ημίωρη προληπτική λειτουργία (σύμφωνα 

με συστάσεις των ειδικών) των γεωτρήσεων  που υδροδοτούσαν την πόλη πριν 

κατασκευαστεί ο υδροταμιευτήρας.  

Το νερό από αυτές τις λειτουργίες  συλλέγεται σε δεξαμενές  και αξιοποιείται από τους 

αγρότες. 

Δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε η υπηρεσία της συντήρησης των εφεδρικών 

γεωτρήσεων σε όλη την έκταση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, διότι όπως αποδείχθηκε 

πρόσφατα, πολλές εφεδρικές γεωτρήσεις των δημοτικών ενοτήτων πλην της 

Αλεξανδρούπολης, είχαν να συντηρηθούν χρόνια με αποτέλεσμα όταν σημειωνόταν βλάβη 

στην κύρια γεώτρηση να μην μπορεί να λειτουργήσει άμεσα η εφεδρική κι έτσι να μην 

υδροδοτούνται κάποιοι οικισμοί. 

 
2.2. Εξοπλισμός: 
Από την αρχή της θητείας μας: 

 προχωρήσαμε σε απογραφή υλικού ανά αποθήκη και ανα τμήμα   

 Ξεκινήσαμε συστηματικές  συντηρήσεις  των  μηχανημάτων έργου, 

των  οχημάτων  και των φορτηγών για να είναι αξιοποιήσιμα  

 Έγινε μέριμνα ώστε όλα τα οχήματα της υπηρεσίας να είναι πλήρως εξοπλισμένα 

με  σημάνσεις, φαρμακεία, ζώνες και ότι γενικά απαιτείται για την ασφάλεια των οδηγών και 

του προσωπικού.  

 Ορίστηκαν 3 αποθηκάριοι όπου θα έχουν πρόσβαση στα υλικά, την ευθύνη και τον 

έλεγχο της αποθήκης. Οι αποθήκες εξοπλίστηκαν πλήρως με τα απαραίτητα εργαλεία με 

αποτέλεσμα οι βλάβες να αποκαθίστανται συντομότερα. 

 Έγινε προμήθεια πιεστικού μηχανήματος και έχουμε πλέον την δυνατότητα 

καθαρισμού, βαφής και συντηρήσεων των μηχανημάτων μας εξοικονομώντας πολλές 

χιλιάδες ευρώ που δαπανούσαμε σε ανταλλακτικά και αντικαταστάσεις εξαρτημάτων σε 

συνεργεία, λόγω ελλιπούς συντήρησης. 

Γίνεται  συστηματικός έλεγχος για την ποσότητα καυσίμων υλών (πετρέλαιο, βενζίνη) που 

προμηθευόμαστε , τη χρέωση ανά τμήμα καθώς και τις καταναλώσεις.  



Έχει επίσης οργανωθεί η προμήθεια δεκάτονου βυτίου μεταφοράς πόσιμου νερού, που θα 

εξασφαλίζει την υδροδότηση οικισμών ακόμη κι αν παρουσιαστούν εμπόδια στο δεύτερο 

πλάνο υδροδότησης (γεωτρήσεις). 

Επί πενταετίας η ΔΕΥΑΑ πλήρωνε ασφάλειες παροπλισμένων οχημάτων. Με απόφαση του ΔΣ 

διεκόπη αυτή η άσκοπη δαπάνη με την οποία επιβαρυνόταν οι δημότες. 

 

 

2.3. Βιολογικός Αλεξανδρούπολης(εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων). 

Προγραμματίστηκε η αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού του βιολογικού, ο 
οποίος λειτουργεί από το 1992,με νέο σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό 
στοχεύοντας στην εύρυθμη λειτουργία του και την βελτίωση των δεικτών, όπου θα 
επεξεργάζονται όλα τα λύματα χωρίς τον κίνδυνο να σταματήσει να λειτουργεί. Επίσης θα 
βελτιωθεί ο έλεγχος της λειτουργίας της εγκατάστασης μέσω συστήματος PLC – SCADA. Θα 
επιτύχουμε με αυτό μείωση στις δυσάρεστες οσμές, καλύτερη επεξεργασία των λυμάτων, 
καθαρότερο γενικά περιβάλλον και προστατευμένους τους υδροφόρους υπόγειους ορίζοντες 
όπου αντλούμε νερό μέσω γεωτρήσεων. 

 
Κατασκευάστηκαν 3 αντλιοστάσια συγκέντρωσης και προώθησης λυμάτων στο δίκτυο 

ακαθάρτων στην περιοχή Άβαντος εξυγιαίνοντας τα παρακείμενα ρέματα καθώς και το 

κεντρικό ρέμα στην οδό Γιαννούτσου. 

