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Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται αυτή την περίοδο αντιμέτωπη με δύο κρίσιμα στοιχήματα. Το πρώτο
ακούει στο όνομα «Καλλικράτης» και περιγράφει την
περιβόητη διοικητική μεταρρύθμιση και το δεύτερο αφορά στη
μείζονα υπόθεση της διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, η κρισιμότητα της χρονικής
συγκυρίας και το μέγεθος των σύγχρονων προκλήσεων επιτάσσουν την επίδειξη εμπιστοσύνης σε διοικήσεις έμπειρες και
αποτελεσματικές, που γνωρίζουν σε βάθος τα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα ανοικτά ζητήματα κάθε τοπικής κοινωνίας, σε διοικήσεις που έχουν δοκιμαστεί τόσο ως προς τη
μαχητικότητα όσο και ως προς την ικανότητά τους να μετουσιώνουν τις δεσμεύσεις τους σε συγκεκριμένα έργα και δράσεις
προς όφελος των πολιτών που ετάχθησαν να υπηρετούν.
Το σύγχρονο περιβάλλον που άρχισε να διαμορφώνεται συνολικά για την Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση προδιαγράφεται ευοίωνο για το Ωραιόκαστρο, που αποτελεί ήδη έναν από τους
πλέον δυναμικούς όσο και πρωτοπόρους Δήμους σε ολόκληρο
τον Νομό Θεσσαλονίκης.
Καθώς ολόκληρη η αυτοδιοικητική οικογένεια τελεί εν αναμονή των κυβερνητικών αποφάσεων σχετικά με τον διαβόητο
«Καλλικράτη», επισημαίνουμε σε όλους τους τόνους ότι είμαστε υπέρ μιας ουσιαστικής διοικητικής μεταρρύθμισης, η οποία
δεν θα είναι αποσπασματική, αλλά θα αφορά συνολικά στο πολιτικό και διοικητικό σύστημα της χώρας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Συγχρόνως, κρίνουμε αναγκαίο οι αλλαγές που θα συντελεστούν να στηριχθούν επάνω στις διαχρονικά διατυπωμένες θέσεις της αυτοδιοίκησης, με σημαντικότερες την ουσιαστική
αποκέντρωση του κράτους, την απόδοση στους νέους ΟΤΑ όλων
των αρμοδιοτήτων που αφορούν στον χειρισμό των τοπικών
υποθέσεων και την παράλληλη μεταφορά των αναγκαίων για
την άσκησή τους πόρων.
Μόνο κάτω από αυτές τις βασικές προϋποθέσεις οι νέοι Δήμοι
που θα προκύψουν από την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης» θα καταφέρουν τελικά να ανταποκριθούν στον υψηλό ρόλο τους και να φανούν αντάξιοι των προσδοκιών κάθε πολίτη.
Για το Ωραιόκαστρο έχουν ωριμάσει πια οι συνθήκες, ώστε να
λειτουργήσει ως ένας ακόμη μεγαλύτερος και ισχυρότερος Δήμος, αποτελώντας την έδρα ενός διευρυμένου τόσο σε όρια όσο
κυρίως και σε αρμοδιότητες ΟΤΑ, που θα αγκαλιάζει στους κόλ-

Υπεύθυνος κατά το νόμο:
Νικόλαος Μπάτος,
Δήμαρχος Ωραιοκάστρου

Ε Ν Η Μ Ε Ρ ΩΤ Ι Κ Η Ε Κ ΔΟΣ Η
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

* Απαγορεύεται η αναδημοσίευση,
αναπαραγωγή, μετάδοση ή
αποθήκευση με οποιοδήποτε μέσο
όλου ή μέρους του περιοδικού,
χωρίς την έγγραφη άδεια του
εκδότη.

πους του και όμορες περιοχές. Χαιρόμαστε, μάλιστα, ιδιαίτερα
που ακόμη και εκπρόσωποι άλλων παρατάξεων, οι οποίοι μέχρι
πρότινος για αντιπολιτευτικούς λόγους μας αντιμάχονταν, άρχισαν πια ανοικτά να προσχωρούν στις θέσεις μας, αναγνωρίζοντας την ορθότητά τους.
Πεποίθησή μας είναι ότι τα σημαντικά ζητήματα υπερτοπικού
ενδιαφέροντος, που αφορούν σε γενικότερα προβλήματα ολόκληρου του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης
και απαιτούν ενιαία αντιμετώπιση, όπως είναι μεταξύ των άλλων ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, οι χρήσεις
γης και η προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα από τη Μητροπολιτική Διακυβέρνηση, στην
οποία δικαιωματικά θα συμμετάσχει ο Δήμος μας.
Η συγκρότηση μεγαλύτερων και ισχυρότερων Δήμων, πέρα από
όλα τα άλλα προφανή οφέλη, θα διασφαλίσει πολλαπλάσιες
δυνατότητες στην άντληση και τη διαχείριση των κονδυλίων του
ΕΣΠΑ, που θα λειτουργήσουν σαν «τονωτική ένεση» για τις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο της σφοδρής οικονομικής κρίσης, η οποία στην πραγματικότητα μπορεί να ξεπεραστεί μόνο εάν επενδύσουμε στην ανάπτυξη.
Ιδιαίτερα μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, μάλιστα, όλοι
εμείς οι συνειδητοποιημένοι πολίτες του Ωραιοκάστρου, φροντίζουμε να στηρίζουμε την τοπική μας αγορά και με τον τρόπο
αυτό να περιχαρακώνουμε συνολικά την τοπική μας οικονομία.
Και κατά την περίοδο του Πάσχα, λοιπόν, ας προτιμήσουμε όλοι
για τις αγορές μας τα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας.
Καλή Ανάσταση!
Νικόλαος Μπάτος

Δήμαρχος Ωραιοκάστρου
Αντιπρόεδρος ΤΕΔΚ Νομού Θεσσαλονίκης

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες
που αποστέλλονται στο περιοδικό
δεν επιστρέφονται. Τα κείμενα
που στέλνονται προς δημοσίευση
δύναται να συντομεύονται.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν
παραλάβετε το περιοδικό, μπορείτε
να απευθύνεστε στο Δημαρχείο
Ωραιοκάστρου, στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη, στο ΚΑΠΗ και στο ΚΕΠ.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου εκδίδει
μόνον το παρόν περιοδικό.
Όλα τα υπόλοιπα περιοδικά που
κυκλοφορούν στο Ωραιόκαστρο
αποτελούν ιδιωτικές εκδόσεις.
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Το δικό της σύγχρονο και απολύτως λειτουργικό
Διοικητήριο αποκτά πολύ σύντομα η περιοχή του
Παλαιοκάστρου. Πρόκειται για ένα έργο πνοής,
συνολικού προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ, για την
κατασκευή του οποίου ο Δήμος Ωραιοκάστρου πέτυχε
γενναία χρηματοδότηση μέσω του αναπτυξιακού
προγράμματος «Θησέας»

