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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Κωδικός 

Ομάδας

Εσόδων

Περιγραφή Εσόδων
Αρχικός

Προϋπ/μός

Τελικός

Προϋπ/μός

(με αναμ/σεις)

Βεβαιωθέντα

Έσοδα

Εισπραχθέντα

Έσοδα

0 Τακτικά Έσοδα 28.542.950,63 31.599.013,97 29.271.745,75 29.042.962,57 

1(πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 1.809.162,16 3.009.912,79 1.550.365,40 1.494.376,27

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 1.218.260,27 530.566,77 731.305,10 279.709,23

31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 

32
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 

παρελθόντα έτη
8.941.065,25 8.631.445,43 8.483.348,22  (1) 384.248,95

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 4.114.550,68 4.355.231,29 3.791.385,16 3.791.385,16

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 0,00 5.363.360,72 5.363.360,72 5.363.360,72

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 89.621.795,23 14.886.635,23 5.678.077,11 5.678.077,11

Σύνολο 134.247.784,22 68.376.166,20 54.869.587,46 46.034.120,01 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Ι.  Λειτουργικά Έξοδα

Κωδικός Ομάδας

Εξόδων
Περιγραφή Εξόδων

Αρχικός

Προϋπ/μός

Τελικός

Προϋπ/μός

(με αναμ/σεις)

Τιμ/θέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.011.266,25 8.714.080,83 8.422.116,47 8.266.308,78 8.192.807,34

61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 2.706.602,70 3.840.553,53 3.100.155,88 2.960.927,60 2.935.900,98

63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 1.784.873,61 2.872.280,02 963.489,40 738.375,75 727.382,00

651 Τοκοχρεολύσια δανείων 27.163,81 52.594,69 35.382,17 34.214,45 34.214,45

66 Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών 1.553.591,78 1.837.277,14 1.195.920,38 870.607,60 852.101,50

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 16.812.084,55 18.108.242,62 15.547.742,96 15.304.673,79 15.304.673,79

81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 0,00 1.777.921,29 1.777.365,13 1.119.288,61 1.080.455,73

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 12.498.756,61 12.440.985,58 3.778.704,40 3.778.704,40 3.778.704,40

Σύνολο  (Ι)
43.394.339,31 49.643.935,70 34.820.876,79 33.073.100,98 32.906.240,19 



ΙΙ. Επενδύσεις

Κωδικός 

Ομάδας

Εξόδων

Περιγραφή Εξόδων
Αρχικός

Προϋπ/μός

Τελικός

Προϋπ/μός

(με αναμ/σεις)

Τιμ/θέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα

71 Αγορές 783.855,00 1.319.506,50 264.595,34 185.697,98 185.697,98

73 Έργα 88.648.380,35 14.185.829,57 4.983.117,26 4.894.482,03 4.882.523,22

74 Μελέτες 583.881,19 1.396.949,63 570.929,98 511.873,50 502.076,55

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 616.745,31 621.745,31 612.015,06 612.015,06 612.015,06

Σύνολο (ΙΙ)

90.632.861,85 17.524.031,01 6.430.657,64 6.204.068,57 6.182.312,81

9111 Αποθεματικό 220.583,06 1.208.199,49 0,00 0,00 0,00

Γενικό σύνολο εξόδων 134.247.784,22 68.376.166,20 41.251.534,43 39.277.169,55 39.088.553,00 



ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΣΟΔΩΝ

Α Β (Β προς Α)

ΤΕΛΙΚΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

68.376.166,20 € 54.869.587,46 € 80%

ΤΕΛΙΚΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

68.376.166,20 € 46.034.120,01 € 67%

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ    ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

54.869.587,46 € 46.034.120,01 € 83%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΞΟΔΩΝ

Α Β (Β προς Α)

ΤΕΛΙΚΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

68.376.166,20 € 41.251.534,43 € (1) 60%

ΤΕΛΙΚΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

68.376.166,20 € 39.088.553,00 € 57%

ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

41.251.534,43 € 39.088.553,00 € 94%

(1) Περιλαμβάνεται ποσό 1.777.365,13 € που αφορά  τιμολογημένες οφειλές περασμένων ετών του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του συγχωνευθέντος Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.



ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ)

ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 2015 736.368,18 €

ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ (ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ) 8.099.099,27 €

ΣΥΝΟΛΟ 8.835.467,45 € (1)

(1) Ποσό ύψους 3.870.145,16 € βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (1)

Α Β Α πλην Β

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

46.034.120,01 € 39.088.553,00 € 6.945.567,01 €

ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΤΟΥΣ

41.251.534,43 € 39.088.553,00 € 2.162.981,43 €

(1) Επάρκεια Χρηματικού Υπολοίπου για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων.



ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

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)

6.945.567,01 € 4.651.218,74 € 2.294.348,27 €



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ



Έργο: Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς

 Σύμβαση έργου:  337.000 €

 Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ



Έργο: Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς

 Σύμβαση έργου:  337.000 €

 Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ



Έργο: Επισκευή Α΄Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού

 Σύμβαση έργου: 293.764,79 €

 Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ



Έργο: Επισκευή Α΄Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού

 Σύμβαση έργου: 293.764,79 €

 Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ



Έργο: Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου Καπνομάγαζου

 Σύμβαση έργου: 1.495.262,14 €

 Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ



Έργο: Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου Καπνομάγαζου

 Σύμβαση έργου: 1.495.262,14 €

 Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ



Έργο: Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου Καπνομάγαζου

 Σύμβαση έργου: 1.495.262,14 €

 Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ



Έργο: Αναβάθμιση και επέκταση του Δημοτικού Ωδείου

 Σύμβαση έργου:  1.179.297,78 €

 Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ



Έργο: Αναβάθμιση και επέκταση του Δημοτικού Ωδείου

 Σύμβαση έργου:  1.179.297,78 €

 Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ



Έργο: Αναβάθμιση και επέκταση του Δημοτικού Ωδείου

 Σύμβαση έργου:  1.179.297,78 €

 Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ



Έργο: Ανακατασκευή κτιρίου πρώην παλιού Νοσοκομείου
για τη στέγαση του Μουσικού Γυμνασίου

 Σύμβαση έργου: 1.043.509,65 €

 Χρηματοδότηση: Ο.Σ.Κ.



Έργο: Ανακατασκευή κτιρίου πρώην παλιού Νοσοκομείου
για τη στέγαση του Μουσικού Γυμνασίου

 Σύμβαση έργου: 1.043.509,65 €

 Χρηματοδότηση: Ο.Σ.Κ.



Έργο: Ανακατασκευή κτιρίου πρώην παλιού Νοσοκομείου
για τη στέγαση του Μουσικού Γυμνασίου

 Σύμβαση έργου: 1.043.509,65 €

 Χρηματοδότηση: Ο.Σ.Κ.



Έργο: Κατασκευή Πάρκου στην Αγγέλου Ποιμενίδη

 Σύμβαση έργου: 42.066,00 €

 Χρηματοδότηση: Σ.Α.Τ.Α.



 Έργο: Συντηρήσεις καταστρωμάτων οδών Δ.Ε.

Αλεξανδρούπολης

 Προϋπολογισμός: 73.200,00 €

 Χρηματοδότηση: Σ.Α.Τ.Α. 2014 και Επενδύσεις

– ΕΡΓΑ ΑΡΘ.27 ν.3756/09

 Φάση έργου: οι εργασίες του έργου έχουν

εκτελεστεί σε ποσοστό κοντά στο 100% και

εισηγούμαστε την έγκριση του 2ου ΑΠΕ

(τακτοποιητικού)



Έργο: Συντηρήσεις καταστρωμάτων οδών Δ.Ε.

Αλεξανδρούπολης



 Έργο: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στις Φέρες

 Ποσό Σύμβασης: 2.967.109,06 € (χωρίς ΦΠΑ)

 Χρηματοδότηση: 1.Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007- 2013» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)(Ταμείο Συνοχής -
Εθνικοί Πόροι )

2. Ίδιοι πόροι 



 Έργο: Κατασκευή Παράπλευρων Έργων Περιφερειακού Δρόμου

 Προϋπολογισμός έργου: 340.000,00€ + 75.200,00€ (Συμπλ. Σύμβαση)

 Συμβατική Δαπάνη: 226.491,98 € + 75.200,00€ (Συμπλ. Σύμβαση)

 Χρηματοδότηση: Σ.Α.Τ.Α.

 Εντός του 2015 κατασκευάστηκαν: Νέα πύλη οχημάτων, νέα πύλη αρμάτων,
κατασκευή κεραμοσκεπής σε φυλάκιο στο στρατόπεδο «Γιαννούλη»



Έργο: Κατασκευή ρείθρου – διάβασης στα αγροκτήματα της Παλαγίας

 Προϋπολογισμός έργου: 22.000,00 €

 Χρηματοδότηση έργου: Σ.Α.Τ.Α. κατά 100%

 Ποσοστό απορρόφησης επί του συμβατικού αντικειμένου %: 93,63%



ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΡΕΙΘΡΟΥ-ΔΙΑΒΑΣΗΣ (ΣΩΛΗΝΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ) ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ

ΠΑΛΑΓΙΑΣ

 Περιγραφή έργου: Το εν λόγω

έργο κατασκευάστηκε για την

σύντομη και εύκολη πρόσβαση

των αγροτών των ως άνω

αγροκτημάτων, οι οποίοι

αναγκάζονταν για την καλλιέργεια

της Νότια- Ανατολικής πλάκας

περιοχής «Πόταμος» να

προσεγγίζουν στην περιοχή από το

υφιστάμενο περιφερειακό

ασφαλτόδρομο λόγω του άξονα

Εγνατίας κάνοντας ολόκληρο

κύκλο.

 Η σωληνωτή γέφυρα που

μελετήθηκε και κατασκευάστηκε

έχει συνολικά μήκος 6,00 μέτρα

και πλάτος 6,10 μέτρα και

αποτελείται από δυο σειρές καθ’

ύψος των τεσσάρων κάθε μία,

εγκιβωτισμένων τσιμεντοσωλήνων

κυκλικής σταθερής διατομής Φ

800.



Έργο: Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Φερών

 Το έργο κατασκευάστηκε στο Ο.Τ. 160α της Δημ.
Ενότητας Φερών, σε οικόπεδο εμβαδού 600,29 τμ. με
χρήση γης: «Χώρος υπηρεσιών υγείας» και καλύπτει
επιφάνεια 235,09 μ2.

 Το κτίριο του Περιφερικού Ιατρείου Φερών είναι ισόγεια
οικοδομή με υπόγειο και βρίσκεται επί της οδού
Αριστείδη αριθ. 33, συνοικία Άγιος Νικόλαος στις Φέρες
ιδιοκτησίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 Η κατασκευή αποτελείται από ισόγειο κτίριο με
κεραμοσκεπή και το υπόγειο, συνολικού εμβαδού
235,09 μ2 (ισόγειο) και 229,58 μ2 (υπόγειο) και
διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου



Έργο: Κατασκευή Περιφερειακού ιατρείου Φερών

 Προϋπολογισμός έργου: 825.000,00 €

 Χρηματοδότηση έργου: ΕΣΠΑ κατά 100%

 Ποσοστό απορρόφησης επί του συμβατικού αντικειμένου σε %:
98,30%



 Έργο: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην παραλιακή
περιοχή Απολλωνιάδας Προϋπολογισμός έργου :
1.900.000,00 €

 Υπογραφή σύμβασης: ποσού 1.194.100,62 € (30/12/2013)



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑΣ



Έργο: Ανακατασκευή Δημοτικών W.C. Στην Πλατεία του
Φάρου

 Σύμβαση έργου: 19.000,00 €

 Χρηματοδότηση: Σ.Α.Τ.Α. 



 Αποκαταστάσεις Στεγανοποίησης Οροφής

Πολυχώρων Μαΐστρου, Απαλού και

Προθερμαντήριο Μπουλμπουτζή στο Στάδιο

Φώτης Κοσμάς

 Δαπάνη: 13.509,82  (με ΦΠΑ)                                                                     

 Υπογραφή Σύμβασης:  10/11/2015





 Έργο: Αποκαταστάσεις φθορών

ασφαλτοστρωμένων δρόμων Δ.Ε.