  

2.4. Αποχετευτικά Δίκτυα. 
Κατασκευάζονται ολοένα και περισσότερα αποχετευτικά δίκτυα σε περιοχές όπου δεν 
υπάρχουν, αναβαθμίζοντας έτσι την ζωή των κατοίκων. 
Στον Δήμο Αλεξανδρούπολης υπάρχουν αποχετευτικά δίκτυα σε Αλεξανδρούπολη -  Χιλή - 

Απαλό – Μαϊστρο - Παλαγίας και στην πόλη των Φερών.  

Στην Μάκρη το αποχετευτικό δίκτυο είναι υπό κατασκευή, και η πρόοδος του έργου 

παρουσιάζει πολλές δυσκολίες. Όταν αναλάβαμε, το έργο ήταν σταματημένο για αρκετό 

χρονικό διάστημα διότι η περιοχή έχει χαρακτηριστεί αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κι έτσι 

κάθε φορά που συναντούν οι εργολάβοι κάποιο εύρημα πρέπει να διακόψουν τις εργασίες 

τους μέχρι η Εφορία Αρχαιοτήτων να εκτιμήσει το αντικείμενο. Το έργο 7 μήνες απο την 

ανάληψη καθηκόντων μας μέχρι σήμερα προχωράει κανονικά. Η χρηματοδότηση είναι μέσω 

του προγράμματος ΕΣΠΑ  και ανέρχεται στο ύψος των 5.000.000 euro. 

Οι υπόλοιποι οικισμοί εξυπηρετούνται με βοθροφόρα οχήματα  τα οποία είναι υποχρεωμένα 

να αδειάζουν στον βιολογικό της Δ.Ε.Υ.Α.Α.  .  

OΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ 

Σε στενή συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία καταρτίζουμε  μια μελέτη για την συλλογή και 

εκμετάλλευση  των όμβριων  υδάτων. Επίσης γίνεται έλεγχος σε όλο το Δήμο για εντοπισμό 

σημείων με διαρροή.  



Γίνεται συστηματικός καθαρισμός σχαρωτών,  αντικαταστάσεις και καινούργιες κατασκευές 

φρεατίων σε όλη την έκταση του Δήμου . 

Προγραμματίστηκε η προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων 

εκσυγχρονίζοντας έτσι τον τρόπο καθαρισμού τους και πετυχαίνοντας μεγάλη ταχύτητα στον 

ταυτόχρονο καθαρισμό των φρεατίων σε όλη την έκταση του Δήμου.  

 

2.5. Δίκτυα Ύδρευσης. 
Έγινε αντικατάσταση όλου του δικτύου ύδρευσης του οικισμού Φερών, λόγω παλαιότητας 
που προκαλούσε πολλές θραύσεις και με αυτό εξασφαλίσαμε την συνεχή και μη 
διακοπτόμενη υδροδότηση του οικισμού.  Η χρηματοδότηση είναι μέσω του προγράμματος 
Αντώνης Τρίτσης και ανέρχεται το ποσό προυπολογισμού στα 2.300.000. euro. 

 
2)Ολοκληρώσαμε ένα αίτημα ετών, στην περιοχή Αγίας Παρασκευής της Πόλης των Φερών, 

με κατασκευή δικτύου ύδρευσης το οποίο έλυσε το μεγάλο πρόβλημα στην χαμηλή πίεση και 

επάρκεια νερού που αντιμετώπιζαν όλοι οι κάτοικοι στα ψηλά σημεία της περιοχής, εκτός 

από ένα νοικοκυριό. Το έργο έγινε με ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

3)Έγινε αντικατάσταση μεγάλου μέρους του δικτύου ύδρευσης του οικισμού Συκορράχης, 

που λόγω παλαιότητας αντιμετωπίζαμε πολλές θραύσεις. Η χρηματοδότηση είναι μέσω του 

προγράμματος Αντώνης Τρίτσης και ανέρχεται το ποσό στα 302.000 euro. 

4)Αντικαταστάθηκαν δύο τμήματα του δικτύου ύδρευσης του οικισμού Μάκρης το οποίο 

παρουσίαζε συχνές θραύσεις, άρα και διακοπή υδροδότησης του οικισμού μέχρι την 

αποκατάσταση των βλαβών. Το έργο έγινε με ιδίους πόρους. 

5)Αντικαταστάθηκαν τμήματα δικτύου ύδρευσης του παραλιακού μετώπου της Αγίας 

Παρασκευής του οικισμού Μάκρης , βοηθώντας έτσι στην απρόσκοπτη υδροδότηση της 

περιοχής που τους καλοκαιρινούς μήνες υπερλειτουργεί καθώς αποτελεί πόλο έλξης 

τουρισμού στον Δήμο. Η χρηματοδότηση έγινε μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης και 

το ποσό ανέρχεται στις 313.000 euro συμπεριλαμβανομένου και του έργου στο 9ο χλμ. 