Ανοίγει τις πύλες του για το κοινό
το νέο Δημοτικό Μέγαρο «Παύλος Μελάς»
Μετά τον οικισμό του Ωραιοκάστρου, που απέκτησε πρόσφατα το σύγχρονο κτίριο
διοίκησης «Ιωάννης Καποδίστριας», με το δικό της πολυλειτουργικό Διοικητήριο
πρόκειται να προικοδοτηθεί πολύ σύντομα και η περιοχή του Παλαιοκάστρου. Το
νέο Δημοτικό Μέγαρο του Παλαιοκάστρου θα ονομαστεί «Παύλος Μελάς» ως
υπόμνηση, αλλά και ένδειξη τιμής για την τεράστια συνεισφορά των παλαιών
κατοίκων της περιοχής στον Μακεδονικό Αγώνα.
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Στους άνετους χώρους του νέου
πολυλειτουργικού κτιρίου, το οποίο
αναπτύσσεται σε τρεις ορόφους και καλύπτει
συνολικό εμβαδόν 1.400 τ.μ., θα λειτουργήσουν
μεταξύ των άλλων το ΚΑΠΗ του Παλαιοκάστρου,
Δημοτική Βιβλιοθήκη και πολιτιστικά τμήματα,
ενώ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα
υπάρχει η δυνατότητα της φιλοξενίας θεατρικών
παραστάσεων, κινηματογραφικών προβολών και
δεκάδων άλλων εκδηλώσεων

Το κτίριο διοίκησης του Παλαιοκάστρου, το οποίο αναμένεται να ανοίξει
τις πύλες του για το κοινό μετά τις γιορτές του Πάσχα, βρίσκεται στη συμβολή
των οδών Μακεδονικού Αγώνα και Καραϊσκάκη. Κατασκευάζεται σε ένα οικόπεδο, συνολικής έκτασης περίπου
1.430 τ.μ., το οποίο μετά από επίπονες
προσπάθειες ο Δήμος Ωραιοκάστρου
πέτυχε να του παραχωρηθεί εντελώς
δωρεάν από το ελληνικό δημόσιο.
Πρόκειται για ένα έργο πνοής, με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ύψος των
1,7 εκατ. ευρώ. Για την κατασκευή μάλιστα του νέου κτιρίου, το οποίο αναπτύσσεται σε τρεις ορόφους και καλύπτει εμβαδόν 1.400 τ.μ., η Δημοτική
Αρχή διεκδίκησε και έλαβε πράγματι
γενναία χρηματοδότηση μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος «Θησέας».

Πολυλειτουργικό το νέο κτίριο

Το δημοτικό μέγαρο «Παύλος Μελάς»,
όπως εξήγησε ο Δήμαρχος Ωραιοκά-

Το νέο κτίριο διοίκησης του
Παλαιοκάστρου, το οποίο θα
ονομαστεί «Δημοτικό Μέγαρο
Παύλος Μελάς», βρίσκεται σε
οικόπεδο περίπου 1.430 τ.μ. στη
συμβολή των οδών Μακεδονικού
Αγώνα και Καραϊσκάκη, το οποίο ο
Δήμος Ωραιοκάστρου πέτυχε να του
παραχωρηθεί εντελώς δωρεάν από
το Ελληνικό Δημόσιο

στρου Νικόλαος Μπάτος, μεταξύ των
άλλων διαθέτει:
• Σύγχρονη αίθουσα, στην οποία θα
λειτουργήσει το ΚΑΠΗ του Παλαιοκάστρου
• Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, συνολικού εμβαδού 400 τ.μ. και χωρητικότητας 250 καθήμενων ατόμων, με
σκηνή και όλο τον αναγκαίο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη φιλοξενία
θεατρικών παραστάσεων, κινηματογραφικών προβολών, διαλέξεων,
ομιλιών και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων, ώστε να καλύπτονται όλες
οι κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της περιοχής

•Κατάλληλο χώρο για τη στέγαση της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες της
περιοχής και κυρίως στους νέους να
διαθέτουν το δικό τους αναγνωστήριο, αλλά και να έχουν άμεση πρόσβαση σε χιλιάδες τίτλους βιβλίων
•Άνετη αίθουσα για τη λειτουργία τμημάτων του Δήμου που αναπτύσσουν
δραστηριότητες στον τομέα του πολιτισμού, όπως είναι μεταξύ των άλλων
τα χορευτικά και τα τμήματα της φωτογραφίας και των εικαστικών
• Γραφεία για τη λειτουργία ιατρείων και
της Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας
• Αίθουσα για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου
• Οργανωμένους χώρους για τη φύλαξη του αρχείου του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων
• Πανέμορφο περιβάλλοντα χώρο που
θα διαμορφωθεί με πράσινο και θα
δενδροφυτευτεί
«Η Διοίκησή μας αποδεικνύει έμπρακτα το έντονο ενδιαφέρον της για την
αποκέντρωση των υπηρεσιών, καθώς
με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η περιφερειακή ανάπτυξη. Είμαστε πεπεισμένοι ότι με τη δημιουργία αυτού του
σύγχρονου και λειτουργικού διοικητηρίου προσφέρουμε καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση σε όλους τους κατοίκους του Παλαιοκάστρου», ανέφερε σχετικά ο κ. Μπάτος.
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«Ανάσα» για τους οδηγούς
με τη δημιουργία υπαίθριων πάρκινγκ

«Ανάσα» για τις χιλιάδες των αθλουμένων που χρησιμοποιούν
τις εγκαταστάσεις του, αλλά και για τους κατοίκους
της ευρύτερης περιοχής αποτελεί το πλήρως οργανωμένο
δημοτικό πάρκινγκ που λειτουργεί στον περιβάλλοντα χώρο
του κλειστού γυμναστηρίου «Κονταξοπούλειο».
Το πάρκινγκ, η διαμόρφωση του οποίου χρηματοδοτήθηκε
μέσω του προγράμματος «Θησέας», είναι χωρητικότητας περίπου 90 θέσεων

Στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας
με την Τσαφαρίδη

Ανακούφιση στο καταναλωτικό κοινό που επισκέπτεται την τοπική αγορά του Ωραιοκάστρου
προσφέρει το δημοτικό πάρκινγκ, χωρητικότητας περίπου πενήντα θέσεων, το οποίο λειτουργεί
επί της οδού Κομνηνών, στη συμβολή της με τη λεωφόρο Δημοκρατίας

Σημαντική ανακούφιση στο πρόβλημα της στάθμευσης προσφέρει ο Δήμος Ωραιοκάστρου,
προχωρώντας στην αξιοποίηση ως υπαίθριων πάρκινγκ διαφόρων αδιαμόρφωτων εκτάσεων
που βρίσκονται σε όλες τις γειτονιές απ’ άκρη σ’ άκρη της πόλης.
Με τις ενέργειές του αυτές ο Δήμος Ωραιοκάστρου προσφέρει «ανάσα» στους οδηγούς, δίδοντάς
τους τη δυνατότητα να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους εύκολα και γρήγορα, χωρίς να
ταλαιπωρούνται, και μάλιστα εντελώς δωρεάν.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από πλευράς Δήμου στη διαμόρφωση υπαίθριων πάρκινγκ
περιφερειακά του εμπορικού κέντρου του Ωραιοκάστρου, ώστε να διευκολύνονται οι
καταναλωτές που επιθυμούν να κάνουν τα ψώνια τους στην τοπική αγορά.

Επί της οδού Μακεδονομάχων 4,
στο Παλαιόκαστρο

Στον χώρο της παλιάς αποθήκης του Δήμου,
στη συμβολή της Καραϊσκάκη με τη Μακεδονικού Αγώνα
Στη συμβολή της Κομνηνών
με τη Νικηφόρου Φωκά

Επί της οδού Κομνηνών 78,
πλησίον του Δημαρχείου
Ωραιοκάστρου

Στη συμβολή της Μεγάλου Αλεξάνδρου
με τη λεωφόρο Δημοκρατίας

Στη συμβολή της Αναγεννήσεως
με την Αγίου Γεωργίου

Στη συμβολή της Μακεδονίας
με τη Φλωρίνης, στο Παλαιόκαστρο

Επί της οδού Θεσσαλονίκης 65

Στη συμβολή της Μαρτίου
με τη Μελισσοχωρίου

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προχωρά
στη διαμόρφωση ακόμη ενός υπαίθριου πάρκινγκ,
πλησίον της παιδικής χαράς «βουναλάκι»
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ΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΠΡΩΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ OΧΙ ΕΝΟΣ ΟΥΤΕ ΔΥΟ, ΑΛΛΑ 18 ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Εύσημα από το πανελλήνιο για τους άριστους
χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής Ωραιοκάστρου
στην υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου
Πανελλήνιας αναγνώρισης τυγχάνει η αποτελεσματικότητα
των χειρισμών της Δημοτικής Αρχής Ωραιοκάστρου και
προσωπικά του Δημάρχου Νικολάου Μπάτου στην
υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου.
Ενώ όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι που εθίγησαν
από αυτή την πρωτοφανή υπόθεση «πληρώνουν» ακόμη πολύ ακριβά το… νερό της
Βιστωνίδας, το Ωραιόκαστρο -χάριν της
έγκαιρης και εύστοχης παρέμβασης του
Δημάρχου- αποτελεί όχι μόνο τον πρώτο,
αλλά και τον μοναδικό Δήμο της χώρας
που πέτυχε την επιστροφή οικοπέδων!
Ενδεικτικό μάλιστα της αποφασιστικής νίκης που κατάφερε η Δημοτική Αρχή είναι
το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε η επιστροφή απλώς ενός ή δύο, αλλά δεκαοκτώ ολόκληρων οικοπέδων από τα συνολικά είκοσι ένα, τα οποία αρχικώς είχαν παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο στη Μονή Βατοπεδίου ως ανταλλάξιμες εκτάσεις.
Με τη μαχητικότητα και την αποτελεσματικότητα που επέδειξε σε αυτή την τόσο
κρίσιμη υπόθεση, ο Δήμος Ωραιοκάστρου
κατέστη για ακόμη μια φορά πρωτοπόρος
σε πανελλήνιο επίπεδο, ενώ η Δημοτική
Αρχή και προσωπικά ο Δήμαρχος έλαβαν
τα εύσημα για την ευστοχία των ενεργειών τους από την αυτοδιοικητική οικογένεια, από πολιτικούς όλων των κομμάτων,
καθώς και από όλα τα κορυφαία μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας.

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση
οι αγώνες του Δήμου Ωραιοκάστρου

Ακόμη, όμως, και μετά από αυτή την τόσο
σπουδαία επιτυχία, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου δεν επαναπαύτηκε, αλλά αντίθετα
συνέχισε με αμείωτη ένταση τους αγώνες,
ώστε να επιτύχει την επιστροφή και των
τελευταίων τριών οικοπέδων, τα οποία η
Μονή Βατοπεδίου είχε πουλήσει στο μεσοδιάστημα στην εταιρεία «Ανθεμιάς».

Κάτω από την πιεστική αντίδρασή του, ο κ.
Μπάτος πέτυχε πράγματι την ανάκληση
της οικοδομικής άδειας που είχε εκδοθεί,
βάζοντας οριστικά φρένο στα σχέδια της
εταιρείας για την ανοικοδόμηση των επίμαχων εκτάσεων.
Ο ίδιος, άλλωστε, τίθεται και πάλι στην
πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων, αξιώνοντας από το ελληνικό δημόσιο να προχωρήσει άμεσα σε διοικητική αποβολή της
εταιρείας από τα τρία οικόπεδα, τα οποία
και ζητά να περιέλθουν στον Δήμο Ωραιοκάστρου, ομοίως και με τα πρώτα δεκαοκτώ, ώστε να αξιοποιηθούν προς όφελος
όλων των πολιτών.
Με την προνοητικότητα που τον χαρακτηρίζει, εξάλλου, ο Δήμος Ωραιοκάστρου
έχει ήδη προ ετών χαρακτηρίσει τα τρία
επίμαχα οικόπεδα ως χώρο πυροσβεστικού σταθμού, ενώ και οι υπόλοιπες εκτάσεις είναι χαρακτηρισμένες για κοινωφελείς σκοπούς.
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ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ AΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ
ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κοινό μέτωπο για την ανάδειξη
των πρώην στρατοπέδων
σε χώρους πρασίνου υπερτοπικής σημασίας
Κοινό μέτωπο συγκροτούν οι Δήμαρχοι που
μετέχουν στην Αναπτυξιακή Βορειοδυτική
Εταιρεία, ώστε να επιτύχουν την απόδοση των
εγκαταλειμμένων πλέον στρατοπέδων που
βρίσκονται εντός του αστικού ιστού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με σκοπό οι τεράστιες αυτές
εκτάσεις να αναδειχθούν σε πάρκα υπερτοπικής σημασίας, τα οποία θα αποδοθούν στη
χρήση όλων των πολιτών.
Με αυτό το αίτημα οι αιρετοί που συμμετέχουν
στο διοικητικό συμβούλιο της Αναπτυξιακής,
μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Νικόλαος Μπάτος, είχαν σύσκεψη με
τον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Βενιζέλο.
Μέχρι σήμερα η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει καταφέρει να αποκτήσει δύο πρώην στρατόπεδα, αυτά του Ζιάκα στο Ελευθέριο - Κορδελιό
και του Μεγάλου Αλεξάνδρου στους Αμπελόκηπους, ενώ σύντομα θα πάρει και ένα τρίτο, αυτό του Παύλου Μελά στη Σταυρούπολη.