Τραϊανούπολης

 Προϋπολογισμός  μελέτης 40.000,00  €

 Συμβατική Δαπάνη :  33.600,00 € (με ΦΠΑ) 





 Έργο: Αναβάθμιση και Ανάδειξη Χερσαίων Μεθοριακών Σταθμών Βόρειας
Ελλάδας ( Μεθοριακός Σταθμός Κήπων )

 Προγραμματική σύμβαση με Υπ. Μακεδονίας – Θράκης

 Προϋπολογισμός προγραμματικής Σύμβασης : 100.000,00 €

 Συμβατική Δαπάνη : 68.043,60 €

 Περιγραφή έργου: αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά
led



ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ



 Έργο: Κατασκευή Περιφερειακού Δρόμου

 Προϋπολογισμός  μελέτης: 8.900.000 € - ΕΣΠΑ

 Συμβατική Δαπάνη: 4.302.422,57 €

 Έχει ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο του
έργου. Έχει παραληφθεί διοικητικά για χρήση σε
μήκος 1.882 από το σύνολο 2.732 μ..Αναμένεται
η υπογραφή συμπληρωματικής σύμβαση του
έργου ποσοστού 16,9 % σε σχέση με την αρχική
δαπάνη που θα περιλαμβάνει κυρίως τις
επείγουσες για την προστασία του τεχνικού
υπόγειας διάβασης στο στρατόπεδο Γιαννούλη,
την ολοκλήρωσή του και τη διαμόρφωση του
κόμβου με την Εθνική οδό



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ



ΟΙΚΟΠΑΡΚΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ

 Προϋπολογισμός: Ποσό μελέτης: 5.557.850, 94 €, Ποσό
σύμβασης με Φ.Π.Α.: 2.507.958,92 € + 85.986,73 €
(Αρχική Σύμβαση + Συμπληρωματική Σύμβαση)

 Χρηματοδότηση: Εθνικοί πόροι (συνεχιζόμενο)

 Φάση έργου: έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εργασιών
της Αρχικής Σύμβασης κατά 97%

 2η Συμπληρωματική Σύμβαση (Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

 Προϋπολογισμός: Ποσό μελέτης: 321.030,00 €, Ποσό
σύμβασης: 297.675,11 €

 Χρηματοδότηση: Ιδιοι πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Φάση έργου: έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εργασιών
της Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά 90%



ΟΙΚΟΠΑΡΚΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ



 Έργο: Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας
λυμάτων Φερών – Υποέργο: Αποχέτευση Φερών
(αναθεώρηση οριστικής μελέτης 1984) - Αρχική
Σύμβαση

 Προϋπολογισμός: Ποσό μελέτης: 8.651.705,06 €,
Ποσό σύμβασης (με Φ.Π.Α.) 3.329.026,35 € +
845.970,80 Σ.Σ.

 Χρηματοδότηση: ΕΠΠΕΡΡΑ (συνεχιζόμενο)

 Φάση έργου: έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση των
εργασιών της Αρχικής Σύμβασης κατά 90%.
Υπολείπεται η αποπεράτωση των υπολοίπων
παροχών-τριτεύον δίκτυο και οι δοκιμές
λειτουργίας



Έργο: Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας
λυμάτων Φερών – Υποέργο: Αποχέτευση Φερών
(αναθεώρηση οριστικής μελέτης 1984) - Αρχική
Σύμβαση



 Έργο: Αποχέτευση και εγκατάσταση

επεξεργασίας λυμάτων Φερών – Υποέργο:

Αποχέτευση Φερών (αναθεώρηση οριστικής

μελέτης 1984) - Συμπληρωματική Σύμβαση

 Προϋπολογισμός: 845.970,80 €

 Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Φάση έργου: έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση των

εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης

κατά 80%. Υπολείπεται η αποκατάσταση των

ασφαλτικών των σκαμμάτων 7.000,00 μ2.



Έργο: Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας
λυμάτων Φερών – Υποέργο: Αποχέτευση Φερών
(αναθεώρηση οριστικής μελέτης 1984) -
Συμπληρωματική Σύμβαση



Έργο: Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων

 Σύμβαση έργου: 90.000,00 €

 Χρηματοδότηση: Σ.Α.Τ.Α. Σχολείων



 Έργο: Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε.
Αλεξανδρούπολης

 Προϋπολογισμός: 220.000,00 €

 Χρηματοδότηση: Σ.Α.Τ.Α. 2015

 Ανάδοχος έργου: ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ

 Φάση έργου: 95%



 Έργο: Κατασκευή τμήματος αποχέτευσης ομβρίων
ανατολικού οικισμού Μάκρης

 Προϋπολογισμός: 10.284, 02 € (χωρίς Φ.Π.Α.)



 Έργο: Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Φερών

 Προϋπολογισμός έργου: 73.000,00 €

 Συμβατική Δαπάνη: 64.240,00 €

 Χρηματοδότηση: Σ.Α.Τ.Α.

 Πραγματοποιήθηκαν ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό Βρυσούλας.
Υπολείπονται ασφαλτοστρώσεις στις Φέρες.



 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ

 Δαπάνη Έργου  : 113.549,39  € (με ΦΠΑ) 

 Χρηματοδότηση: Σ.Α.Τ.Α.  

 Υπογραφή Σύμβασης: 30/12/2014

 Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, εκκρεμεί η

έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης .



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ



 Έργο: Διαμόρφωση Παραλιακής Ζώνης
Αλεξανδρούπολης

 Προϋπολογισμός πράξης: 1.307.000,00 €

 Χρηματοδότηση: για ένταξη στο ΕΣΠΑ ( Β.Α.Α.)

 Έχει ολοκληρωθεί και αναμένονται οι τελευταίες
εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς

 Έργο: Ανάπλαση Δυτικής Χερσαίας Ζώνης Λιμένα
Αλεξανδρούπολης

 Προϋπολογισμός πράξης: 2.250.187,30 €

 Χρηματοδότηση: για ένταξη στο ΕΣΠΑ ( Β.Α.Α.)

 Έχει ολοκληρωθεί και αναμένονται οι τελευταίες
εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς.



 Έργο: Κατασκευή Κτιρίων Γυμνασίου & Λυκείου στην περιοχή 

ΚΕΓΕ του Δήμου Αλεξανδρούπολης

 Προϋπολογισμός πράξης : 10.250.000,00 € - για ένταξη στο 

ΕΣΠΑ

 Αφορά στην Κατασκευή 12θέσιου Γυμνασίου και 12θέσιου

Λυκείου ( 360 μαθητών ) στην περιοχή ΚΕΓΕ.

 Έργο: Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου Στάθμευσης στην

Αλεξανδρούπολη

 Προϋπολογισμός πράξης : 323.000 € - για ένταξη στο ΕΣΠΑ

 Θα δημιουργηθεί υπαίθριος χώρος στάθμευσης , 115 θέσεων ,

δυτικά του σταδίου Φώτης Κοσμάς.



 Έργο: Ανέγερση Μονώροφου Κτιρίου Δημοτικής Αγοράς - Ιχθυαγοράς

 Προϋπολογισμός πράξης : 1.300.000 € - για ένταξη στο ΕΣΠΑ

 Θα ανεγερθεί ισόγειο μονώροφο κτίριο 460 μ2 στο χώρο της παλιάς

ιχθυαγοράς. Θα περιλαμβάνει 15 καταστήματα των 20 εως 30 τ.μ. , με

διατήρηση των στοών ως είχαν.



 Έργο: Ανάδειξη - αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι :

"Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης των αποθηκών 1-3-4 σε έκθεση πώληση

- κινηματοθέατρο - εκθεσιακό χώρο και ανέγερση νέων κτιρίων στην θέση 2-

5 με χρήση συνάθροισης κοινού-μουσική σκηνή "

 Προϋπολογισμός : 5.301.781 ,00  €

 Χρήση :

 Αποθήκη 1 : 309 μ2 μονώροφη, με χρήση έκθεσης πώλησης τοπικών

προϊόντων

 Αποθήκη 2 : 579 μ2 διώροφη, συνάθροισης κοινού (Καφέ- Εστίαση )

 Αποθήκη 3 : 535 μ2 διώροφη, διατηρητέα με χρήση κινηματοθεάτρου 154

θέσεων

 Αποθήκη 4 : 744 μ2 διώροφη, διατηρητέα με χρήση εκθεσιακού χώρου

 Αποθήκη 5 : 287 μ2 μονώροφη, με χρήση μουσικής σκηνής 154 θέσεων



 Έργο: Ανάδειξη- Αξιοποίηση χώρου Παλαιού

Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης

 Προϋπολογισμός: 1.350.000,00 €

 Αφορά στην αξιοποίηση των υφισταμένων

κολυμβητικών δεξαμενών του παλαιού κολυμβητηρίου

και επανάχρησή τους καθώς και δημιουργία νέων

κτιρίων υποδομής. Με τον τρόπο αυτό το νέο σύνολο

θα αποτελεί ένα σύγχρονο χώρο αναψυχής που θα

απευθύνεται στο κοινό και ιδιαίτερα στα άτομα με

ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ).



Κυκλοφοριακή μελέτη Αλεξανδρούπολης

 Έχει ολοκληρωθεί η Β Φάση.

 Εγκρίθηκαν οι οριστικές προτάσεις για τη

βελτίωση της κυκλοφορίας και στάθμευσης για

πεζούς, οχήματα, ποδήλατα, Μέσα Μαζικής

Μεταφοράς κλπ στο οδικό δίκτυο της πόλης



 Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Αλεξανδρούπολης: υπό εκπόνηση (Α
Φάση) – Αναμένεται η κατάθεσή της Α Φάσης στα τέλη του Απριλίου
2016

 Πολεοδομικό σχέδιο περιοχής της οδού Άβαντος: Εκ νέου υποβολή
στο ΣΥΠΟΘΑ της Περιφέρειας και μετά στο Κεντρικό ΣΥΠΟΘΑ μετά
τις εκ νέου εγκρίσεις από το Δασαρχείο (μεγάλο πρόβλημα η
καθυστέρηση της σύστασης του ΣΥΠΟΘΑ και η μέχρι τώρα τρίμηνη
αποχή) σε στάδιο εγκρίσεων πριν την τελική κατάθεση προς έγκριση.

 Πολεοδομικό σχέδιο Φυτωρίου- Μαϊστριανών: υπο τελική κύρωση η
αναθεώρηση της 1ης/2014 Πράξης Εφαρμογής και ολοκλήρωση της
διαδικασίας της όλης μελέτης

 Πολεοδομικό σχέδιο Ν. Χιλής: δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ
(27ΑΑΠ/26.02.2016) το Προεδρικό διάταγμα έγκρισης της
πολεοδομικής μελέτης. Έχει ξεκινήσει η σύνταξη της Πράξης
Εφαρμογής και αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα των
οικοπέδων εντός του 2ου εξαμήνου του 2016 για να γίνει η ανάρτησή
τους.



 Πολεοδομικό σχέδιο Μαΐστρου: μετά από την ένσταση της Εταιρείας
EUROGAS κατά της πολεοδομικής επέκτασης του Μαΐστρου και
κατά του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αλεξανδρούπολης,
δημιουργήθηκε πρόβλημα από την έγκριση της μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συνέλεξε
τα ΣΑΤΑΜΕ (σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων) των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στο ΒΙΟΠΑ Μαΐστρου και προσάρμοσε ανάλογα
την πολεοδομική μελέτη επέκτασης του οικισμού.

 Τα προβλήματα της πολεοδομικής μελέτης είναι πάρα πολύ μεγάλα. 
Το θέμα αντιμετωπίζεται μέσα από το Νέο Γενικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο καθώς στην περιοχή υπάρχει και σχετικά δεδικασμένα του 
ΣτΕ. 

 Πολεοδομικό σχέδιο Απαλού: Ολοκληρώθηκαν οι εγκρίσεις /
γνωμοδοτήσεις των φορέων μετά τα νέα δεδομένα από την Δασική
νομοθεσία. Σε στάδιο υποβολής στο ΣΥΠΟΘΑ της Περιφέρειας για την
τελική έγκριση της πολεοδομικής μελέτης.



 Πολεοδομικό σχέδιο Παλαγίας: ολοκληρώθηκε η Α
Φάση. Η σύμβαση έχει διακοπεί λόγω χρηματοδοτικής
ικανότητας του Δήμου. Το θέμα θα ξανασυζητηθεί μετά
την ολοκλήρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του
Δήμου

 Ρυμοτομικό σχέδιο Παλιννοστούντων: το ΣτΕ άλλαξε τη
διαδικασία εγκρίσεων και απαιτούμενων
υποστηρικτικών μελετών. Η διαδικασία έχει διακοπεί
έως ότου εγκριθεί το νέο ΓΠΣ της πόλης.

 Κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι παλιού
ρυμοτομικού σχεδίου: συντάσσονται μέσα στην πόλη
πράξεις αναλογισμού για την τακτοποίηση
εκκρεμοτήτων ρυμοτομίας.



 ΣΧΟΑΠ Τραϊανούπολης: Η Υπηρεσία παρακολουθεί τις παρατηρήσεις
του Υπουργείου επί των περιβαλλοντικών και των σφαλμάτων που
έχουν γίνει στην υποβολή της πολεοδομικής πρότασης στην
Περιφέρεια για διόρθωση προκειμένου να υποβληθούν εκ νέου.

 Περιφερειακό Χωροταξικό: Υπάρχει πλήρης και πολύ σοβαρή
παρακολούθηση του Περιφερειακού Χωροταξικού με την έγκαιρη και
ολοκληρωμένη παρουσία των θέσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης
στην ομάδα μελέτης, τηρώντας όλες τις προθεσμίες που έθεσαν οι
μελετητές αλλά και με πλήρη συμμετοχή όλων των φορέων της
πόλης.