6)Αντικαταστάθηκε το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Κατάβολο του οικισμού Μάκρης και 

αποκατάσταση έτσι της καθημερινής υδροδότησης χωρίς διακοπές. Το έργο έγινε με ιδίους 

πόρους. 

7)Αντικαταστάθηκε όλο το δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό Κόμαρα. Οι κάτοικοι του οικισμού 

αντιμετώπιζαν χρόνιο πρόβλημα λόγω της μη επαρκούς υδροδότησης, αφού οι σωληνώσεις 

ήταν βουλωμένες εξ’ αιτίας της υψηλής αλατότητας, που προκαλούν τα πετρώματα του 

εδάφους. Το έργο έγινε με ιδίους πόρους . 

8)Αντικαταστάθηκε το δίκτυο ύδρευσης στο 9ο χλμ Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής λόγω 

παλαιότητας. Η χρηματοδότηση ήταν μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης και το ποσό 

ανέρχεται στις 313.000 euro συμπεριλαμβανομένου και του έργου του παραλιακού μετώπου 

της Αγίας Παρασκευής. 



9)Κατασκευάσαμε δίκτυα ύδρευσης σε κτηνοτροφικές μονάδες περιφερειακά της πόλης , οι 

οποίες λόγω της τοποθεσίας τους ήταν δύσκολο να υδροδοτηθούν από το υφιστάμενο δίκτυο 

και ήταν χρόνια σε αναμονή το αίτημά τους. Τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν με ιδίους πόρους. 

10)Υδροδοτήθηκε το καταφύγιο αδεσπότων του Δήμου, μια κίνηση πολύ σημαντική που 

έλυσε το τεράστιο πρόβλημα για την κάλυψη των αναγκών της δομής όπου δεν είχε 

τακτοποιηθεί για μια πενταετία, δηλαδή από την κατασκευή του. Το έργο κόστισε 52.000 

11)Εκπονήσαμε μελέτη και την εκτελέσαμε για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στις 

ιστορικές αποθήκες και στο Τελωνείο Λιμένος Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με την 

Τεχνική υπηρεσία του Δήμου , συμβάλλοντας έτσι στην αξιοποίησή τους. Τα έργα έγιναν με 

ιδίους πόρους. 

12)Κατασκευάσαμε δίκτυο ύδρευσης για την υδροδότηση του σταθμού διοδίων στο τοπικό 

διαμέρισμα Αρδανίου. Το έργο έγινε με ιδίους πόρους. 

13)Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ετοιμάζουμε την υδροδότηση του 

σφαγείου Φερών, διότι κατά τον σχεδιασμό από την προηγούμενη δημοτική αρχή δεν είχε 

καν προβλεφθεί στη μελέτη κατασκευής του. Είμαστε σε ετοιμότητα να παρέχουμε άμεσα τις 

υπηρεσίες μας σε ένα έργο πνοής για τον οικισμό των Φερών και την περιφέρειά του. Το έργο 

θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από τον Δήμο. 

 

2.6. Ενεργειακή Διαχείριση Δ.Ε.Υ.Α.Α.  
Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την συνεχώς 
αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας. 
Έγιναν ενέργειες και εντάξαμε την Δ.Ε.Υ.Α.Α. στην Ενεργειακή Κοινότητα, ανοίγοντας έτσι τον 

δρόμο προς τη χρηματοδότηση ενεργειακών προγραμμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Α. από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε εκπονήσει μελέτη (παραγωγής ενέργειας από την ροή του νερού, 

φωτοβολταϊκά, σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας και άλλα πολλά) και αναμένουμε 

χρηματοδότηση. Για πρώτη φορά εκπονήθηκε μελέτη για την ενέργεια στην Δ.Ε.Υ.Α.Α.. Σκοπός 

αυτής της μελέτης είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η μείωση του κόστους της 

επιχείρησης της Δ.Ε.Υ.Α.Α. για την ενέργεια, το οποίο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 850.000 

euro ετησίως για όλες τις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. 

Μειώσαμε το συνημίτονο Φ στους ηλεκτρικούς πίνακες όλων των εγκαταστάσεων της 

υπηρεσίας και πετύχαμε εξοικονόμηση χρημάτων σε όλους τους λογαριασμούς ρεύματος. 