Συνάντηση εργασίας με την Αντινομάρχη Πρόνοιας
στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής πολιτικής
Ευρεία συνάντηση εργασίας σχετικά με τις δομές και τις δράσεις κοινωνικής φροντίδας, παρουσία και της αρμόδιας Αντινομάρχη Πρόνοιας
Έφης Βασιλειάδου, οργάνωσε ο Δήμος Ωραιοκάστρου, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Δημάρχου Νικολάου Μπάτου.
Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, προσκλήθηκαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας και της εκκλησίας, αλλά και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων, όπως μεταξύ των
άλλων της Μονάδας Αυτιστικού Ατόμου «Ελπίδα»
και της Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων «Άρσις».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η αρμόδια Αντινομάρχης και εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Θεσσαλονίκης ενημέρωσαν τους παριστάμενους σχετικά με τον ρόλο αυτής της νευραλγικής υπηρεσίας, την επιδοματική πολιτική της, αλλά και τις
δράσεις που αναπτύσσει στην κατεύθυνση της κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης πολιτών που χρήζουν βοήθειας.
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Παραγωγική η συνάντηση εργασίας
των Δημάρχων της Δυτικής Θεσσαλονίκης
με την υπουργό Οικονομίας
Ουσιαστική και γόνιμη ήταν η συνάντηση
εργασίας που είχαν οι Δήμαρχοι της Δυτικής
Θεσσαλονίκης με την Υπουργό Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα
Κατσέλη, στο πλαίσιο πρόσφατης επίσκεψής
της στη Θεσσαλονίκη.
Κατά τη διάρκεια γεύματος που οργάνωσε ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, οι αιρετοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έθεσαν στην Υπουργό όλα
τα ανοικτά ζητήματα των ΟΤΑ και απέσπασαν τη δέσμευσή
της ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα της
Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Μεγάλη αγωνία εκφράστηκε και για το θέμα της μετεγκατάστασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, για το
οποίο πάντως η κυρία Κατσέλη επιφυλάχθηκε να ανοίξει
τα χαρτιά της σε επόμενη επίσκεψή της στην πόλη.
Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Νικόλαος Μπάτος, με την
ιδιότητα και του Αντιπροέδρου της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Νομού Θεσσαλονίκης, επέστησε την προσοχή της Υπουργού στα θέματα που
αφορούν στην εξέλιξη του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), αλλά του προγράμματος των
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ),
όπου παρατηρούνται σοβαρότατες καθυστερήσεις.
«Ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη οικονομική συγκυρία,
που υπάρχει άμεση ανάγκη εισροής ρευστού στην αγορά, αλλά και δημιουργίας νέων αναπτυξιακών υποδομών, δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε πολύτιμο
χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπάτος.
Η Υπουργός Οικονομίας, από την πλευρά της, δεσμεύτηκε ότι τα χρηματοδοτικά προγράμματα
θα τρέξουν δυναμικά το επόμενο διάστημα. Στη
συνάντηση εργασίας, εκτός από τους Δημάρχους, συμμετείχαν οι Υφυπουργοί με έδρα τη
Θεσσαλονίκη Θεοδώρα Τζάκρη και Μάρκος
Μπόλαρης, η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μαρία Λιονή και ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης.
«Η Δυτική Θεσσαλονίκη είναι υποβαθμισμένη και
οι πολίτες της δεν αντέχουν άλλο να είναι δεύτερης
κατηγορίας» είπε με νόημα ο Μητροπολίτης Βαρνάβας,
απευθυνόμενος προς την Υπουργό

Με την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Λούκα Κατσέλη συναντήθηκαν οι Δήμαρχοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης,
στο πλαίσιο γεύματος που οργάνωσε ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως
και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Νικόλαος Μπάτος,
με την ιδιότητα και του Αντιπροέδρου της ΤΕΔΚ,
έθεσε στην Υπουργό μια σειρά ζητημάτων που
απασχολούν τους ΟΤΑ, όπως μεταξύ των άλλων
η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ, αλλά και των ΣΔΙΤ

Η Λούκα Κατσέλη δεσμεύτηκε ενώπιον
των Δημάρχων ότι θα σκύψει
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα ζητήματα
της πόλης και ιδιαίτερα της Δυτικής
Θεσσαλονίκης, ενώ υποσχέθηκε ότι
όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα
θα τρέξουν δυναμικά το επόμενο διάστημα
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ΣΤΗΝ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Κρίσιμη συνεδρίαση με στόχο να μην χαθεί
ούτε ένα ευρώ από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ
Μεγάλης σπουδαιότητας και
ιδιαίτερης κρισιμότητας ήταν η
τελευταία συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της
Τοπικής Ένωσης Δήμων και
Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Νομού
Θεσσαλονίκης, η οποία
πραγματοποιήθηκε παρουσία της
νέας Γενικής Γραμματέα της
Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας Μαρίας Λιονή, με
αντικείμενο συζήτησης την
εξέλιξη του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
Όπως εξήγησε ο Αντιπρόεδρος της ΤΕΔΚ, Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Νικόλαος Μπάτος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επισημάνθηκε από όλους και σε όλους τους τόνους ότι
θα πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες υλοποίησης του
προγράμματος, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα πολύτιμα κοινοτικά κονδύλια.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα, τρία ολόκληρα χρόνια μετά την
έναρξή του, το ΕΣΠΑ παρουσιάζει σοβαρές καθυστερήσεις,
οι οποίες σε έναν μεγάλο βαθμό οφείλονται στο γεγονός ότι
όλες οι διαδικασίες είχαν παγώσει σχεδόν από την περίοδο
πριν από τις ευρωεκλογές και μετέπειτα τις εθνικές εκλογές
μέχρι και τον ορισμό της νέας Περιφερειάρχη, τον περασμένο Φεβρουάριο.
Αποτέλεσμα της κωλυσιεργίας της κρατικής μηχανής είναι
μέχρι σήμερα να έχουν ενεργοποιηθεί ελάχιστα μέτρα του
ΕΣΠΑ και να έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα μόλις έξι έργα
σε επίπεδο Νομού Θεσσαλονίκης.
Η νέα Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεσμεύτηκε ότι το πρόγραμμα θα τρέξει δυναμικά το
επόμενο διάστημα, με στόχο έως το τέλος του τρέχοντος
έτους η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ να ανέλθει στο 15%.
«Ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής
ύφεσης είναι ακόμη μεγαλύτερη η ανάγκη να επενδύσουμε
στην ανάπτυξη. Είναι αδιανόητο η απορροφητικότητα του
ΕΣΠΑ να είναι μηδαμινή, την ώρα που υπάρχει άμεση ανάγκη
εισροής ρευστού στην αγορά και την ώρα που οι τοπικές κοινωνίες έχουν αυξημένες ανάγκες σε αναπτυξιακά έργα»,