 Πολεοδομικές μελέτες στρατοπέδων Ζήση, Ιωάννου και Πατσούκα:
Διορθώνονται οι παρατηρήσεις επί των περιβαλλοντικών για
υποβληθούν στο ΥΠΕΚΑ για την έγκριση. Λαμβάνονται υπ’ όψιν όλα
τα νέα δεδομένα που προκύπτουν στις περιοχές μελέτης (πχ
εκκλησία στο στρ. Ζήση κ.α.)



ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΓΑΙΑΟΣΕ, ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΤΕΛ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ



Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την 
καταπολέμηση της βίας 

 Εγκεκριμένο έργο: Δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο .

 Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 30/11/2015. Με
απόφαση της Γ.Γ. ισότητας των Φύλλων δόθηκε παράταση
λειτουργίας έως τις 28/4/2016. Επίσης, έχει γίνει η
απαραίτητη διαδικασία έτσι ώστε να ενταχθεί προς
χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Α.Μ.-Θ. για ακόμα 3 έτη.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας: 

 A. Πρόγραμμα ENPI CBC MED: 1 εγκεκριμένο έργο: 

 MARE NOSTRUM: Διευκόλυνση της διασυνοριακής
διαχείρισης της λεκάνης της Μεσογείου, μέσω της
μείωσης των νομικών και θεσμικών εμποδίων.

 Το πρόγραμμα παρατάθηκε έως τις 30/6/2016

 Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συμμετείχε στην τελική
συνάντηση των εταίρων του προγράμματος, που έλαβε
χώρα στη Βαλένθια, το Νοέμβριο του 2015.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 Πρόγραμμα LEADER: 

 Α. L313-4: Προβολή ορεινών διαδρομών του Δήμου

Αλεξανδρούπολης μέσω νέων τεχνολογιών:

 Σύμβαση: 10.491,90€.

 Έως τις 31/12/2015 παραδόθηκε η μελέτη εφαρμογής

και το portal.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 Πρόγραμμα LEADER:

 Β. L321-3: Προμήθεια στολών και οργάνων για τη Φιλαρμονική

του Δήμου Αλεξανδρούπολης:

 Σύμβαση Προμήθειας Οργάνων: 9.778,50€. Η προμήθεια

οργάνων ολοκληρώθηκε

 Σύμβαση Προμήθειας Στολών: 14.883,00€. Η σύμβαση

υπογράφηκε στις 24/12/2015



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 Υλοποιήθηκαν 111 επιμορφωτικά προγράμματα και
συμμετείχαν πάνω από 2.100 δημότες.

Από τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν:

 τα 66 ήταν με εθελοντές Εκπαιδευτές, 3 εκ των οποίων ήταν
αποτέλεσμα συνεργασίας με άλλους φορείς (προγράμματα
άλλων φορέων που διαμορφώθηκαν με τη συνεργασία του
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης)

 τα 48 ήταν αποτέλεσμα της Προγραμματικής Σύμβασης που
υπογράφτηκε μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και
της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 Α. Δράση 3:Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες
Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ):Ολοκληρώθηκε το παρακάτω σχέδιο:

 «Εύθραυστές Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου», Προϋπολογισμός:
11.623,50€

 Β. Δράση 7: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, (ΤΟΠΣΑ):

 «Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης
και Σαμοθράκης», Προϋπολογισμός: 4.034,40€

 «Ολιστικό σχέδιο υποστήριξης νέων αγροτών και ανέργων»,
Προϋπολογισμός: 11.709,60€

 «Τοπική Πλατφόρμα για την Απασχόληση & την επιχειρηματικότητα
νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία και την καινοτομική
επιχειρηματικότητα», Προϋπολογισμός: 19.803,00€



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 Συμμετοχή σε Διεθνείς Συνεργασίες και Δίκτυα:

 Α.Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αστική Ασφάλεια (EFUS):

 Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο πρόγραμμα
LIAISEII (Τοπικές Αρχές εναντίον του εξτρεμισμού). Στο πρόγραμμα
συμμετέχουν συνολικά 29 εταίροι από 10 κράτη και 18 πόλεις.

 Διάρκεια Προγράμματος: 24 μήνες

 Προϋπολογισμός: 24.000,00€, Χρηματοδότηση: 90% από Ε.Ε.

 Β. Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) HELICAS:

 Χωρική εμβέλεια: το σύνολο του Κοινοτικού Χώρου και χωρική
προτεραιότητα τις χώρες της Βαλκανικής

 Απαρτίζεται από φορείς του τετραπλού έλικα (ΟΤΑ, Πανεπιστήμια,
Επιμελητήρια, Εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών), με
επικεφαλής το Δήμο Θεσσαλονίκης και έδρα τη Θεσσαλονίκη.

 Βασικούς καταστατικούς σκοπούς αποτελούν οι 11 θεματικοί στόχοι
της Στρατηγικής Ευρώπη 2020.



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

& ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
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Οικονομική 
Ανάπτυξη

Κοινωνική 
Πρόοδος

Προστασία του

Περιβάλλοντος

Η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί προγραμματισμό, σχεδιασμό και 

συντονισμό και εξαρτάται από:

 Τη βούληση και τις θεσμικές παρεμβάσεις της Πολιτείας.

 Τη βούληση και τη δέσμευση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για 

εφαρμογή μέτρων.

 Την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών και 

παραγόντων της τοπικής κοινωνίας στα θέματα που τους 

αφορούν.

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μοντέλο που αποσκοπεί 

στην ανάπτυξη των φυσικών πόρων του πλανήτη, 

έτσι ώστε να μην στερεί τις επόμενες γενιές από την 

δυνατότητα ικανοποίησής τους. 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ενσωματώνει το μοντέλο της 

βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις δράσεις και ενέργειές του

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συμμετέχει ενεργά 

στο Σύμφωνο των Δημάρχων από το 2011
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Ανθρακικό Αποτύπωμα:

Έτος αναφοράς 2011: 6,0 tnCO2eq/κάτοικο

Έτος αναφοράς 2013: 5,4 tnCO2eq/κάτοικο

Σημαντικά Συμπεράσματα:
 Οι καταναλώσεις που υπόκεινται στη διαχείριση 

του Δήμου είναι λιγότερο από 5% της συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας

 Ο Δήμος παρουσιάζει σημαντικό δυναμικό 

εξοικονόμησης ενέργειας

 Η συμμετοχή των κατοίκων στην προσπάθεια 

μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

είναι απαραίτητη

Συνολική κατανάλωση ενέργειας: 926.490MWh

Στόχος 2020: 30% μείωση CO2 

4,2 tnCO2eq/κάτοικο  ή 304.675 tnCO2eq
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Εκμετάλλευση του Γεωθερμικού Πεδίου χαμηλής ενθαλπίας Αριστήνου-Άνθειας

Στόχος & Αντικείμενο:

 Τηλεθέρμανση 11 δημοτικών κτιρίων

 Τηλεθέρμανση του παιδικού χωρίου SOS

 Γεωθερμική μονάδα παραγωγής pellets από 

υπολειμματικής μορφής βιομάζας

Προϋπολογισμός:  4.500.000,00 €

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 Αδειοδότηση έργου

 Τεύχη δημοπράτησης έργου

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
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Γεωθερμική δημοτική μονάδα παραγωγής pellet από αγροτικά υπολείμματα 

βιομάζας

Στόχος & Αντικείμενο:

 Υλοποίηση δημοτικής μονάδας παραγωγής pellet 1,2tn/hr

 Χρήση γεωθερμικών φούρνων ξήρανσης της βιομάζας

 Αξιοποίηση υπολειμμάτων γεωργικών καλλιεργειών 

(κλαδέματα, υπολείμματα βαμβακιού και σκληρού σίτου)

 Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με λέβητες pellet 

σε 50 δημοτικά κτίρια (σχολεία)

 Μείωση ενεργειακού κόστους και περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος κτιριακού αποθέματος δήμου

Προϋπολογισμός:  2.103.040,00€

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 Μελέτη σκοπιμότητας

 Προμελέτη διαστασιολόγησης
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Προτεινόμενες επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ 

στο νέο κλειστό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης

Στόχος & Αντικείμενο:

 Εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας

 Εγκατάσταση ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

 Αντικατάσταση φωτισμού με LED λαμπτήρες

 Ενσωμάτων Φ/Β συστήματος για ιδιοκατανάλωση

 Δραστική μείωση λειτουργικού κόστους

Προϋπολογισμός:  1.435.772,70 €

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 Ετοιμότητα πρότασης προς υποβολή
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Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας στον Αθλητισμό – Η 

περίπτωση του κλειστού γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης

Στόχος & Αντικείμενο:

 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος και 

στα συστήματα θέρμανσης - ψύξης

 Τοποθέτηση Φ/Β συστήματος για ιδιοκατανάλωση

 Μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του 

κλειστού γυμναστηρίου

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων λόγω 

του επιδεικτικού χαρακτήρα του έργου.

Προϋπολογισμός:  1.036.132,56 €

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 Ετοιμότητα πρότασης προς υποβολή
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Τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε στέγες Δημοτικών Κτιρίων

Στόχος & Αντικείμενο:

 Εγκατάσταση 20 διασυνδεδεμένων Φωτοβολταϊκών 

Συστημάτων σε στέγες/δώματα Δημοτικών Κτιρίων

 Πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο ή net 

metering

Προϋπολογισμός:  450.000,00 €

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 Πλήρης αδειοδότηση Φ/Β σταθμών

 Ολοκλήρωση κατασκευής τριών (3) Φ/Β σταθμών

 Ετοιμότητα υποβολής πρότασης για τα λοιπά Φ/Β 

συστήματα

Νέο Πρόγραμμα Ταμείου 

Παρακαταθηκών & Δανείων
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Εξοικονόμηση ενέργειας στον Δημοτικό Φωτισμό με χρήση φωτιστικών LED

Στόχος & Αντικείμενο:

 Αντικατάσταση 1312 φωτιστικών σωμάτων με νέας 

τεχνολογίας φωτιστικά τύπου LED

 Εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερη από 65% 

(αφορά την συγκεκριμένη εγκατεστημένη ισχύ)

 Μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης

Προϋπολογισμός:  1.055.278,50 €

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 Ετοιμότητα πρότασης προς υποβολή

Νέο Πρόγραμμα Ταμείου 

Παρακαταθηκών & Δανείων
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Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για χρήση από τις δημοτικές υπηρεσίες 

Στόχος & Αντικείμενο:

 Προμήθεια τριών (3) επιβατικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

 Προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων 

 Προμήθεια δέκα (10) ηλεκτρικών ποδηλάτων

 Μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης μέρους του δημοτικού στόλου

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων λόγω του επιδεικτικού 

χαρακτήρα του έργου.

Προϋπολογισμός:  133.000,00 €

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 Ετοιμότητα πρότασης προς υποβολή

Νέο Πρόγραμμα Ταμείου 

Παρακαταθηκών & Δανείων
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Υποβολή πρότασης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions

Στόχος & Αντικείμενο:

 Αποκεντρωμένο έξυπνο σύστημα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ:

 Βιώσιμη καινοτόμος Αστική Κινητικότητα

 Ηλεκτρονική Έξυπνη Πλατφόρμα

 Έξυπνο σύστημα δημοτικού φωτισμού

Εταίροι Έργου:

• ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

• ENERGY HIVE CLUSTER

• ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ

• ΔΕΠΑ Α.Ε.

• ΌΛΑ Α.Ε.

• ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Ε.

• ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.

• ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.

• DASTERI SYSTEMS Α.Ε.