 

2.7. Τηλεέλεγχος -Τηλεχειρισμός 

Εγκαταστήσαμε παροχόμετρα στις δεξαμενές ύδρευσης και εγκατάσταση εξοπλισμού στο 

κτίριο Διοίκησης. Με αυτή την εγκατάσταση θα μπορούμε να παρακολουθούμε τα 

αντλιοστάσια της ύδρευσης και να ελέγχουμε τις διαρροές που προκύπτουν στα δίκτυά μας 

μέσω αλγορίθμου όπου θα παρακολουθούμε τα κυβικά που εξέρχονται της δεξαμενής και τα 

κυβικά που φτάνουν στα δίκτυα μας. Η αρχική εγκατάσταση παροχομέτρων θα γίνει στην 



Αλεξανδρούπολη και στη συνέχεια θα εγκατασταθούν και στους οικισμούς.  Η 

χρηματοδότηση είναι μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και ανέρχεται στο ποσό 1.859.000 euro. 

 

 

2.8 Ασφαλτικά/επιδιορθώσεις 

Έγιναν παρεμβάσεις  με μικροασφαλτοστρώσεις για την διευκόλυνση της μετακίνησης στους 
οικισμούς. Προγραμματίζουμε την καλυτέρευση του οδικού δικτύου που οδηγεί στις 
γεωτρήσεις, τα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές της υπηρεσίας. 

 

2.9. Έργα : 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: 

 στα έργα για τα οποία έχει εγκριθεί χρηματοδότηση (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ-ΕΣΠΑ),  

 στα έργα τα οποία θα καλυφθούν με ιδίους πόρους 

 στα έργα για τα οποία θα αιτηθούμε χρηματοδότηση.  

 

3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Σε συνεργασία με την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. η Δ.Ε.Υ.Α.Α. συμμετέχει σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου 

οι δημότες μπορούν να ενημερώνονται για τα ειδικά στοιχεία του νερού της περιοχής που 

τους ενδιαφέρει, άμεσα και γρήγορα. Τα στοιχεία αυτά τα έχουμε αποστείλει μετά από 

έλεγχο που έγινε στα συγκεκριμένα σημεία από τους χημικούς της υπηρεσίας. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. εν μέσω πανδημίας τήρησε και τηρεί όλα τα μέτρα που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση 

για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού και μέχρι τη σύνταξη του παρόντος δεν 

υπήρξε έκθεση κανενός υπαλλήλου στον ιό.  

Η υπηρεσία, λειτούργησε κατά το έτος 2020 από τις 7 το πρωί έως τις 9.00 το βράδυ με τους 

υπαλλήλους να δουλεύουν σε δύο διακριτές βάρδιες ώστε ακόμη και σε περίπτωση που 

υπάρξει κρούσμα μεταξύ των εργαζομένων, να μην τεθεί σε κίνδυνο η απρόσκοπτη 

λειτουργία της επιχείρησης, προστατεύοντας έτσι την υγεία των εργαζομένων αλλά και των 

καταναλωτών.  

Παράλληλα γίνονται συστηματικοί έλεγχοι για την καταλληλότητα και του νερού. 

Δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την έκδοση πιστοποιητικών ISO για την καλή λειτουργία 

των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Α., το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για την 

μοριοδότηση της συμμετοχής της Δ.Ε.Υ.Α.Α. σε μελλοντικά χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Με παρέμβαση μας τροποποιήθηκε η μελέτη  της εταιρείας “DAMCO ENERGY”, που 

αφορούσε την υδροδότηση των εγκαταστάσεων της και προέβλεπε την υδροδότηση από 

γεώτρηση που θα τοποθετηθεί στη θέση Πλακιάς 1 και εναλλακτικά από το Φράγμα.  

Δεν επιτρέψαμε να υπάρξει το παραμικρό ενδεχόμενο μείωσης των ποσοτήτων νερού εις 

βάρος των κατοίκων,  λόγω της χρήσης του από το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας που 

πρόκειται να κατασκευάσει η εν λόγω εταιρεία. 



 

Κλείνοντας να τονίσω ότι ως Δημοτική Αρχή : 

κατανοώντας την σημαντικότητα και την τεράστια σπουδαιότητα της υλοποίησης των 

έργων  ,έχουμε μόνο μία δυνατότητα, να πετύχουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας και για αυτόν 

το στόχο αντλούμε δύναμη από τα έργα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε να 

εκσυγχρονιστούν οι δομές της ΔΕΥΑΑ και να δημιουργηθούν οι βάσεις μιας άλλης ανάπτυξης 

του Δήμου, κατόπιν συντονισμένων κινήσεων της επιχείρησης αλλά και της δημοτικής αρχής. 