ανέφερε σχετικά ο κ. Μπάτος, τονίζοντας ότι ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει ώριμες μελέτες και είναι πανέτοιμος να καταθέσει προτάσεις, αμέσως μόλις ενεργοποιηθούν τα μέτρα του προγράμματος.
Παράλληλα και η ΤΕΔΚ Νομού Θεσσαλονίκης έχει ήδη ζητήσει την ένταξη στο ΕΣΠΑ των ακόλουθων δύο έργων:

1. «Ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικών
πληροφοριών στην ΤΕΔΚ και ειδικών εφαρμογών
στους δήμους - μέλη της».

Το πρόγραμμα, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής ζωής
μέσω των τεχνολογιών πληροφορικής, έχει προϋπολογισμό
2,5 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει δράσεις όπως: Λειτουργία
πρότυπου τουριστικού ιστοτόπου, δυνατότητα διαχείρισης
κρίσεων από φυσικούς κινδύνους μέσα από συστήματα πληροφορικής, τηλεματική διαχείριση των απορριμματοφόρων
των δήμων, «ζωντανή» ενημέρωση των πολιτών για έργα και
κίνηση στους δρόμους, δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο
ίντερνετ, κ.ά.

2. «Συγχρονισμένες ενέργειες υποστήριξης
διασυνοριακής κινητικότητας στην αγορά
εργασίας».

Το έργο, προϋπολογισμού 1,465 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει
δράσεις αντιμετώπισης της ανεργίας, δημιουργία παρατηρητηρίου απασχόλησης και υποδομών για τηλε-εργασία, τηλε-εκπαίδευση, δικτύωση και εύρεση εργασίας.
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο λόγος στους πολίτες…
Τίμιο και εργατικό θέλουν τον Δήμαρχό τους
οι πολίτες του Νομού Θεσσαλονίκης, όπως
προκύπτει από δημοσκόπηση που
διενεργήθηκε για λογαριασμό της Τοπικής
Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων.
Στη συντριπτική πλειονότητά τους οι κάτοικοι
του Νομού εμφανίζονται ικανοποιημένοι από
την εξυπηρέτηση που λαμβάνουν από τους
Δήμους, στους οποίους διαμένουν, ενώ στην
πρώτη λίστα των προβλημάτων που
επισημαίνουν πως αντιμετωπίζουν είναι το
κυκλοφοριακό.
Οι περισσότεροι δηλώνουν άγνοια γύρω από
το περιβόητο σχέδιο «Καλλικράτης», αλλά
τάσσονται υπέρ της θεσμοθέτησης της
Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης και ζητούν
την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων που
ασκούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η έρευνα έγινε από την εταιρεία «Interview»
σε δείγμα χιλίων ατόμων κατά το διάστημα
από τις 7 έως τις 12 Ιανουαρίου.

Συμφωνείτε με την εκλογή Δημάρχου από τον
πρώτο γύρο με 42% ή προτιμάτε την επιστροφή
στο 50% συν μία ψήφο;
Προτιμώ το 42% από τον πρώτο γύρο

53,9%

Προτιμώ το 50% συν μία ψήφο

35,2%

Δεν γνωρίζω - Δεν απαντώ

10,9%

Πώς κρίνετε την εξυπηρέτηση του πολίτη στον
Δήμο σας;
Καλή, πολύ καλή

75,5%

Κακή, πολύ κακή

23,6%

Πόσο ενημερωμένος είστε για το θέμα του
«Καλλικράτη»;
Πολύ - αρκετά

24,9%

Λίγο - καθόλου

75,1%

Ποια στοιχεία θα θέλατε να χαρακτηρίζουν τον
Δήμαρχό σας;
Τίμιος

48,6%

Εργατικός

31,7%

Σε περίπτωση συνένωσης Δήμων θα
προτιμούσατε αυτό να γίνει:

Κοντά στον δημότη

29,7%

Με τοπικά δημοψηφίσματα

59,5%

Ειλικρινής

27,4%

Με νόμο της Κυβέρνησης

25,3%

Αποτελεσματικός

21,7%

Με κοινωνική διαβούλευση

9,7%

Διεκδικητικός

11,1%

Δεν γνωρίζω - Δεν απαντώ

5,5%
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Η έρευνα, η οποία έγινε σε δείγμα
χιλίων ατόμων, παρουσιάστηκε στα γραφεία
της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων

Ποιο κατά την άποψή σας είναι το
σημαντικότερο πρόβλημα στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση;

Με ποιο από τα ακόλουθα μοντέλα
Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης συμφωνείτε;

Η έλλειψη πόρων

46,6%

Η έλλειψη στήριξης
από την κεντρική εξουσία

37,5%

Η έλλειψη ειδικευμένου
επιστημονικού προσωπικού

21,6%

Η έλλειψη αρμοδιοτήτων

19,8%

Η έλλειψη εξοπλισμού

12,1%

Διατήρηση των υφιστάμενων Δήμων
και δημιουργία ενός συντονιστικού
οργάνου υπό την προεδρία
του Δημάρχου Θεσσαλονίκης
και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων

63,3%

Κατάργηση των μέχρι σήμερα Δήμων
και δημιουργία ενός και μόνο
διευρυμένου ΟΤΑ για όλο
το Πολεοδομικό Συγκρότημα

19,8%

Μετατροπή της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης σε Μητροπολιτική
Αυτοδιοίκηση

13,9%

Δεν γνωρίζω - Δεν απαντώ

3%

Ποιες από τις παρακάτω αρμοδιότητες θα
θέλατε να περάσουν στην Τοπική ή
Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση;
Διαχείριση απορριμμάτων

41,8%

Αστικές συγκοινωνίες

40,9%

Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στον
Δήμο σας;

Ύδρευση - αποχέτευση

28,4%

Κυκλοφοριακό - στάθμευση

51,9%

Πολεοδομία - χωροταξία

24,9%

Καθαριότητα

37,7%

Πολιτική προστασία

20,9%

Εγκληματικότητα

26,1%

Κοινωνικές δομές

18,2%

Αστικές συγκοινωνίες

23,8%

Προστασία περιβάλλοντος

17,3%

Οδικό δίκτυο

18,9%

Οδοποιία

14,7%

Περιβάλλον - χώροι πρασίνου

18,9%

Παιδεία

12,4%

Ύδρευση - Αποχέτευση

Αναπτυξιακός σχεδιασμός

11,1%

Σχολική στέγη

15%
13,5%
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Διοικητική μεταρρύθμιση υπό όρους
προκρίνει η αυτοδιοικητική οικογένεια
Τις προϋποθέσεις, κάτω από
τις οποίες θα δεχθούν να
προσέλθουν στον διάλογο
για τη διοικητική
μεταρρύθμιση, καθόρισαν
οι Δήμαρχοι της χώρας στο
συνέδριο της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων και
Κοινοτήτων Ελλάδας
(ΚΕΔΚΕ), το οποίο διεξήχθη
στην Αθήνα κατά το
τριήμερο από τις 18 έως και
τις 20 Ιανουαρίου.

Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησε και ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Νικόλαος Μπάτος, ο οποίος και
με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της
Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων
(ΤΕΔΚ) ενημέρωσε τους συνέδρους για
τις αντίστοιχες αποφάσεις που ελήφθησαν από τους αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης σε
επίπεδο Νομού Θεσσαλονίκης.
Με ψήφισμα που εξεδόθη με το πέρας
των εργασιών του συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ ζητείται μεταξύ των άλλων η χωροθέτηση των ορίων των νέων Δήμων που
θα προκύψουν μετά από την εφαρμογή
του σχεδίου «Καλλικράτης» να γίνει
βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών
κριτηρίων.
Οι Δήμαρχοι της χώρας, εξάλλου,

αξίωσαν η περιβόητη διοικητική μεταρρύθμιση να μην περιοριστεί αποκλειστικά στη διοικητική συνένωση
ορισμένων ΟΤΑ, αλλά και να εφαρμοστεί συνολικά στο πολιτικό και διοικητικό σύστημα σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Σε ό,τι αφορά στο εκλογικό σύστημα
που θα ισχύσει για την ανάδειξη των

οργάνων διοίκησης στους νέους ΟΤΑ, η
ΚΕΔΚΕ προτείνει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να ψηφίζονται από το σύνολο των
ψηφοφόρων του νέου Δήμου και να
εκλέγονται με ποσόστωση ανάλογη με
τον πληθυσμό του κάθε συνενούμενου
Δήμου, με καθιέρωση ελάχιστης εκπροσώπησης τουλάχιστον τριών Δημοτικών Συμβούλων από κάθε Δήμο.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τέθηκαν οι «κόκκινες γραμμές»
για τον «Καλλικράτη»

Τις «κόκκινες γραμμές» για
τον «Καλλικράτη» έθεσαν οι
αιρετοί εκπρόσωποι της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Νομού Θεσσαλονίκης, στο
πλαίσιο ημερίδας που
διοργάνωσε η Τοπική Ένωση
Δήμων και Κοινοτήτων
(ΤΕΔΚ) για το
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα
που προωθεί η κυβέρνηση.
Τα ζητήματα που ετέθησαν από την
πλευρά των Δημάρχων ως απαρέγκλιτοι όροι, προκειμένου να προσέλθουν
στον διάλογο για τη διοικητική μεταρρύθμιση, αφορούν κατά κύριο λόγο
στην αποσαφήνιση των κριτηρίων, βάσει των οποίων θα υλοποιηθούν οι συνενώσεις των υφιστάμενων Δήμων, καθώς και στην απόδοση των αναγκαίων

πόρων που θα διασφαλίσουν την οικονομική αυτοδυναμία των νέων αυτοδιοικητικών μονάδων.
Οι Δήμαρχοι του Νομού Θεσσαλονίκης
υποστήριξαν ότι, προτού προχωρήσουν οποιεσδήποτε αλλαγές, η κυβέρνηση θα πρέπει κατ’ αρχήν να εξοφλήσει σειρά οφειλών της προς την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και, συγχρόνως, να κα-

ταρτίσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα
για την οικονομική υποστήριξη του εγχειρήματος της διοικητικής μεταρρύθμισης.
Ειδικά για το Πολεοδομικό Συγκρότημα
της Θεσσαλονίκης προτάθηκε η θεσμοθέτηση της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης, χωρίς να θίγονται τα όρια
των υφιστάμενων Δήμων.
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΚΟΣΜΙΑΣ

Επιχείρηση για την αποξήλωση
των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

Επιχείρηση για την αποξήλωση όλων των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων
που βρίσκονται τοποθετημένες εντός των διοικητικών του ορίων οργανώνει
ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Ήδη κατά το περασμένο χρονικό διάστημα
απομακρύνθηκαν δεκάδες πινακίδες, ενώ οι προσπάθειες θα συνεχιστούν
με αμείωτη ένταση.
Η Δημοτική Αστυνομία Ωραιοκάστρου,
με σχετική ανοικτή επιστολή της, ενημερώνει κάθε εμπλεκόμενο φορέα ή
πολίτη ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η ευθύνη για την αποξήλωση
των υπαίθριων διαφημίσεων βαρύνει
τους ίδιους. Εάν οι ενέργειες αυτές δεν
γίνουν από τους ίδιους, τότε την απομάκρυνση θα αναλάβουν συνεργεία
του Δήμου, καταλογίζοντάς τους ωστόσο τα αναλογούντα έξοδα.
Στην κατηγορία των υπαίθριων διαφημίσεων που πρέπει άμεσα να αποξηλωθούν περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων οι αφίσες, τα πανό, τα πλακάτ, τα
διαφημιστικά πλαίσια, οι ενδεικτικές
πινακίδες που προσδιορίζουν τη θέση
ή τη διεύθυνση επιχειρήσεων, καθώς