“InnoSity” – Innovation, integration and Sharing 

economy towards low-carbon Alexandroupolis city

Προϋπολογισμός:  4.668.414,00 €
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Συμμετοχή στην πρόταση “Intrincity” στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon2020

Στόχος & Αντικείμενο:

 Συμμετοχή ως πόλη “follower”

 Μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε μία 

έξυπνη πόλη

Προϋπολογισμός:  108.000,00 €

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 Αποστολή στοιχείων / συγγραφή πρότασης

 Λήψη πλάνων για video πρότασης
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Υποστήριξη της ενίσχυσης εκπαίδευσης τεχνητών στο ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Παροχή στήριξης στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  

«Skills Enhancement and Qualifications Classification in Natural Gas 

Technologies»

για την εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού της περιοχής της Αλεξανδρούπολης και 

του Έβρου  στο ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
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Μελέτη σκοπιμότητας τηλεθέρμανσης Φερών από αγωγό TAP

Στόχος & Αντικείμενο:

 Τηλεθέρμανση οικισμού Φερών από 

απορριπτόμενη θερμική ενέργεια του σταθμού 

συμπίεσης του αγωγού TAP στους Κήπους

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 Υπό εκπόνηση μελέτη σκοπιμότητας της 

υλοποίησης του έργου
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Υπογραφή σύμβασης μελέτης σκοπιμότητας-βιωσιμότητας του έργου

Τηλεθέρμανσης Φερών μεταξύ ΑΝ.ΚΟ. και του Δήμου Αλεξανδρούπολης
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Υλοποίηση έργων ΑΠΕ για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων  και τη 

βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Παρεμβάσεις:

 Αυτόνομα Φ/Β συστήματα με μπαταρίες για 

την κάλυψη ηλεκτρικών φορτίων σε κτίρια

 Εγκατάσταση ηλιακού συστήματος θέρμανσης 

και ΖΝΧ

 Εγκατάσταση συστήματος αβαθούς 

γεωθερμίας για θέρμανση και ΖΝΧ

 Εγκατάσταση λέβητα βιομάζας για θέρμανσης 

και ΖΝΧ

 Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρα-νερού 

για θέρμανση και ΖΝΧ

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 Υποβολή πρότασης, έγκριση πρότασης, 

δημοσίευση διαγωνισμών προμήθειας

ΚΤΙΡΙΑ

• Α’ ΠΣ

• Β’ ΠΣ

• Β’ ΠΣ Φερών

• Ζ’ ΠΣ

• Α’ ΚΑΠΗ

• Β΄ ΚΑΠΗ

• Πολυδύναμο

• Άγιος 

Κυπριανός

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 749.966 ευρώ
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Ενέργειες για την μίσθωση του γεωθερμικού πεδίου μέσης ενθαλπίας

Στόχος & Αντικείμενο:

 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

 Τηλεθέρμανση & Τηλεψήξη γειτονικών

οικισμών

 Τηλεθέρμανση & Τηλεψήξη θερμοκηπιακών

εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων

 Τηλεθέρμανση Αεροσταθμού

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 Συντονισμένες ενέργειες εκδήλωσης

ενδιαφέροντος προς το Υπουργείο Ενέργειας

και Κλιματικής Αλλαγής



 Αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από

εκδήλωση σειράς έντονων καιρικών φαινόμενών που έπληξαν την

ευρύτερη περιοχή του δήμου το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.

Λήφθηκαν σε συνεργασία με τη Τεχνική Υπηρεσία και το Τμήμα

Κοινωνικής Προστασίας όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για την

αποκατάσταση ζημιών και τη μέριμνα πληγέντων.

 Εφαρμόστηκε με επιτυχία και τη συνδρομή των υπαλλήλων της δημοτικής

ενότητας Φερών, ο σχεδιασμός εκκένωσης του οικισμού του Πόρου μετά

από ραγδαία άνοδο των υδάτων στον ποταμό Έβρο στις 4 και 5

Φεβρουαρίου.

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας



 Συνέδραμε με δυναμικό και μέσα στην κατάσβεση της φωτιάς που

ξέσπασε στις 22 Ιουλίου στη Σαμοθράκη.

 Εκσυγχρόνισε και ενημέρωσε τα μνημόνια ενεργειών για την

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας



• Συστάθηκε με την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. 

• Προέκυψε από τη συγχώνευση :

Της ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Της ΔΕΥΑ ΦΕΡΩΝ 

Με επέκταση των ορίων ευθύνης και στη Δημοτική

Ενότητα Τραϊανούπολης

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 



Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Με την καταγραφή των πραγματικών

καταναλώσεων του νερού και με

ορθολογικότερη διαχείριση των εσόδων –

εξόδων επετεύχθη η μείωση του τιμολογίου κατά

50% οικονομικά ασθενών ομάδων συμπολιτών

μας (ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι κ.ά.), αλλά και η

μείωση όλων των τιμολογίων έως και 30%

για πρώτη φορά μετά την ίδρυση της

Δ.Ε.Υ.Α.Α



Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Προετοιμασία ΜΕΛΕΤΩΝ ένταξης νέων έργων YΔΡΕΥΣΗΣ
και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ στο ΕΣΠΑ ( ΠΕΠ ΑΜΘ ) όπως:

 Η αύξηση της χωρητικότητας του υδροταμιευτήρα

 Η επέκταση και αναβάθμιση του Διυλιστηρίου νερού
Δήμου Αλεξανδρούπολης

 Η επέκταση και η τεχνική και ενεργειακή αναβάθμιση
της Ε.Ε.Λ. Αλεξανδρούπολης

 Μελέτες και σχέδια υλοποίησης του Σχεδίου
Διαχείρισης Υδάτων

 Μελέτες και έργα αξιοποίησης υδρευτικών πεδίων
(Ιτέας κ.λ.π. )

 Έργα μεταφοράς και υδροδότησης δυτικής πλευράς
Δήμου Αλεξανδρούπολης ( Μάκρη, Δίκελλα, Μεσημβρία
κ.λ.π. )



Δ.Ε.Υ.Α.Α.
 Η αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης πόλης Φερών

 Η επέκταση δεξαμενών της πόλης των Φερών και των οικισμών Δ.Ε. Φερών

 Η αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμών Δ.Ε. Τραϊανούπολης και Δ.Ε.

Αλεξανδρούπολης

 Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης Ίλυος Ε.Ε.Λ. Αλεξανδρούπολης (προϋπολογισμού

4.000.000 € )

 Πραγματοποιήθηκε πλήρης και λεπτομερής ποιοτικός έλεγχος όλων των πηγών

υδροδότησης ( γεωτρήσεων – υδρομαστεύσεων – υδροταμιευτήρα ) του συνόλου των

Δ.Ε. και Δ.Δ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 Έγιναν αναλύσεις μεγάλου αριθμού γεωτρήσεων άρδευσης αγροτών, για την ανανέωση

της άδειάς τους.

 Σειρά διαλέξεων – ομιλιών σε μαθητές για την ενημέρωσή τους για το νερό του δικτύου

του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για την προστασία και την εξοικονόμηση του.

 Σειρά δράσεων για το αστικό νερό στα πλαίσια του προγράμματος «

υδάτινες γέφυρες »

 Ξενάγηση σχολείων στους χώρους της ΔΕΥΑΑ (Διυλιστήριο – Βιολογικός –

Υδροταμιευτήρας

 Διαγωνισμός ζωγραφικής των δημοτικών σχολείων του Δήμου Αλεξανδρούπολης -

βράβευση των καλύτερων έργων



Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Έργο: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φερών

 Προϋπολογισμός: 3.093.516,79 €

 Σύμβαση: 2.789.304,77 €

 Πρόοδος έργου εντός 2015 : 100,00%

 Χρηματοδότηση από ΕΠΕΡΑ-ΕΣΠΑ. Σύμβαση 8/11/2011 Εκκρεμεί περίοδος
δοκιμαστικής λειτουργίας από τον Ανάδοχο



Δ.Ε.Υ.Α.Α

 Έργο:Αποχέτευση ακαθάρτων Φερών

 Προϋπολογισμός : 7.150.169,47

 Έκπτωση: 62,15%

 Σύμβαση : 2.706.525,48

 Πρόοδος έργου εντός 2015 : 91,00%

 Χρηματοδότηση από ΕΠΕΡΑ-ΕΣΠΑ. Σύμβαση 29/6/2011. Το έργο συνεχίζεται



Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Έργο:Επεκτάσεις- Παρεμβάσεις νέων δικτύων διανομής Δ. Δ.  Φερών  2015    

 Προϋπολογισμός :   52.000,00 €

 Πρόοδος έργου εντός  2015 : 70,00%

 Χρηματοδότηση:    ίδιοι  πόροι από Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 Το   έργο  συνεχίζεται  και  θα  ολοκληρωθεί   εντός  του  2016



Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Έργο : Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και βιολογικού
καθαρισμού οικισμού Μάκρης Δήμου Αλεξανδρούπολης

 Προϋπολογισμός: 6.155.715,92 €

 Χρηματοδότηση ΕΠΕΡΑ – ΕΣΠΑ.

 Έγκριση του Αποτελέσματος του Διαγωνισμού της
Μελέτης από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ με την απόφαση
277/27-11-2012

 Σύμβαση εκπόνησης μελέτης: 18-1-2013

 Ολοκληρώθηκε η μελέτη κατά 100%

 Εκκρεμεί δημοπράτηση των υποέργων των δικτύων
αποχέτευσης και της μελέτης εφαρμογής της Ε.Ε.Λ.
Μάκρης



Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Έργο :Κατασκευή Φρεατίου ελέγχου και αγωγών ακαθάρτων στην κοίτη του

χειμάρρου Βανικιώτη

 Προϋπολογισμός: 75.000,00 €

 Έκπτωση : 49,12 %

 Πρόοδος έργου εντός 2015: 100,00% 

 Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι από Δ.Ε.Υ.Α.Α.



Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Έργο :Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού γεώτρησης Αρδανίου

 Προϋπολογισμός : 83.000,00 €

 Έκπτωση: 56,00 %

 Πρόοδος έργου εντός 2015: 100,00%

 Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι από Δ.Ε.Υ.Α.Α.



Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Έργο : Ανακαίνιση – Επισκευή ασφαλτικών των ειδικών

τεμαχίων (φρεατίων, εσχαρών κλπ) των δικτύων

Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Προϋπολογισμός: 105.000,00 €

 Έκπτωση : 37,00 %

 Πρόοδος έργου εντός 2015: 100,00%

 Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι από Δ.Ε.Υ.Α.Α.



Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Έργο : Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης Δήμου
Αλεξανδρούπολης

 Προϋπολογισμός : 52.000,00  €

 Έκπτωση : 56,00 %

 Πρόοδος έργου εντός 2015: 100,00%  

 Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι από ΔΕΥΑΑ.

 Έργο : Καθαρισμοί δεξαμενών νερού

 Προϋπολογισμός : 30.000,00  €

 Έκπτωση : 55,00 %

 Πρόοδος έργου εντός 2015: 100,00%  

 Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι από Δ.Ε.Υ.Α.Α.



Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Έργο : Αποκατάσταση από θεομηνία ζημιών
τεχνικών δρόμου προσπέλασης υδροταμιευτήρα

 Προϋπολογισμός: 12.195,00 €

 Έκπτωση : 7,00 %

 Πρόοδος έργου 2015: 100,00%  

 Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι από Δ.Ε.Υ.Α.Α.



Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Έργο: Αποκατάσταση από θεομηνία ζημιών δικτύου ύδρευσης οικισμών

Δήμου Αλεξανδρούπολης

 Προϋπολογισμός: 12.195,00 €

 Έκπτωση : 6,00 %

 Πρόοδος έργου εντός 2015: 100,00%   

 Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι από Δ.Ε.Υ.Α.Α.



Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Έργο: Αποκατάσταση από θεομηνία αγωγού μεταφοράς νερού
Φ600 και δικτύου ομβρίων Λουτρών Τραϊανούπολης

 Προϋπολογισμός: 12.195,00 €

 Έκπτωση : 7,00 %

 Πρόοδος έργου εντός 2015: 100,00%    

 Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι από Δ.Ε.Υ.Α.Α.



Δ.Ε.Υ.Α.Α

 Έργο : Αποκατάσταση διαρροών και συναφών εργασιών Τραϊανούπολης 2015

 Προϋπολογισμός : 52.000,00  €

 Έκπτωση : 10,00 %

 Πρόοδος έργου εντός 2015 : 72,00%  

 Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι από Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Το   έργο  συνεχίζεται  και  θα  ολοκληρωθεί   εντός  του  2016



Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Έργο : Αποκατάσταση διαρροών αγωγών διανομής και συναφών
εργασιών Δ.Δ. Μάκρης 2015

 Προϋπολογισμός: 52.000,00 €

 Έκπτωση: 10,00 %

 Πρόοδος εντός 2015: 50,00%   

 Χρηματοδότηση:    ίδιοι  πόροι από  Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Το   έργο  συνεχίζεται  και  θα  ολοκληρωθεί   εντός  του  2016

 Έργο : Αντικαταστάσεις- Επεκτάσεις αγωγών δικτύου ύδρευσης οικισμών Ν.
Χιλής – Μαΐστρου- Απαλού- Αγνάντιας- Αμφιτρίτης- Παλαγίας 2015

 Προϋπολογισμός : 52.000,00  €

 Έκπτωση: 43,00 %

 Πρόοδος έργου εντός 2015 : 50,00% 

 Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι από   ΔΕΥΑΑ.

 Το   έργο  συνεχίζεται  και  θα  ολοκληρωθεί   εντός  του  2016



Δ.Ε.Υ.Α.Α.
 Έργο: Αποκαταστάσεις αγωγών μεταφοράς Άβαντα- Αισύμης-

Λεπτοκαρυάς –Κίρκης 2015

 Προϋπολογισμός: 52.000,00 €

 Έκπτωση : 10,00 %

 Πρόοδος έργου εντός 2015: 75,00% 

 Χρηματοδότηση ίδιοι  πόροι από Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Το   έργο  συνεχίζεται  και  θα  ολοκληρωθεί   εντός  του  2016



Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Έργο : Αποκαταστάσεις διαρροών καταθλιπτικών και κεντρικών

αγωγών Δ.Δ. Συκορράχης 2015

 Προϋπολογισμός : 52.000,00  €

 Έκπτωση : 49,00 %

 Πρόοδος έργου εντός 2015: 85,00%

 Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι από Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Το   έργο  συνεχίζεται  και  θα  ολοκληρωθεί   εντός  του  2016



Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Έργο: Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού γεώτρησης Πέπλου- Βρυσούλας- Γεμιστής

 Προϋπολογισμός : 190.000,00  €

 Έκπτωση : 62,00 %

 Πρόοδος έργου εντός 2015: 80,00%

 Χρηματοδότηση    ίδιοι     πόροι από   ΔΕΥΑΑ.