Κατανοώντας τις οικονομικές δυσκολίες των πολιτών λόγω της γενικότερης οικονομικής 

κατάστασης της χώρας, προβήκαμε σε ρυθμίσεις των  χρεών των καταναλωτών προς την 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. με ευνοϊκούς όρους. 

Με σχέδιο, αποφασιστικότητα και κυρίως όρεξη για πολύ δουλειά πετύχαμε  τα έργα που 

βρίσκονται  σε εξέλιξη για ύδρευση και αποχέτευση να αποτυπώνουν την προσπάθεια 

μας  για την αναβάθμιση δομών και υπηρεσιών προς όφελος του δημότη. 

Σε όλη αυτήν την προσπάθεια υπήρξε πολύτιμος συμπαραστάτης και αρωγός το ανθρώπινο 

δυναμικό της Επιχείρησης. Όλοι οι εργαζόμενοι της Δ.Ε.Υ.Α.Α., από την πρώτη στιγμή, 

καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου αυτό να γίνει πράξη. 

Εμείς συνεχίζουμε χτίζοντας συνεργασίες με την ίδια την κοινωνία. Με πράξεις ουσιαστικές. 

Γνωρίζουμε ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τομείς που κινηθήκαμε πιο 

αργά απ’ όσο είχαμε προγραμματίσει. Πιστεύουμε  όμως ότι ο συνολικός απολογισμός  της 

νέας Δημοτικής Αρχής, είναι, χωρίς αμφιβολία, ιδιαιτέρως θετικός. 

 
 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Η πανδημία του COVID - 19 δημιούργησε σε Εθνικό επίπεδο τεράστια ζημία στην τουριστική 

κίνηση, η οποία έγινα έντονα αισθητή, ιδίως κατά το έτος 2020. Όχι απλά αισθητή, αφού 

ουσιαστικά πρόκειται για κατακόρυφη πτώση. 

Το κλείσιμο των συνόρων με την Βουλγαρία (και κατ’ επέκταση με την Ρουμανία) και την 

Τουρκία καθώς και  τα γνωστά επεισόδια του Μαρτίου 2020, στα Ελληνοτουρκικά σύνορα, 

αποτέλεσαν πολύ ισχυρά πλήγματα για τον Τουρισμό στο Δήμο μας. 

Δυστυχώς πρωτοφανής ήταν και η μείωση των Ελλήνων επισκεπτών στην πόλη μας και την 

ευρύτερη περιοχή του Έβρου, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του 

COVID-19, με μία πτώση που αποτελεί ιστορικό αρνητικό ρεκόρ που υπερβαίνει το  75%, 

μεταφρασμένη και αποτυπωμένη σε όλες τις πτυχές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ 



Παρόλα αυτά και μέσα στις συνθήκες αυτές, το Δημοτικό Κάμπινγκ λειτούργησε επαρκώς, 

παρά τις μεγάλες καταστροφές που υπέστη από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του 2019, 

εξαιτίας φυσικά της έλλειψης επαρκούς συντήρησης και της παντελούς απουσίας 

επενδύσεων σε υποδομές, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, κατά τα παρελθόντα έτη. 

Φυσικά, κατά την λειτουργία του Δημοτικού Κάμπινγκ, τηρήθηκαν αυστηρά τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα που όριζε ο νόμος καθώς και όλα τα μέτρα ασφαλείας, σε απόλυτη εναρμόνιση 

με τις ισχύουσες κάθε φορά ΚΥΑ.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΑΖ 

Η δημοτική πλαζ επίσης λειτούργησε υποδειγματικά, οργανωμένα, με απόλυτη τήρηση των 

μέτρων ασφαλείας και των υγειονομικών πρωτοκόλλων που επέβαλε η κατάσταση, γι’ αυτό 

και λάβαμε εξαιρετικά σχόλια από τους λουόμενους. Εξασφαλίσαμε φυσικά, τόσο για την 

χρονιά που πέρασε, όσο και για την φετινή χρονιά, την γαλάζια σημαία, για την δημοτική 

παραλία του Δήμου μας.  

Ωστόσο, η λειτουργία της πλαζ υπό αυτές τις συνθήκες και η εφαρμογή μέτρων όπως οι 

αποστάσεις ασφαλείας και ο περιορισμός των εισερχόμενων ατόμων, ανάλογα με την 

έκταση, περιόρισε καθοριστικά - ποσοτικά κυρίως - τη δυνατότητα φιλοξενίας 

λουομένων  της πλαζ,  με συνέπεια την μεγάλη απώλεια εισοδημάτων της ΤΙΕΔΑ ΑΕ, με 

επίσης τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο, που όμως δεν μπορούσε να αποφευχθεί, αφού δεν 

θα μπορούσαμε να στερήσουμε από τους δημότες την δημοτική παραλία. Τα παραπάνω 

επιδείνωσαν την ήδη βεβαρημένη οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 

Σε κάθε περίπτωση, η χρονιά που πέρασε δεν ήταν αντιπροσωπευτική και σίγουρα δεν ήταν 

μία χρονική συγκυρία κατά την οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν οι ιδέες μας για την 

ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή μας και τις επιμέρους 

εγκαταστάσεις μας. 

ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 

Αποτελεί για εμάς την μεγαλύτερη πρόκληση και μας προκαλεί ταυτόχρονα την μεγαλύτερη 

θλίψη. Παρόλο που είχαν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες, εντοπίστηκε μία έντονη δυσχέρεια 

διεκπεραίωσης του αιτήματός μας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού 

(Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων – Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) για 

την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) των Ιαματικών πηγών Τραϊανούπολης 



Αλεξανδρούπολης, το οποίο αποτελεί την βασική προϋπόθεση νομιμότητας για την 

λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου.  

Πέραν αυτού του προσκόμματος,  επιμένουμε να προβαίνουμε σε ενέργειες απολύτου 

νομιμότητας, για την ασφάλεια πρωτίστως των ίδιων των δημοτών και γενικότερα των 

επισκεπτών των Ιαματικών Λουτρών.  

Δυστυχώς, η πρόταση που κατατέθηκε στο LEADER Αλιείας Θάλασσας, προϋπολογισμού 

περίπου 600.000 € δεν ευδοκίμησε, ωστόσο παραμένουμε σε αναζήτηση χρηματοδοτικού 

εργαλείου, προκειμένου να γίνει μία γενναία παρέμβαση στις ήδη υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις και να προσφέρουμε στους δημότες την πηγή των Ιαματικών Λουτρών, όπως 

αρμόζει σε έναν δήμο που διαθέτει έναν τόσο πολύτιμο ιαματικό πόρο. Πλέον βρισκόμαστε 

σε ένα τελικό στάδιο ολοκλήρωσης του φακέλου και των απαραίτητων δικαιολογητικών που 

εκ νέου ζητήθηκαν από την ΕΥΠΑΤΕ, ούτως ώστε μέχρι το τέλος του έτους να προχωρήσουμε 

σε άνοιγμα του Υδροθεραπευτηρίου, έστω υπό περιορισμούς.  

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η αδράνεια τόσων ετών και η επιλογή να 

μην επενδυθούν τόσα χρόνια χρήματα για τις υποδομές, ούτε του υδροθεραπευτηρίου, ούτε 

του ξενοδοχείου, σε συνδυασμό με την γενικότερη δυσμενή οικονομική κατάσταση, είναι 

αντιληπτό ότι δεν ανατρέπεται μέσα σε κάποιους μήνες.  

 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙNTERREG ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ TOURISM - E. 

Συνεχίζουμε την υλοποίηση διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα – Βουλγαρία, με στόχο 

την αύξηση τουριστικών επισκέψεων.  

Μέρος του προγράμματος στο οποίο μετέχει η ΤΙΕΔΑ ως εταίρος, είναι:  

1. Η ανάπτυξη κοινής στρατηγικής μάρκετινγκ για την τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής 

περιοχής (Development of a joint marketing strategy for tourism development) 

2. Η δημιουργία εφαρμογής ξενάγησης και προβολής τοπικών σημείων ενδιαφέροντος σε πέντε 

(5) γλώσσες. Η εφαρμογή θα είναι εγκατεστημένη σε 40 φορητές συσκευές (tablets), τα 

οποία θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων επισκεπτών. Θα υπάρχει φυσικά η 

δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής στο smartphone ή tablet του καθενός, απλά με ένα 

download.  



3. Δημιουργία πλατφόρμας «Internet of Things» σε πλήρη διασύνδεση με μικροαισθητήρες και 

υποσύστημα παραγωγής αναφορών και ειδοποιήσεων.  

Προχωρήσαμε σε διαγωνισμό, ο οποίος ολοκληρώθηκε και φτάσαμε και στην υλοποίησή 

του. Πλέον αυτά που ανέφερα έχουν γίνει και είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε την 

πανέξυπνη αυτή πλατφόρμα, πράγμα που θα πράξουμε και στην επερχόμενη Διεθνή Έκθεση 

για την τεχνολογία και την καινοτομία «Beyond 4.0» στις 14-16 Οκτωβρίου 2021, στη 

Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας όλες τις «έξυπνες» εφαρμογές στις οποίες έχει προβεί ο 

Δήμος έως σήμερα, με κεντρική εφαρμογή και πλατφόρμα αυτήν που αναπτύχθηκε από την 

ΤΙΕΔΑ. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΒΑΑ 

Στα πλαίσια της συμμετοχής της ΤΙΕΔΑ ΑΕ, προκηρύχθηκαν ήδη οι δύο (2) διαγωνισμοί για 

τις καταρτίσεις ανέργων και εργαζομένων, σχετικά με τον τομέα  του τουρισμού. Οι 

επιμορφώσεις πρόκειται να υλοποιηθούν άμεσα. Αιτία της μη υλοποίησης έως τώρα, δεν 

ήταν φυσικά άλλη από την πανδημία, οι συνθήκες της οποίας δεν επέτρεπαν την 

ολοκλήρωση του έργου.  