και οι διαφημίσεις που βρίσκονται τοποθετημένες επάνω στις οροφές κτιρίων. Μάλιστα, τα παραπάνω συνιστούν υπαίθριες διαφημίσεις είτε βρίσκονται σε κοινόχρηστους ή δημοτικούς χώρους είτε σε ιδιωτικά κτίρια ή
οικόπεδα.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δημοτικής
Αστυνομίας, οι διαφημιζόμενοι - παραβάτες στις περισσότερες περιπτώσεις
συμμορφώνονται άμεσα με τις συστάσεις της υπηρεσίας και φροντίζουν
πράγματι, ως οφείλουν, για την απομάκρυνση των παράνομων διαφημίσεων.
Ωστόσο, εάν μελλοντικά υποπέσουν σε
ανάλογες παραβάσεις, θα τους επιβληθούν όλες οι νόμιμες κυρώσεις και
τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Προς αποφυγήν, λοιπόν, δυσάρεστων εξελίξεων, όσοι επιθυμούν
να προχωρήσουν στην προβολή
υπαίθριας διαφήμισης νομίμως
θα πρέπει να απευθύνονται στην
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Ωραιοκάστρου, στο τηλέφωνο
2313 30.40.40. Από την Τεχνική
Υπηρεσία θα ενημερωθούν υπεύθυνα σχετικά με τα σημεία εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου
Ωραιοκάστρου, όπου επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση, καθώς
και σχετικά με τις προδιαγραφές
που οφείλουν να τηρήσουν.

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ

Δικαίωση του Δήμου.

Δέσμευση του Διευθύνοντα της ΕΥΑΘ Νίκου Παπαδάκη
για επιστροφή περίπου 75 € για κάθε υδρόμετρο
Μια εφ’ όλης της ύλης συνάντηση με τον
νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας
Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) Νίκο Παπαδάκη
είχε ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Νικόλαος
Μπάτος. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης
αυτής, η οποία οργανώθηκε στο πλαίσιο
της καλής συνεργασίας που έχει ο Δήμος
με τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας,
τέθηκαν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην υδροδότηση.

Κατ’ αρχήν συζητήθηκε το θέμα της αγωγής του Δήμου Ωραιοκάστρου κατά της ΕΥΑΘ για τις χρεώσεις των πολιτών με το ποσό των
153 ευρώ, για τις οποίες ο κ. Μπάτος σημείωσε σε όλους τους τόνους ότι ήταν κατάφωρα άδικες.
Επιπλέον, από πλευράς Δημάρχου τέθηκε το ζήτημα της εκτέλεσης μιας σειράς έργων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και όχι μόνο, καθώς και αυτό
της τοποθέτησης μεγαλύτερου αριθμού υπαλλήλων της ΕΥΑΘ, με
σκοπό την άμεση αντιμετώπιση των βλαβών.
Ο κ. Μπάτος, ακόμη, επεσήμανε την ανάγκη προγραμματισμού
από την ΕΥΑΘ διαφόρων πολύ σημαντικών έργων, όπως είναι για
παράδειγμα η υλοποίηση της μελέτης που έχει ήδη εκπονηθεί από
τον Δήμο για την αντικατάσταση του παλιού δικτύου ύδρευσης. Παράλληλα κατέθεσε και το αίτημα για την εφαρμογή μειωμένης τιμολογιακής πολιτικής, καθώς ο Δήμος Ωραιοκάστρου διαθέτει πολύ πράσινο, με αποτέλεσμα να καταγράφονται υψηλές χρεώσεις.
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ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ,
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Καμία αύξηση
στα δημοτικά τέλη
για έκτη χρονιά
Σε «πάγωμα» των ανταποδοτικών τελών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
προχώρησε για έκτη χρονιά ο Δήμος
Ωραιοκάστρου, κατόπιν σχετικής πρότασης του
Δημάρχου Νικολάου Μπάτου. Η απόφαση αυτή
αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της έντονης
κοινωνικής ευαισθησίας της Δημοτικής Αρχής, η
οποία επί σειρά ετών επιλέγει να διατηρεί
σταθερές τις τιμές των δημοτικών τελών,
λειτουργώντας προς όφελος όλων των
κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής.

«Ιδιαίτερα μέσα σε αυτό το περιβάλλον της γενικευμένης οικονομικής κρίσης, το οποίο δυστυχώς έχει διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, θεωρήσαμε χρέος
μας να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο, ώστε ως Δήμος
να μην επιβαρύνουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό των συμπολιτών μας ή τους επαγγελματίες που
δραστηριοποιούνται στην πόλη μας ούτε στο ελάχιστο», ανέφερε σχετικά ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Νικόλαος Μπάτος.
Όπως σημείωσε, εξάλλου, η συγκράτηση των δημοτικών τελών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα αποτελεί
σταθερή επιδίωξη και βασική κατεύθυνση της Δημοτικής Αρχής Ωραιοκάστρου. Αυτό επιβεβαιώνεται και
από το γεγονός ότι για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας
τα δημοτικά τέλη στον Δήμο Ωραιοκάστρου παραμένουν σταθερά ήδη από το 2004, με μόνη εξαίρεση το
2007, χρονιά για την οποία είχαν αποφασιστεί συγκρατημένες αναπροσαρμογές της τάξης του 2,5%.

«Ψαλίδι» στα δημοτικά τέλη
για πολύτεκνους, άπορους και ΑμΕΑ

Στο μεταξύ, όπως γνωστοποίησε ο κ. Μπάτος, και για το
τρέχον έτος ο Δήμος Ωραιοκάστρου προχώρησε στη
μείωση των δημοτικών τελών κατά 50% για κοινωνικά
ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες, όπως είναι οι πολύτεκνες οικογένειες, οι άποροι πολίτες, καθώς και τα
άτομα με αναπηρίες.
Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται για τρίτη συνεχή χρονιά
και μάλιστα όχι αποκλειστικά για τους δημότες, αλλά
για όλους τους κατοίκους του Ωραιοκάστρου που εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες. Μέχρι σήμερα από αυτές τις ευνοϊκές ρυθμίσεις έχουν ωφεληθεί περίπου
220 οικογένειες.