 Το   έργο  συνεχίζεται  και  θα  ολοκληρωθεί   εντός  του  2016



Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Έργο : Έργα αξιοποίησης υδρογεωτρήσεων Μάκρης

 Προϋπολογισμός: 150.000,00 €

 Έκπτωση : 57,26 %

 Πρόοδος έργου εντός 2015: 50,00%

 Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι από Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Το έργο συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί εντός του 2016



Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Έργο :Περιφράξεις αντλιοστασίων και δεξαμενών

 Προϋπολογισμός : 50.000,00  €

 Έκπτωση : 55,00 %

 Πρόοδος έργου εντός 2015: 25,00%  

 Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι από Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Το   έργο  συνεχίζεται  και  θα  ολοκληρωθεί   εντός  του  2016



Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Έργο : Κατασκευή ειδικού δικτύου ομβρίων πεζοδρόμων

περιοχής Παρμενίωνα

 Προγραμματική Σύμβαση με Δ. Α. : 216.000,00 €

 Έκπτωση : 56,34 %

 Πρόοδος έργου εντός 2015: 93,00%

 Χρηματοδότηση : ίδιοι πόροι από Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Το έργο συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί εντός του 2016



Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Έργο: Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων ύδρευσης –
αποχέτευσης 2015

 Προϋπολογισμός : 120.000,00  €

 Έκπτωση: 30,00 %

 Πρόοδος έργου εντός 2015: 35,00%

 Χρηματοδότηση:  ίδιοι πόροι από   Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Το   έργο  συνεχίζεται  και  θα  ολοκληρωθεί   εντός  του  2016

 Έργο : Ανόρυξη υδρογεωτρήσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης

 Προϋπολογισμός: 70.000,00  €

 Έκπτωση : 8,00 %

 Πρόοδος έργου εντός 2015: 65,00%

 Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι από Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Το   έργο  συνεχίζεται  και  θα  ολοκληρωθεί   εντός  του  2016



Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 Συνολικός προϋπολογισμός των υλοποιηθέντων από
δημοπρασίες έργων 2015 που χρηματοδοτήθηκαν
από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α. : 1.534.585,00 €

 Υλοποιήθηκαν 25 προμήθειες υλικών συνολικού
προΥπολογισμού: 1.180.215,00 €

 Υλοποίηθηκαν 21 Υπηρεσίες – Εργασίες
συνολικού προϋπολογισμού: 389.800,00 €



Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Δημοπρατήθηκαν τα ακόλουθα έργα (υλοποιούνται εντός του 2016 )

 Κατασκευή δικτύων ομβρίων υδάτων

 Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Φερών

 Νέες επεκτάσεις – αντικαταστάσεις αγωγών διανομής Δ.Δ. Αρδανίου-
Τριφυλλίου- Ιτέας 2015

 Αντικατάσταση δικτύων διανομής και αγωγών μεταφοράς Δ.Δ. Πέπλου
- Γεμιστής - Κήπων - Τελωνείο Κήπων 2015

 Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού γεώτρησης Γ1 Αισύμης

 Αποκατάσταση αγωγών ύδρευσης σε τεχνικά (Γέφυρες) οδών Δ.Ε.
Τραϊανούπολης

 Αντικατάσταση σωληνώσεων μηχανικής αφυδάτωσης αρχικής
ανύψωσης Κ.Α.Α.

 Συντήρηση - Καθαρισμός φρεατίων επίσκεψης του Κ.Α.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 781.986,84 €



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 Τακτικοί καθαρισμοί ρέματος Μαΐστρου.

 Καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων παλιού λατομείου Μάκρης ,
Παλαγίας και Πλατανότοπου Μαΐστρου.

 Περιμετρικός καθαρισμός ΧΑΔΑ Αλεξ/πολης ( 2 φορές ).

 Επανειλημμένος καθαρισμός περιοχών Δικέλλων και Μάκρης.

 Ανάπτυξη Κάδων Ανακύκλωσης παραλιακής ζώνης Μάκρης-Αγίας
Παρασκευής-Δικέλλων-Μεσημβρίας -Παλαγίας-Μαΐστρου.

 Συντήρηση και επισκευές επίστηλων απορριμματοδοχείων Δ.Ε.
Αλεξανδρούπολης.

 Συντήρηση και επισκευές κάδων αποκομιδής σύμμεικτων και
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε όλο το εύρος του Δήμου μας.

 Αναδιάρθρωση Τομέων αποκομιδής Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης και μείωσή
τους, με εμφανή οφέλη στην εξοικονόμηση πόρων.

 Τακτικός καθαρισμός περιοχής Τέρμα Άβαντος ως και το πασάζο του
Ο.Σ.Ε προς Χ.Α.Δ.Α.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 Καθημερινή αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων παλαιού ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού προσωρινή αποθήκευση & προώθησή τους στην
αρμόδια εταιρία ανακύκλωσης.

 Μεταφορές εξοπλισμού εκδηλώσεων του Δήμου .

 Μεταφορές υλικών και εξοπλισμού σχολείων του Δήμου.

 Ημερήσιος καθαρισμός οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Αλεξανδρούπολης
και Δ.Ε.Φερών με αυτοκινούμενο σάρωθρο βάσει προγράμματος.

 Ημερήσια αποκομιδή σύμμεικτων απορριμμάτων αναλόγως τον
προγραμματισμό με συνολικά (8) Απορριμματοφόρα και 7.500 κάδους
απορριμμάτων σε όλο το εύρος του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 Ημερήσια αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών και απορριμμάτων 3
Απορριμματοφόρα και 800 κάδοι σε όλο το εύρος του Καλλικρατικού Δήμου
Αλεξανδρούπολης.

 Καθημερινή πλύση κάδων απορριμμάτων βάσει προγράμματος με ένα (1)
όχημα Πλύσης Κάδων στη περιοχή Δ.Ε Αλεξανδρούπολης ανά τομέα και σε
οικισμούς.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 Τακτική διαμόρφωση και καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων με χρήση
μηχανικού εξοπλισμού και προσωπικού.

 Καθαρισμός δημοτικών και σχολικών κτηρίων ανά ημέρες βάσει τακτικού
προγράμματος της Υπηρεσίας.

 Καθαρισμός τμήματος ζώνης λιμένος Αλεξ/πολης όπισθεν ιχθυόσκαλας, εκτάσεως 15
στρεμμάτων και καθαρισμός των φρεατίων κίνησης του γερανού Λιμένα.

 Λειτουργία, αποκομιδή και μεταφορά σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
με τακτικά δρομολόγια συρμών μεταφόρτωσης από το Σ.Μ.Α. Δ.Ε. Φερών.

 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου μας.

 Διαχείριση δρομολογίων οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου μας.

 Προγραμματισμός ελέγχων καταλληλότητας (ΚΤΕΟ) οχημάτων.

 Διεκπεραίωση διαδικασιών έγκρισης κίνησης οχημάτων εκτός ορίων Νομού.

 Καταγραφή και αρχειοθέτηση υπερωριακής εργασίας προσωπικού της Υπηρεσίας.

 Διαχείριση αλληλογραφίας ,σύνταξη εγγράφων, καταγραφή ωρών εργασίας
προσωπικού και τήρηση αρχείου της Υπηρεσίας.

 Τακτικές επεμβάσεις από ομάδες προσωπικού η/και μηχανοκίνητα μέσα, σε
επιβαρυμένες περιοχές και οικισμούς , καθώς και σε έκτακτα συμβάντα.

 Καθαριότητα ακτών και περιοχών με τη συνδρομή προσωπικού και εθελοντικών ή
περιβαλλοντικών ομάδων, Οργανισμών και Υπηρεσιών .



ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 Σχεδιασμός, σύνταξη και ανάλυση των βασικών διατάξεων που αφορούν το
κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού Περιβάλλοντος του δήμου,
προσχέδιο του οποίου έχει ήδη κατατεθεί περιλαμβάνοντας διατάξεις για
θέματα καθαριότητας, πρασίνου και γενικά διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων.

 Μέριμνα για την καθαριότητα των ακάλυπτων οικοπέδων και λοιπών
κοινόχρηστων χώρων του δήμου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος
πρόκλησης πυρκαγιάς.

 Σύνταξη Τοπικού Σχέδιου Διαχείρισης Αποβλήτων, σε εφαρμογή του νέου
Εθνικού Σχεδιασμού (ΕΣΔΑ). Σε αυτόν περιλαμβάνονται, αναλυτική
περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, ποσοτικοποίηση των στόχων που
τίθενται για το Δήμο τη περίοδο 2015-2020 καθώς και για την ενδιάμεση
φάση προσαρμογής 2015-2017. Αναλύονται και περιγράφονται οι
προτεινόμενες δράσεις, όπως η δημιουργία δύο επιπλέον διακριτών ρευμάτων
διαλογής για το χαρτί και τα οργανικά υπολείμματα, επέκταση των σημείων
συλλογής γυαλιού, δημιουργία Πράσινων Σημείων, κλπ.

 Ανέπτυξε και υποστήριξε ενεργά συνεργασίες και παρουσία σε μια σειρά
κομβικών περιβαλλοντικών θεμάτων για το δήμο.



ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 Διατηρεί και ενημερώνει συνεχώς χωρικά και λοιπά ψηφιακά
δεδομένα σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών διευκολύνοντας τη
πρόσβαση στη πληροφορία αλλά και τη λήψη αποφάσεων όποτε αυτό
ζητηθεί.

 Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, συμμετείχε στο πιλοτικό
πρόγραμμα «Δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων» με σκοπό την
ουσιαστική συμβολή του δήμου, όχι μόνο στην απόκτηση
περιβαλλοντολογικών ανησυχιών των παιδιών, αλλά στην ενημέρωση
των ωφελειών από την βελτίωση στην ποιότητα διατροφής τους,
καθώς και στην αισθητική βελτίωση της εικόνας των σχολικών αυλών.
Με την δράση δημιουργήθηκαν λαχανόκηποι στις σχολικές αυλές οκτώ
σχολείων του δήμου μας. Ακόμα συμμετείχε στην οργάνωση έκθεσης
μαθητικής φωτογραφίας με θέμα το περιβάλλον σχολείων Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης. Όλες οι φωτογραφίες παρουσιάστηκαν
διαδικτυακά ενώ επιλεγμένες εκτέθηκαν στο Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας του δήμου.



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΣΤΟ 2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ



ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 Το τμήμα έφερε σε πέρας όλες τις απαιτούμενες εργασίες
συντήρησης σε πάρκα και δενδροστοιχίες της πόλης.

 Με ιδία μέσα ολοκλήρωσε την φυτοτεχνική διαμόρφωση του
πάρκου επί της οδού Ποιμενίδη καθώς και τη τοποθέτηση
αρδευτικού δικτύου.

 Πραγματοποίησε εγκατάσταση φυτικού υλικού και
διαμόρφωση σε νησίδες της ανατολικής εισόδου της πόλης
καθώς και σε νησίδες της παραλιακής ζώνης.

 Εγκατέστησε και αντικατέστησε αρδευτικά δίκτυα σε
διάφορες θέσεις

 Οργάνωσε και παρακολουθεί συστηματικά την αποθήκη
υλικών του συνεργείου πρασίνου.

 Συνολικά το έτος 2015 φυτεύτηκαν περισσότερα από 10.000
ετήσια ανθοφόρα φυτά σε νησίδες και παρτέρια της πόλης
καθώς και περισσότερα από 2.500 θάμνοι και δένδρα.



ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

 Πραγματοποίηση συνολικά 74 ταφών στο Α΄ Κοιμητήριο
Αλεξανδρούπολης από τις οποίες οι 70 σε οικογενειακούς
παραχωρημένους τάφους και οι 4 σε οικογενειακούς μη
παραχωρημένους τάφους.

 Πραγματοποίηση 265 ταφών στο Β΄κοιμητήριο
Αλεξανδρούπολης από τις οποίες οι 143 ήταν στη σειρά, οι
106 ήταν σε οικογενειακούς παραχωρημένους τάφους και οι
15 έγιναν σε οικογενειακούς μη παραχωρημένους τάφους.

 Πραγματοποιήθηκαν 5 εκταφές ύστερα από αίτηση των
συγγενών.

 Καθημερινή καθαριότητα των εκκλησιών του Α & Β
κοιμητηρίων , των WC και των οικημάτων που βρίσκονται και
στα δύο κοιμητήρια.

 Καθημερινά καθαρισμός των διαδρόμων των κοιμητηρίων



ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

 Πραγματοποιήθηκε απολύμανση του οστεοφυλακίου του Α κοιμητηρίου

 Καταγραφή, αποτύπωση ,αρίθμηση, φωτογράφηση των τάφων καθώς και
ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των υφιστάμενων τάφων του Β κοιμητηρίου
Αλεξ/πολης.