Οι καταρτίσεις θα γίνουν μέσω ΚΕΚ. Έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις με τους αναδόχους 

που προέκυψαν από τους διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν και είμαστε προ της 

υλοποίησης των επιμορφώσεων.  

Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι η επιμόρφωση των ανέργων, αφορά κατάρτιση 25 ατόμων, 

προϋπολογισμού 45.000€ και των εργαζομένων, κατάρτιση 40 ατόμων, προϋπολογισμού 

50.000 €. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ  

Κατατέθηκε αίτηση ένταξης στον αναπτυξιακό, για επενδύσεις σε υποδομές, 

προϋπολογισμού άνω των 400.000 €.  

Η επένδυση αφορά: την κατασκευή των κατεστραμμένων στεγάστρων στην νότια πλευρά του 

Δημοτικού κάμπινγκ, για τα οποία θα προκηρυχθεί άμεσα ο διαγωνισμός, αφού έχουν ήδη 

εγκριθεί η μελέτη και οι όροι του διαγωνισμού και είμαστε εν αναμονή της λήψης των 

αντίστοιχων απαιτούμενων αδειών και νομιμοποιήσεων. Την ανακατασκευή παιδικής χαράς, 

την ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ, την ανακατασκευή γηπέδου τένις, την προμήθεια και 

εγκατάσταση σύγχρονου προγράμματος διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων, 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Camping, η προμήθεια νέων Η/Υ και εκτυπωτών, τη 



δημιουργία νέας ιστοσελίδας, την προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος ασφαλείας 

(κάμερες, συναγερμός κλπ), την προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων καλλωπισμού 

περιβάλλοντος χώρου και γενικότερα βελτιώσεις υποδομών και εξοπλισμών, όπως η 

τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ, για να πετύχουμε αυτονομία και μείωση στην 

κατανάλωση του ρεύματος, ομπρέλες, ξαπλώστρες, αντιολισθητικούς διαδρόμους, σκίαστρα 

για την παραλία του κάμπινγκ, ανακαίνιση των κτιρίων WC του κάμπινγκ, τοποθετώντας νέες 

λεκάνες, νιπτήρες, ντουζιέρες κ.λπ., με στόχο, υλοποιώντας όλα τα παραπάνω, να πετύχουμε 

μία τελείως διαφορετική εικόνα του Δημοτικού Κάμπινγκ Αλεξανδρούπολης, πιο εξελιγμένη 

και πιο αρμόζουσα στον Δήμο μας. 

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ (ΦΛΟΙΣΒΟΣ) -  ΚΥΛΙΚΕΙΟ  

Μετά από πολλά χρόνια, αδειοδοτήθηκε επιτέλους και για πρώτη φορά ο θερινός 

κινηματογράφος «ΦΛΟΙΣΒΟΣ» καθώς και το κυλικείο του, καθιστώντας τις επισκέψεις σε 

αυτόν μία ασφαλή πλέον, νόμιμη και διαφορετική συνήθεια για τους λάτρεις των ποιοτικών 

ταινιών.  

Η Κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολης, η οποία είχε έως τώρα την διαχείριση του 

Φλοίσβου, προσέφερε στους Δημότες απολαυστικές καλλιτεχνικές βραδιές, ενώ ο χώρος του 

Φλοίσβου, χρησιμοποιήθηκε για πλείονες εκδηλώσεις. Για πρώτη φορά επίσης, 

τοποθετήθηκε τουαλέτα για ΑΜΕΑ, ενώ έγιναν και κάποιες μικροεπεμβάσεις στον χώρο 

καθώς και μία αξιόλογη καλλιτεχνική παρέμβαση, με την τοποθέτηση της νέας πινακίδας 

στην είσοδό του, για την οποία λάβαμε εξαιρετικά σχόλια και η οποία  αποτελεί προάγγελο 

του σχεδίου που έχουμε για τον θερινό κινηματογράφο. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

- Με τα γεγονότα του Μαρτίου 2020 με την γείτονα χώρα (Τουρκία) και την ενίσχυση όλων των 

αστυνομικών δυνάμεων του Έβρου, ως έχοντες ηθικό καθήκον να στηρίξουμε την συλλογική 

προσπάθεια, προετοιμάσαμε δύο πτέρυγες του ξενοδοχείου των Ιαματικών Πηγών 

Τραϊανούπολης, προκειμένου να φιλοξενηθούν άνευ αντιτίμου αστυνομικοί, που ήρθαν να 

ενισχύσουν την άμυνα των συνόρων. Εν τέλει δεν χρειάστηκε να γίνει χρήση των 

εγκαταστάσεων, ωστόσο το θετικό είναι ότι μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, ανταποκριθήκαμε 

και ήμασταν πανέτοιμοι να υποδεχθούμε τον κόσμο. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να 

επιτευχθεί αυτό, χωρίς την ενθουσιώδη και άμεση ανταπόκριση και την εθελοντική εργασία 

των ντόπιων κατοίκων του χωριού των Λουτρών και όχι μόνο, οι οποίοι έσπευσαν να 

βοηθήσουν στο κάλεσμά μας.  



- Βρίσκεται υπό εξέταση από τον ΟΑΕΔ αίτημα μας για πρόσληψη μέσω προγράμματος 

ανέργων διαφόρων ειδικοτήτων, ηλικίας 55-67 ετών, επιθυμώντας να δώσουμε έτσι την 

ευκαιρία σε άτομα αυτής της ηλικίας, που δυσκολεύονται στην ανεύρεση εργασίας.  

- Επίσης, τοποθετήθηκε στην Δημοτική Πλαζ σύστημα υποβοήθησης ατόμων με προβλήματα 

όρασης, προκειμένου να μπορούν και μόνοι τους (χωρίς συνοδό) να απολαμβάνουν το 

μπάνιο τους, όπως δηλαδή τους αξίζει.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Στα πλαίσια της Οικονομικής Πολιτικής: 

 Το έτος 2020, ήταν αντικειμενικά μία πολύ δύσκολη οικονομικά χρονιά, με μειωμένα γενικώς 

έσοδα, από όλες τις πηγές εισοδημάτων της ΤΙΕΔΑ ΑΕ.  

 Προκειμένου να αποκαταστήσουμε τις ζημιές εντός του Δημοτικού Κάμπινγκ και να 

επενδύσουμε σε υποδομές και εξοπλισμό που στοχεύουν στη  βελτίωση των υπηρεσιών που 

προσφέρουμε, προβήκαμε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, κατά 286.000€, 

αφού η εταιρία αδυνατούσε να ανταπεξέλθει με ίδια μέσα, στο κόστος των έργων και των 

προμηθειών που απαιτούνται.  

 Παρ’ όλη την κακή οικονομική κατάσταση της εταιρίας, προχωρήσαμε σε αποπληρωμή χρεών 

της εταιρείας προηγουμένων ετών. 

 Προβήκαμε σε ανάθεση δικαστικών υποθέσεων για επιχειρηματίες - οφειλέτες μισθωμάτων, 

σε διόρθωση προηγούμενων αποτυχημένων ή και άδικων δικαστικών ενεργειών καθώς και 

σε αποστολή ενημερωτικών επιστολών οφειλετών του Δημοτικού Κάμπινγκ, προς είσπραξη 

των οφειλομένων.  

 Τέλος, προχωρήσαμε σε οριστική επιλογή μη διεξαγωγής ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ, όχι μόνο λόγω 

COVID-19, αλλά επειδή αποτελεί αποδεδειγμένα μία κάκιστη από οικονομικής άποψης 

εκδήλωση, που μοναδικό αποτέλεσμα είχε, για την εταιρία, την δημιουργία χρεών.  

Ελπίζουμε να ξεπεράσουμε άμεσα και όσο το δυνατόν πιο αναίμακτα την υγειονομική κρίση 

που βιώνουμε και να επανέλθουμε σύντομα σε μία κανονικότητα, ούτως ώστε να 

καταφέρουμε να εφαρμόσουμε τις ιδέες μας, πάνω στο κομμάτι του τουρισμού και να 

φέρουμε την ΤΙΕΔΑ και τα επιμέρους στοιχεία που την συνθέτουν, σε ένα αξιόλογο, 

ευρωπαϊκό επίπεδο, αφήνοντας πίσω μας την αναχρονιστική συμπεριφορά με την οποία 

είναι συνυφασμένη η εταιρία, εδώ και πολλά χρόνια.  



Συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε με επίκεντρο τον άνθρωπο και κύριο στόχο να φέρουμε τον 
Δήμο Αλεξανδρούπολης στο προσκήνιο! 

 