 Έκδοση 233 αδειών δόμησης τάφου και καταχώρηση αυτών στο σχετικό
βιβλίο

 Έκδοση 88 παραχωρητηρίων τάφου και καταχώρηση αυτών στα σχετικά
βιβλία

 Εισήγηση και λήψη απόφασης από το ΔΣ για τροποποίηση του κανονισμού
λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξ/πολης όσον αφορά την
αποπληρωμή του δικαιώματος ενταφιασμού σε οικογενειακού τάφο νεκρού
με άλλο βαθμό συγγένειας από αυτόν που προβλέπει η νομοθεσία (να γίνεται
είτε εφάπαξ είτε τμηματικά σε 8 δόσεις)

 Εισήγηση και λήψη 2 αποφάσεων από το ΔΣ ως προς την τοποθέτηση των
μαρμάρινων κατασκευών και ως προς τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών
τάφων.

 Δημιουργία Κανονισμού αναφορικά με τα Περιφερειακά Κοιμητήρια

 Έναρξη κατασκευής χωνευτηριού στο Β κοιμητήριο Αλεξ/πολης



ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 Αναδιάρθρωση δομής του τμήματος έπειτα από την διάλυση του ΑΠΟΚΔΑ.

 Διεκπεραίωση 188 εγγράφων ή αιτήσεων από φορείς, αθλητικά σωματεία και

δημότες.

 Σύνταξη νέων κανονισμών λειτουργίας για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις που

ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 Συντονισμός ενεργειών και ανάληψη πρωτοβουλιών για την αδειοδότηση των

αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.

 Υλοποίηση προγράμματος της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για

την δωρεάν εκμάθηση κολύμβησης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο από μαθητές όλων

των ηλικιών.

 Κατάρτιση ωρολογίων προγραμμάτων αγώνων και προπόνησης για τη σωστή και

εύρυθμη τέλεση αυτών.



ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

Διεξαγωγή προπονήσεων των συλλόγων ΑΜΕΑ Κότινος,

ΟΦΘΑ, ΝΟΑ και Εθνικός Αλεξανδρούπολης (περίπου 1100

αθλητές) σε τμήματα κολύμβησης, υδατοσφαίρισης και

Aqua fitness.

Κοινό ελεύθερης κολύμβησης: Έως 400 άτομα

Διεξαγωγή αγώνων κολύμβησης και υδατοσφαίρισης με

τη συμμετοχή αθλητών και ομάδων από γειτονικές χώρες

αλλά και σωματεία της Βορείου Ελλάδος.

Φιλοξενία για λόγους προετοιμασίας των Παγκόσμιων

Πρωταθλητών Νόρας Δράκου, Σπύρου Γιαννώτη, Κέλλυς

Αραούζου καθώς και του τριπλού Παραολυμπιονίκη στο

Λονδίνο (2012) Αριστείδη Μακροδημητρη.

Φιλοξενία camp προετοιμασίας αθλητών από διάφορες

πόλεις της Ελλάδος κατά τη διάρκεια των διακοπών των

Χριστουγέννων και του Πάσχα.



ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

21ο Μεσογειακό Κύπελλο

Κολύμβησης

Στις 4-5 Ιουλίου διεξήχθη, με τη

συνδιοργάνωση του Δήμου

Αλεξανδρούπολης, το 21ο

Μεσογειακό Κύπελλο Κολύμβησης

παίδων παγκορασίδων, με τη

συμμετοχή αθλητών από 17 χώρες.



ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

Προμήθεια νέας

σκούπας βυθού για τις

ανάγκες καθαρισμού

του πυθμένα της

μεγάλης και της μικρής

πισίνας.



ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

Τεχνικά – Συντήρηση

 Συνεχείς δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε

συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. για τη διασφάλιση

της ποιότητας των υδάτων

 Ελαιοχρωματισμός τοίχων μικρής πισίνας.

 Αλλαγή μεταλλικών θυρών λόγω διάβρωσης.

 Συχνή επιδιόρθωση υδραυλικών

εγκαταστάσεων στα αποδυτήρια.

 Αλλαγή κυκλοφορητών και άλλων εξαρτημάτων

στο σύστημα θέρμανσης.

 Διαγωνισμός για την προμήθεια χημικών

(χλώριο κτλ).

 Ωριαίος έλεγχος λειτουργιών των

εγκαταστάσεων μέσω εφαρμογής Η/Υ



Λήψη πολιτικής απόφασης και

δημιουργία κωδικού στον

προϋπολογισμού του Δήμου

Αλεξανδρούπολης για την «Προμήθεια

ολοκληρωμένου συστήματος

χρονομέτρησης Ολυμπιακών

προδιαγραφών». Έτσι, σύντομα το

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Αλεξανδρούπολης μέσω της

προσέλκυσης αγώνων και αθλητών

διεθνούς βεληνεκούς, διαμορφώνεται

ως μία υψηλού επίπεδου αθλητική

εγκατάσταση αθλημάτων υγρού στίβου.

ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ»

Αδειοδότηση της εγκατάστασης για

δύο έτη από την Επιτροπή Ελέγχου

και Καταλληλόλητας Αθλητικών

Χώρων. Η εγκατάσταση είναι πλήρως

εναρμονισμένη με όσα επιτάσσει ο

Νόμος σχετικά με την πυρασφάλεια,

την ασφάλεια, τη δημόσια υγεία, τη

σωστή λειτουργία των

ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων και τη στατική

επάρκεια.



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ»

Λειτουργία και χρήση Γυμναστηρίου:

Δευτέρα-Παρασκευή για τις ανάγκες προπονήσεων των

συλλόγων.

Σάββατο και Κυριακή για την τέλεση αγώνων Βόλεϊ,

Μπάσκετ, Χάντμπολ και άλλων αγωνισμάτων εφόσον

υπάρχει η σχετική αίτηση από αντίστοιχη Ομοσπονδία ή

φορέα.

Το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν camp

προετοιμασίας από συλλόγους διαφόρων αθλημάτων.

Διεξήχθησαν αγώνες βόλεϊ στα πλαίσια του

Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Challenge Cup και αγώνες

Εθνικών και Περιφερειακών Πρωταθλημάτων των

προαναφερθέντων αγωνισμάτων. Διεξήχθησαν επίσης

διεθνείς συναντήσεις Χάντμπολ και Ενόργανης

Γυμναστικής



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ»

Τεχνικά – Συντήρηση

 Εργασίες μόνωσης οροφής και οροφής αποδυτηρίων

 Αντικατάσταση λαμπτήρων Led

 Εσωτερικός ελαιοχρωματισμός και μερικός στη εξωτερική πλευρά.

 Επισκευή εξώθυρας προθαλάμου

 Επισκευή συστήματος πυρανίχνευσης

 Προμήθεια πυροσβεστήρων

 Αλλαγή βανών πυροσβεστικών φωλιών

 Επισκευή σιδερένιων κιγκλιδωμάτων κερκίδων.

 Στεγανοποίηση δεξαμενής πετρελαίου θέρμανσης βάσει προδιαγραφών πυρασφάλειας
με την κατασκευή τοιχίου.

 Μερική συντήρηση κουφωμάτων.

 Επιχρίσματα σε τοιχία, κολώνες και τμήματα της οροφής των αποδυτηρίων.

 Αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων.

 Προμήθεια αθλητικού υλικού (αντένες – δίχτυα κτλ)

 Προμήθεια ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού.



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ»

Δημιουργία κωδικού στον

προϋπολογισμό του Δήμου

Αλεξανδρούπολης και σύνταξη

μελέτης για την «Προμήθεια

Ηλεκτροϋδραυλικών Μπασκετών

Προδιαγραφών FIBA» προς

αντικατάσταση των παλαιών τύπου

οροφής.



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ «ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ»

Αδειοδότηση της εγκατάστασης για δύο έτη από την Επιτροπή Ελέγχου και

Καταλληλόλητας Αθλητικών Χώρων. Η εγκατάσταση είναι πλήρως εναρμονισμένη με

όσα επιτάσσει ο Νόμος σχετικά με την πυρασφάλεια, την ασφάλεια, τη δημόσια

υγεία, τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη

στατική επάρκεια.

Στην άδεια περιλαμβάνονται όλοι οι παρακείμενοι χώροι, όπως το Κλειστό

Προθερμαντήριο «Δημ. Μπουλμπουτζής»



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ «ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ»

Λειτουργία Σταδίου:

 Δευτέρα – Σάββατο & Κυριακή για τη διεξαγωγή

αγώνων.

 Δραστηριοποίηση δύο σωματείων ποδοσφαίρου

(Γ΄Εθνική Ανδρών & Γυναικών), 4 σωματείων

στίβου και περιστασιακά άλλων αθλημάτων για

τις προπονητικές ή αγωνιστικές ανάγκες τους.

 Ανοιχτό για το κοινό.

 Διεξαγωγή καλοκαιρινών παιδικών camp.



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ «ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ»

Τεχνικά – Συντήρηση

Εργασίες ελαιοχρωματισμού και μόνωσης στον εξωτερικό τοίχο.

Κατασκευή νέου πάγκου γιατρού αγώνα και τοποθέτηση δύο ανθρωποθυρών στο νότιο

τμήμα.

Αντικατάσταση κατεστραμμένων καθισμάτων κερκίδων.

Αντικατάσταση φιλέ βόλεϊ και επισκευή μπασκετών

Προμήθεια ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού.

Προμήθεια καλύμματος επί κοντώ.

Αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα ύδρευσης και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων

στο βόρειο τμήμα.

Επισκευή πυροσβεστικού συστήματος.

Απομάκρυνση μεταλλικών αντικειμένων από το Προθερμαντήριο «Δημ. Μπουλμπουτζής»,

επισκευή θυρών και επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Συντήρηση καυστήρα θέρμανσης και δικτύου.

Εργασίες μόνωσης στο Προθερμαντήριο «Δημ. Μπουλμπουτζής» και ελαιοχρωματισμού

στο εσωτερικό της εγκατάστασης.

Επισκευή ή αντικατάσταση μεταλλικών σχαρών υδρορροών και απομάκρυνση φερτών

υλικών.

Συμπλήρωση με άμμο των σκαμμάτων μήκους.



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ «ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ»

Για το επόμενο διάστημα έχει

προγραμματιστεί

επισκευή του ταρτάν στίβου

(προϋπολογισμός 20.000 €)

τοποθέτηση ειδικής ακρυλικής

επίστρωσης στα γήπεδα μπάσκετ και

βόλεϊ (προϋπολογισμός 10.000 €) με

ταυτόχρονη αντικατάσταση μπασκετών

συντήρηση των μεταλλικών

κιγκλιδωμάτων

προμήθεια αθλητικού υλικού στίβου

(εμπόδια, κάλυμμα ύψους κα).



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΓΕ

Αδειοδότηση της εγκατάστασης για δύο έτη από την Επιτροπή Ελέγχου και

Καταλληλόλητας Αθλητικών Χώρων. Η εγκατάσταση είναι πλήρως εναρμονισμένη

με όσα επιτάσσει ο Νόμος σχετικά με την πυρασφάλεια, την ασφάλεια, τη δημόσια

υγεία, τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη

στατική επάρκεια. Αξίζει να σημειωθεί πως η εγκατάσταση από κατασκευής της

(δεκαετία 90) ουδέποτε διέθετε τις προβλεπόμενες άδειες. Μάλιστα για πρώτη

φορά την αγωνιστική περίοδο 2015-16 διεξήχθησαν επίσημοι αγώνες Εθνικής

κατηγορίας βόλεϊ, διάφορα τουρνουά και αγώνες περιφερειακών πρωταθλημάτων

μπάτμιντον.

Το γυμναστήριο λειτουργεί από την Κυριακή έως το Σάββατο και σε αυτό

δραστηριοποιούνται σωματεία από το χώρο του βόλεϊ, του μπάσκετ, του χάντμπολ

και του μπάτμιντον.



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΓΕ

Τεχνικά – συντήρηση

Εργασίες ελαιοχρωματισμού στους εξωτερικούς και

εσωτερικούς χώρους.

Επιδιορθώσεις ηλεκτρολογικών και υδραυλικών

εγκαταστάσεων.

Αλλαγή καμένων ηλεκτρικών λαμπτήρων οροφής.

Επιδιόρθωση μεταλλικών στοιχείων της οροφής.

Αλλαγή σπασμένων υαλοπινάκων και επιδιορθώσεις

θυρών.

Εγκατάσταση πυροσβεστικού συστήματος

(πυροσβεστικές φωλιές – έξοδοι κινδύνου και

προμήθεια πυροσβεστήρων)

Δημιουργία ιατρείου και προμήθεια

ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού.

Κατασκευή κρεμαστρών ιματισμού και θέσεων

στάθμευσης ποδηλάτων.



ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 Έκδοση άδειας καταλληλότητας και λειτουργίας

ΤΟΛ ενόργανης γυμναστικής για δύο έτη.

 Παράταση για ένα έτος της άδειας λειτουργίας του

Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Φερών.

 Έκδοση προσωρινών αδειών λειτουργίας

Δημοτικών ποδοσφαιρικών γηπέδων

Μοναστηρακίου, Δορίσκου, Φερών και Αρδανίου.

 Παραχώρηση χρήσης από την Ιατρική Σχολή του

ΔΠΘ του κλειστού γυμναστηρίου «Κλειώ Φωλέα»

καθημερινά από τις 15:00 έως τις 20:00 για την

κάλυψη των προπονητικών αναγκών των

αθλητικών σωματείων του Δήμου.

 Κατασκευή ξύλινου παρκέ με τη σύναψη

χορηγικής συμφωνίας με ιδιώτη στο κλειστό

γυμναστήριο της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ «Κλειώ

Φωλέα».

 Επιδιόρθωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο

κλειστό γυμναστήριο της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ

«Κλειώ Φωλέα».



ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 Συνδιοργάνωση του αγώνα δρόμου πόλης

Run Greece 2015 Αλεξανδρούπολης.

 Τέλεση αγώνων στο κλειστό γυμναστήριο

της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ «Κλειώ

Φωλέα» (Πανρελλήνιο open Badminton –

Taek won do)

 Συνδιοργανωτής στο ποδοσφαιρικό

τουρνουά «Ευ αγωνίζεσθε» με τη

συμμετοχή όλων των ακαδημιών του Ν.

Έβρου.

 Συνδιοργάνωση σε τουρνουά διαφόρων

αθλημάτων.



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΦΕΡΩΝ



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

 Αγροτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Φερών

:85.000€



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

 Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων

δρόμων: 73.000€ (το έργο θα συνεχιστεί και

κατά το έτος 2016)



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

 Γήπεδο Δημοτικής Ενότητας Φερών: 86.500 €

 Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ



 Έργο: Συντήρηση Δημαρχιακού Κτιρίου Φερών

 Προϋπολογισμός έργου: 27.400,00 €

 Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ

 Συμβατική Δαπάνη: 12.604,00 €



 Έργο: Συντήρηση κτιρίου παλαιών σφαγείων Φερών

 Προϋπολογισμός έργου: 11.567,64  €

 Συμβατική Δαπάνη: 7.287,61 €

 Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

Συντήρηση κτιρίου Μουσικής Σχολής Φερών

 Δαπάνη έργου: 9.831,87 (με ΦΠΑ)

 Υπογραφή Σύμβασης: 07/08/2015

 Το έργο κατασκευάστηκε και παραδόθηκε εμπρόθεσμα και
παραδόθηκε σε χρήση.



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

 Μετεγκατάσταση των Μαγειρείων Φερών σε

ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου και Εγκαίνια του

νέου κτιρίου.

 Χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης δημοτικού

σφαγείου στις Φέρες και εγκρίθηκε η σύναψη

δανείου για την κατασκευή του και οι

περιβαλλοντικοί όροι.



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

 Ελαιοχρωματισμοί σχολικών μονάδων



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

 Πέπλος: ελαιοχρωματισμοί Δημοτικού Σχολείου,

Παιδικού Σταθμού και Δημοτικής Βιβλιοθήκης



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

 Πραγματοποιήθηκε η Πανέβρια Αγροτική Έκθεση Φερών
με τη συμμετοχή 42 εκθετών εσωτερικού και εξωτερικού
χώρου και παρουσία πλήθους επισκεπτών.



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

 Ξεκίνησε η λειτουργία του Πολυιατρείου Φερών



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΜΠΟΡΣΚΥΙ-ΑΓ.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ



ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2015



10Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΡΑΚΩΝ (ΦΕΡΕΣ, 11-

13/12/2015)



ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ



ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2015



ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015



ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ



ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μέσω των δομών του Πολυκοινωνικού του Δήμου
Αλεξανδρούπολης δόθηκαν

 90.000 μερίδες φρεσκομαγειρεμένου φαγητού

 6.000 φαρμακευτικά σκευάσματα σε ωφελούμενους

 20 τόνοι ρούχα σε δικαιούχους

μοιράστηκαν

 600 τόνοι φρούτων και οπωροκηπευτικών σε 16.000
ωφελούμενους

 4.500 δέματα σε αντίστοιχο αριθμό ωφελουμένων

διενεργήθηκαν

 800 κοινωνικές έρευνες σε οικίες δημοτών, οι οποίοι
υπέβαλαν αίτηση για ένταξη σε κοινωνικές δομές του
Δήμου.



 Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο



ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 160 παιδιά παρακολουθούν δωρεάν φροντιστηριακά
μαθήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

 450 άτομα συμμετέχουν στις Ομάδες Δημιουργικής
Απασχόλησης και παρακολουθούν τα δωρεάν εργαστήρια

 300 άτομα ωφελούνται από τη δομή Βοήθεια στο Σπίτι
Αλεξανδρούπολης- Τραιανούπολης – Φερών

 700 παιδιά είναι εγγεγραμμένα στους Δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς

 150 παιδιά απασχολούνται σε μόνιμη βάση στα Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

 περίπου 6.000 άτομα ψυχαγωγήθηκαν σε όλα τα ΚΑΠΗ του
Δήμου απολαμβάνοντας συγχρόνως όλες τις παροχές του
Πολυκοινωνικού.



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ



Τ.Ι.Ε.Δ.Α.

 Για 3η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε η Γιορτή
Κρασιού, η οποία απέφερε κέρδη της τάξης των
18.469,50 € και σημείωσε πλήρη επιτυχία όσον αφορά
στην αναβίωση ηθών, εθίμων και παράδοσης.



Τ.Ι.Ε.Δ.Α.

 Λειτούργησε εκσυγχρονισμένο σε υποδομές το
Camping, το υδροθεραπευτήριο-ξενοδοχείο
Τραϊανούπολης και ο θερινός κινηματογράφος
“Φλοίσβος” (σε συνεργασία με την Κ.Λ.Α.)

 Ολοκληρώθηκε το ΤΟΠΣΑ “Δίκτυο τοπικών δράσεων 
συνεργασίας και ενίσχυσης της απασχόλησης  σε 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού και διασύνδεση με 
τα τοπικά προϊόντα της περιοχής” 

 Συντάχθηκαν πρωτόκολλα συνεργασίας με εταίρους 
για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Interreg
Greece-Bulgaria 2016-2020



Τ.Ι.Ε.Δ.Α.

Ολοκλήρωση της

συμμετοχής της ΤΙΕΔΑ

Α.Ε. στο Ευρωπαϊκό

Πρόγραμμα

Διασυνοριακής

Συνεργασίας Greenspot

και τοποθέτηση 2

Infokiosks τουριστικής

ενημέρωσης σε επιλεγμένα

σημεία του Δήμου

Αλεξανδρούπολης



Τ.Ι.Ε.Δ.Α.

 Συνεργασία της ΤΙΕΔΑ ΑΕ με το Δήμο

Αλεξανδρούπολης και συμμετοχή στις ενέργειες

του Δήμου στο πλαίσιο της αδελφοποίησης με

την πόλη της Αγ. Πετρούπολης, με στόχο την

προσέλκυση Ρώσων τουριστών στην πόλη

 Υλοποίηση Προγράμματος Λουτροθεραπείας Γ’

ηλικίας του Υπουργείου Εργασίας /Κοινωνικής

Ασφάλειας & Πρόνοιας



ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 Καθ’όλη τη διάρκεια του έτους περισσότεροι από 1.000

μαθητές επισκέφτηκαν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη

Αλεξανδρούπολης συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά προγράμματα



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Συλλέγω Εμπειρίες"

της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Σταύρος Νιάρχος», το οποίο υλοποιήθηκε με αποκλειστική χρηματοδότηση

του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με τη συμμετοχή του Οργανισμού Future

Library και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και τη συνεργασία της Εθνικής

Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος

Νιάρχος.

 Ο σχεδιασμός του όλου εγχειρήματος συντονίστηκε από τη Δημοτική

Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης με εκπαιδευτικές δράσεις (Απρίλιος 2015)



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος και σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο

Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

 Παρουσίαση της παράστασης της "Όπερας της Βαλίτσας" με την δημοφιλή Κάρμεν

του Ζορζ Μπιζέ από την Εθνική Λυρική Σκηνή στο Δημοτικό Θέατρο

 Υλοποίηση εκπαιδευτικής δράσης με στόχο την ανίχνευση νέων λυρικών ταλέντων, μία

βασική κατάρτισή τους και τον καλλιτεχνικό προσανατολισμό τους στο πλαίσιο ενός

τριήμερου σεμιναρίου σε νέους 16-35 ετών

 Παρουσίασης της τέχνης της όπερας σε μαθητές σχολείων στην Αίθουσα Συναυλιών

Μύλου Μασούρα.



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 Καθ’όλη τη διάρκεια του έτους η Δημοτική Βιβλιοθήκη

Αλεξανδρούπολης προχώρησε στο μεγάλο έργο της

προετοιμασίας για την μεταστέγαση στο Καπνομάγαζο.

 Με την πολύτιμη βοήθεια 15 εθελοντών πραγματοποιήθηκε:

 γενική διευθέτηση του υλικού της βιβλιοθήκης ανά όροφο και

τμήμα

 ταξιθέτηση του υλικού και οργάνωσή του σε πρώτη φάση

(περισσότερα από 26.000 βιβλία)

 μεταφορά επιπλέον βιβλιοθηκών και δρομολόγηση κατασκευής

περισσότερων.



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

 Το Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης έχει καθιερωθεί με το υψηλό επίπεδο

παροχών του και κατέχει σημαντική θέση στο Δίκτυο Δημοτικών Ωδείων της

χώρας. Είναι ζωντανός και άρτια εξοπλισμένος χώρος (μουσική βιβλιοθήκη

και δισκοθήκη), πολλαπλών μουσικών δραστηριοτήτων, με εξέχουσα

παρουσία στα πολιτιστικά γεγονότα της πόλης.

 Καλύπτει ευρύ φάσμα σπουδών από την προσχολική ηλικία έως την

επαγγελματική ολοκλήρωση.

 Στο Δημοτικό Ωδείο φοιτούν 250 σπουδαστές όλων των ηλικιών με επιτυχίες

σε πανελλήνιους διαγωνισμούς, εισαγωγή στα Μουσικά Πανεπιστήμια και

παρουσία σε σεμινάρια, συναυλίες , φιλαρμονική μπάντα κ.λ.π.

 Παρέχει δωρεάν μουσική εκπαίδευση στα παιδιά των ευπαθών ομάδων,

εκπτώσεις και υποτροφίες.



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

 Στο Ωδείο λειτουργούν:

 όλες οι Σχολές Οργάνων (Πιάνου, Κιθάρας, Βιολιού,

Αρμονίου)

 Ανώτερων και Κατώτερων Θεωρητικών

 Μονωδίας-Φωνητικής

 Βυζαντινής Μουσικής

 Μουσική Προπαιδεία

 Χορωδίες

 Ορχήστρα νέων



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

 Το 2015 δόθηκαν με επιτυχία 

 12 πτυχία Ανώτερων Θεωρητικών

 1 πτυχίο Πιάνου 

 1 πτυχίο και 1 δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

Διοργανώθηκαν:

 γύρω στις 10 μαθητικές συναυλίες στο Δημοτικό Θέατρο και

στην αίθουσα συναυλιών του Μύλου Μασούρα, με κορυφαίες

την καλοκαιρινή συναυλία της ορχήστρας και των χορωδιών στις

4 Ιουλίου στο κατάμεστο Κηποθέατρο και την

Χριστουγεννιάτικη σε βιεννέζικο ύφος στις 18 Δεκεμβρίου στο

Δημοτικό Θέατρο με τεράστια απήχηση στο κοινό

 Και οι δύο συναυλίες ήταν φιλανθρωπικού χαρακτήρα (ενίσχυση

παιδικών χωριών SOS)

 Συμμετοχή στα Ελευθέρια της πόλης

 Συμμετοχή σε επετειακές εκδηλώσεις Συλλόγου Νευροπαθών,

Αιμοδοτών, ΚΕΘΕΑ



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

 Ωδείο Δημοτικής Ενότητας Φερών: είναι παράρτημα του

Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης

 λειτουργούν οι σχολές Πιάνου, Κιθάρας, Βιολιού, Αρμονίου,

Ανώτερων Θεωρητικών, Μουσικής Προπαιδείας, Χορωδιών και

Φιλαρμονικής.

 Το 2015 παρουσίασε πλούσιο διδακτικό και πολιτιστικό έργο με

συναυλίες , μουσικοθεατρική παράσταση των μικρών ηλικιών,

συμμετοχή σε Χορωδιακό Φεστιβάλ που διοργάνωσε η

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας -Θράκης.

 Η Φιλαρμονική εμφανίζεται στις εκδηλώσεις της ευρύτερης

περιοχής.



ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 Στο Εργαστήρι Εικαστικών Τεχνών του Δήμου Αλεξανδρούπολης

που στεγάζεται στο “Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Γ. Βιζυηνός”

φοιτούν 80 μαθητές προσχολικής, σχολικής ηλικίας και φοιτητές.

 Στο εργαστήρι οι μαθητές προσεγγίζουν το έργο μεγάλων

ζωγράφων, δημιουργούν τεχνήματα με ανακυκλώσιμα υλικά,

κολάζ, μαθαίνουν κινήματα και τεχνικές ζωγραφικής, σκηνικά

κ.α.

 Το 2015 όπως και κάθε χρόνο οι μαθητές του εργαστηρίου

παρουσίασαν έργα τους στην ετήσια έκθεση τους που στέφθηκε

με απόλυτη επιτυχία.



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ



ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΠΑΝΤΑ

 Η Φιλαρμονική Μπάντα του Δήμου Αλεξανδρούπολης αριθμεί

γύρω στα 70 μέλη μαθητευόμενων και φιλόμουσων όλων ηλικιών

και είναι παρούσα σε κάθε επετειακή και θρησκευτική

εκδήλωση.

 Κάνει πολλές κοσμικές εμφανίσεις, όπως οι συναυλίες στο Πάρκο

Εθνικής Αντίστασης, στην Πλατεία του Φάρου, ζωντανεύει την

πόλη με τα κάλαντα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

 Συχνά επισκέπτεται το Γηροκομείο, το Άγιο Κυπριανό, το

Νοσοκομείο και προσφέρει ανακούφιση και χαρά.



ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΠΑΝΤΑ



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

 Το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου

Αλεξανδρούπολης λειτουργεί από το Δεκέμβριο

του 2011. Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει

πολυάριθμές δράσεις και εκδηλώσεις. Έχουν ήδη

δικτυωθεί περισσότερα από 380 ενεργά μέλη

που εγγράφονται στο ηλεκτρονικό Μητρώο

Εθελοντών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

 Οι εθελοντές-μέλη συνεργάζονται μέσα από τις ομάδες
ενδιαφέροντος που έχουν δημιουργήσει, οι οποίες είναι
οι εξής:

 Αλληλεγγύης

 Υγείας

 Περιβάλλοντος

 Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης

 Παιδείας

 Μουσικής

 Κάθε εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των
τοπικών συλλόγων και φορέων.



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ/ΔΡΑΣΕΙΣ 2015

 Ιανουάριος

 Πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

για παιδιά Ταξίδι στο μαγικό κόσμο του βιβλίου

σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη

Αλεξανδρούπολης με στόχο τη γνωριμία των

παιδιών με τη Βιβλιοθήκη (17/01/2015)



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ/ΔΡΑΣΕΙΣ 2015

 Φεβρουάριος

 Συμμετοχή στις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου
Αλεξανδρούπολης: Το Γραφείο Εθελοντισμού συμμετείχε στις
αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης
(21/02/2016) με το τμήμα των παιδιών του Εργαστηρίου
Δημιουργικής Απασχόλησης καθώς και με εθελοντές που ανέλαβαν
το μακιγιάζ (face painting) παιδιών και γονέων που συμμετείχαν στις
εκδηλώσεις. Επίσης, συμμετείχε στο αποκριάτικο πάρτι που
πραγματοποίησε το 5ο και το 20ο νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
κάνοντας face painting στα παιδιά και στο αποκριάτικο πάρτι του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Απαλού.

 Ενημέρωση των φοιτητών του Δ.Π.Θ.: Στις 26/02/2016 φοιτητές
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ενημερώθηκαν για τις
δράσεις και το έργο του Γραφείου Εθελοντισμού.



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ/ ΔΡΑΣΕΙΣ 2015

 Μάρτιος

 Εκδήλωση για τον εορτασμό λειτουργίας 2 χρόνων του
Εργαστηρίου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών: Το
Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Γραφείου Εθελοντισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης
γιόρτασε τα 2 χρόνια λειτουργίας του το Σάββατο 21
Μαρτίου 2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Πολυκοινωνικού όπου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση
για τις δράσεις του Εργαστηρίου Δημιουργικής
Απασχόλησης, βραβεύσεις και γυμναστικές επιδείξεις
από τους μικρούς μας φίλους.



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ/ΔΡΑΣΕΙΣ 2015

 Μάιος

 Συμμετοχή στο Hellenic Green Festival: Το

Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Γραφείου Εθελοντισμού Δήμου

Αλεξανδρούπολης συμμετείχε στο Hellenic

Green Festival – 10ήμερο ανθοκομίας-

γαστρονομίας-τουρισμού-τέχνης και πολιτισμού.



ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟ HELLENIC GREEN FESTIVAL



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ/ΔΡΑΣΕΙΣ 2015

 Συμμετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή
Αιμοδότη: με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Εθελοντή Αιμοδότη 14 Ιουνίου 2015 το Εργαστήριο
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Γραφείου
Εθελοντισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης σε
συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών
Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησαν για μικρούς
και μεγάλους στην Πλατεία Φάρου το Σάββατο 13
Ιουνίου παιδικές κατασκευές με θέμα: «Εθελοντική
αιμοδοσία τα παιδιά κατασκευάζουν».



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ/ΔΡΑΣΕΙΣ 2015

 Ιούνιος

 Συμμετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Παιδικής Εργασίας: Η
Ομάδα Εθελοντών του Εργαστηρίου Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών συμμετείχε στις εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Ημέρα κατά
της Παιδικής Εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στο Πάρκο
Ανεξαρτησίας.

 Συμμετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος η Ομάδα Περιβάλλοντος και το
Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Γραφείου
Εθελοντισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησαν το
Σάββατο 6 Ιουνίου στον Πλατανότοπο Μαΐστρου – Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας παιδικές κατασκευές για το περιβάλλον και καθαρισμό του
Πλατανότοπου.



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ/ΔΡΑΣΕΙΣ 2015

 Ιούλιος

 Συμμετοχή στην 24η Έκθεση Βιβλίου Αλεξανδρούπολης:
συμμετοχή της ομάδας Παιδείας του Γραφείου
Εθελοντισμού στην 24η Έκθεση Βιβλίου Αλεξανδρούπολης με
τίτλο «Ταξιδεύω με μια βαλίτσα και ένα βιβλίο στους
πολιτισμούς».

 Έναρξη Εργαστηρίου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών:
έναρξη θερινών τμημάτων Εργαστηρίου Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (07/07/2015).

 Συγκέντρωση Φαρμάκων: συγκεντρώθηκαν φάρμακα για τις
ανάγκες του Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού
Φαρμακείου Αλεξανδρούπολης (14/07/2015).



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ/ΔΡΑΣΕΙΣ 2015

 Αύγουστος

 Συμμετοχή στη Γιορτή Κρασιού Δήμου

Αλεξανδρούπολης: Η Ομάδα Εθελοντών του

Εργαστηρίου Δημιουργικής Απασχόλησης

Παιδιών συμμετείχε στη Γιορτή Κρασιού από 31

Ιουλίου με κατασκευές και παιχνίδια στους

μικρούς φίλους.



ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ 2015



ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ 2015



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ/ΔΡΑΣΕΙΣ 2015

 Αύγουστος

 Λήξη Θερινών Τμημάτων Εργαστηρίου Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών Γραφείου Εθελοντισμού Δήμου
Αλεξανδρούπολης: την Παρασκευή 28 Αυγούστου
πραγματοποιήθηκε η λήξη των θερινών τμημάτων του
Εργαστηρίου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Γραφείου Εθελοντισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατά
τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε
καθαριότητα στην παραλία του Δημοτικού κάμπινγκ
Αλεξανδρούπολης σε συνδιοργάνωση με την Τουριστική
Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης
(Τ.Ι.Ε.Δ.Α.). Το απόγευμα και ώρα 17:30μ.μ. στο Μύλο
Μασούρα διοργανώθηκε παιδικό αποχαιρετιστήριο
πάρτι για όλα τα παιδιά.



ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ/ΔΡΑΣΕΙΣ 2015

 Οκτώβριος

 Υποστήριξη των δράσεων του Caravan project: H ομάδα
του Caravan Project ταξιδεύει στην Ελλάδα από το
2011, συλλέγοντας και διαδίδοντας ξεχωριστές ιστορίες
ανθρώπων με όχημα το ντοκιμαντέρ και την
φωτογραφία. Με δύο βιοκλιματικές κυκλικές σκηνές
(yurt) σταθμεύει σε ελληνικές πόλεις και προσκαλεί το
κοινό σε μια σειρά πλούσιων και πολυποίκιλων δράσεων-
πολυμεσική έκθεση. Το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου
Αλεξανδρούπολης λειτούργησε επιβοηθητικά στη δράση
αυτή στέλνοντας εθελοντές από 16 Οκτωβρίου έως 5
Νοεμβρίου 2015 όπου βοήθησαν στις ανάγκες που
προέκυψαν.



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ CARAVAN PROJECT



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Ημέρα Μνήμης Θυμάτων

Τροχαίων Δυστυχημάτων

και Έναρξη Χειμερινών

Τμημάτων Εργαστηρίου

Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών:

Εκδηλώσεις για την

Παγκόσμια Ημέρα

Θυμάτων Τροχαίων

Δυστυχημάτων





ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ/ΔΡΑΣΕΙΣ 2015

 Νοέμβριος

 Έναρξη Χειμερινών Τμημάτων Εργαστηρίου
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Γραφείου
Εθελοντισμού: Το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου
Αλεξανδρούπολης και η Δημοτική Βιβλιοθήκη
Αλεξανδρούπολης έκαναν έναρξη λειτουργίας
των χειμερινών τμημάτων του εργαστηρίου
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών για 4η

συνεχή χρονιά.



ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ/ΔΡΑΣΕΙΣ 2015

 Δεκέμβριος

 Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού: η 5η Δεκεμβρίου έχει
αναγνωριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού. Το
Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης
διοργάνωσε το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015 για
μικρούς και μεγάλους στην Δημοτική Βιβλιοθήκη
Αλεξανδρούπολης δραστηριότητες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για τον Εθελοντισμό. Υπήρξε
προβολή οπτικοακουστικού υλικού και έγινε
ενημερωτική επίσκεψη από το Σύλλογο Εθελοντών
Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης και τους Φοιτητές Εξ
Αίματος.



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ/ΔΡΑΣΕΙΣ 2015

 Δεκέμβριος

 Πρόγραμμα κατασκευών Πάρκο Χριστουγέννων 2015:
δημιουργία από τους εθελοντές του Γραφείου
Εθελοντισμού του προγράμματος κατασκευών του
Πάρκου των Χριστουγέννων για το 2015.

 Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Πάρκο Χριστουγέννων: το
Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Γραφείου Εθελοντισμού συνδιοργάνωσε με το Γ.Σ.
ΦΟΙΝΙΚΑ Αλεξανδρούπολης Χριστουγεννιάτικη γιορτή
για τους μικρούς φίλους στο Πάρκο των Χριστουγέννων



ΠΑΡΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015



ΠΑΡΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015



ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ



ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 Σε ένα όμορφο και καταπράσινο σημείο στον Πλατανότοπο Μαΐστρου
(Ανατολικός οικισμός της Αλεξανδρούπολης) δημιουργήθηκε το 2001
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης (ΜΦΙΑ). Πρόκειται για
ένα σύγχρονο κτίριο εναρμονισμένο πλήρως με το φυσικό περιβάλλον.
Η ιδέα για την δημιουργία του Μουσείου ξεκίνησε από την παρουσία
στην περιοχή πλούσιων βιοτόπων και προστατευόμενων περιοχών. Η
ανάγκη της παρουσίασης του φυσικού αυτού πλούτου στους ντόπιους
και στους επισκέπτες οδήγησε στην ένταξη του έργου 'κατασκευή
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας' στο Αστικό Πιλοτικό Πρόγραμμα
Αλεξανδρούπολης, ως μία από τις βασικές του πτυχές και στην
κατασκευή του μουσείου με τη σημερινή του μορφή. Κριτήριο της
επιλογής της συγκεκριμένης τοποθεσίας για την κατασκευή του
Μουσείου αποτέλεσε η ανάγκη της ανάπτυξης και ανάδειξης της
ανατολικής περιοχής της Αλεξανδρούπολης, αυτός άλλωστε ήταν και
ένας από τους βασικούς στόχους του Πιλοτικού Προγράμματος.



ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 Στο Μουσείο πραγματοποιήθηκαν

 τρία εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις

βαθμίδες εκπαίδευσης:

 Η Νίκη της Ζεοθράκης

 Ο Δεκαεξαδάχτυλος

 Ανακύκλωση 

 ενημερωτικές, αθλητικές και ιατρικές ημερίδες ,

τηλεδιασκέψεις και διάφορες εκθέσεις



ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ



ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης
επισκέφτηκαν

 περισσότεροι από 3.000 επισκέπτες (μαθητές,
εκδρομείς στην περιοχή καθώς και στρατεύσιμοι
από τα στρατόπεδα τις περιοχής μας)

 δημοσιογράφοι από το παγκοσμίως γνωστό κανάλι
και περιοδικό National Geographic της Πολωνίας
με σκοπό να φωτογραφίσουν και να
βιντεοσκοπήσουν το μουσείο αλλά και την ευρύτερη
περιοχή του πλατανότοπου.



ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ



ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.ΕΠ.Ι.Σ.)



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ

Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και δράσεις με

αφορμή

 Την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας

 Την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά

των Γυναικών



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ



Αλεξανδρούπολη, 20/04/2016

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