Πώς διαμορφώνονται τα ανταποδοτικά τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2010

Το Ωραιόκαστρο παραμένει ένας από τους οικονομικότερους Δήμους της ευρύτερης Θεσσαλονίκης. Τα δημοτικά τέλη για το τρέχον έτος διατηρούνται στα ακόλουθα επίπεδα:
• Το τέλος καθαριότητας για τις κατοικίες διατηρείται
σε 1,27 ευρώ/τ.μ.
• Το τέλος φωτισμού για τις κατοικίες διατηρείται σε
0,38 ευρώ/τ.μ.
• Το σύνολο των τελών για τις κατοικίες διατηρείται σε
1,65 ευρώ/τ.μ.
• Το τέλος καθαριότητας για τις βιομηχανίες διατηρείται σε 2,46 ευρώ/τ.μ.
• Το τέλος φωτισμού για τις βιομηχανίες διατηρείται σε
0,75 ευρώ/τ.μ.
• Το σύνολο των τελών για τις βιομηχανίες διατηρείται
σε 3,21 ευρώ/τ.μ.
• Ο δημοτικός φόρος διατηρείται σε 0,24 ευρώ/τ.μ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ρεκόρ επισκεψιμότητας
στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου
Ρεκόρ επισκεψιμότητας
καταγράφεται στην ιστοσελίδα
του Δήμου Ωραιοκάστρου,
γεγονός που επιβεβαιώνει κατά
τον πλέον αδιαμφισβήτητο τρόπο
τον μεγάλο βαθμό ικανοποίησης
των πολιτών για τη χρηστικότητα
και τη λειτουργικότητα της
δημοτικής πύλης, η οποία είναι
καταχωρημένη στη διεύθυνση
www.oraiokastro.gr.
Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε διάστημα
δύο ετών, από τον Φεβρουάριο του
2008 μέχρι και τον Φεβρουάριο του
2010, την ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου επισκέφθηκαν, για να αντλήσουν κάθε είδους πληροφορίες, περισσότεροι από 106.000 πολίτες.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι σε καθημερινή βάση τη δικτυακή πύλη του Δήμου Ωραιοκάστρου, η οποία και είναι
μια από τις αρτιότερα οργανωμένες μεταξύ των αντίστοιχων που λειτουργούν
από όλους τους ΟΤΑ της χώρας, επισκέπτονται περίπου 150 άτομα.

Κοινωνία της Πληροφορίας

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, όπως εξήγησε
ο Δήμαρχος Νικόλαος Μπάτος, προχώρησε στη δημιουργία αυτής της ηλεκτρονικής πύλης, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, με σκοπό να παρέχει
άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτηση
στους κατοίκους του.
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες», το οποίο και εντάσσεται
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Μέσω της δικτυακής πύλης παρουσιάζεται το «πανόραμα» των δράσεων που
αναπτύσσονται στον Δήμο Ωραιοκάστρου. Μεταξύ των άλλων παρατίθενται
αναλυτικά οι υπηρεσίες που προσφέρονται προς τους πολίτες σε όλους τους τομείς παραγωγής δημοτικού έργου,
υπάρχουν ξεχωριστές παραπομπές για
το γραφείο εργασίας και το συμβούλιο
νέων, ενώ έχει καταχωρηθεί και ένας
πληρέστατος οδηγός των καταστημάτων που λειτουργούν στην πόλη.
Για λόγους προαγωγής της διαφάνειας,
εξάλλου, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της ιστοσελίδας ο Δήμος Ωραιοκάστρου δημοσιεύει ηλεκτρονικά όλες τις
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,
καθώς και το σύνολο των προκηρύξεων
που αφορούν είτε στην ανάθεση έργων
και στην εκτέλεση προμηθειών είτε στη
διενέργεια προσλήψεων.
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ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ

Ομάδα σκληρής δουλειάς
με έμφαση στην καθημερινότητα του πολίτη
Με μικρές αλλαγές στο σχήμα διοίκησης προχωρά ο Δήμος
Ωραιοκάστρου στη νέα χρονιά, με τον Δήμαρχο Νικόλαο Μπάτο να
έχει διατηρήσει κατά βάση τα ίδια πρόσωπα στις τρεις Αντιδημαρχίες Περιβάλλοντος, Οικονομικών, Καθαριότητας- και να έχει
αναδιανείμει αρμοδιότητες στους Δημοτικούς του Συμβούλους.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1 απόφαση του Δημάρχου, η οποία ελήφθη
στις 4 Ιανουαρίου, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος - Πρασίνου και υπεύθυνος για την ανακύκλωση, τα εγκαταλειμμένα οχήματα, τον έλεγχο και
προγραμματισμό του εργατοτεχνικού
προσωπικού, καθώς και αναπληρωτής
του Δημάρχου παραμένει ο Παναγιώτης Ισχνόπουλος.

Αντιδήμαρχος Οικονομικών, επικεφαλής της Τεχνικής Υπηρεσίας, υπεύθυνος για τη συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου και
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, υπεύθυνος για τα δημοτικά τέλη, για τις άδειες
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και
τις άδειες εισόδου - εξόδου, καθώς και
για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού

ενδιαφέροντος τοποθετείται και για το
2010 ο Κωνσταντίνος Βλάχος.
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ύδρευσης - Αποχέτευσης - Ηλεκτροφωτισμού, υπεύθυνος για τις λαϊκές αγορές, για θέματα που αφορούν στους
παλιννοστήσαντες, καθώς και για θέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
παραμένει ο Κυριάκος Ιωσηφίδης.
Να σημειωθεί ότι για την ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη
εξυπηρέτηση
των δημοτών και οι τρεις αντιδήμαρχοι
είναι αρμόδιοι να τελούν πολιτικό γάμο
και να υπογράφουν πάσης φύσεως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που ζητούν οι πολίτες.
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Για να γνωρίζετε
πού πρέπει να απευθύνεστε…
Με σκοπό, εξάλλου, την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των
πολιτών, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου προχώρησε στην ανάθεση συγκεκριμένων
αρμοδιοτήτων στους Δημοτικούς Συμβούλους της Δημοτικής Αρχής, οι οποίες και
διαμορφώνονται ως εξής:
• Κατερίνα Ιπλικτσόγλου Υφαντίδου: Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου Ωραιοκάστρου και
υπεύθυνη μεταξύ των άλλων για
τον τομέα της Κοινωνικής
Πολιτικής, καθώς και τη λειτουργία
των εικαστικών ομάδων και του
λαογραφικού μουσείου.
• Αντώνης Τσαμεσίδης: Πρόεδρος
των ΚΑΠΗ και υπεύθυνος μεταξύ
των άλλων για τον τομέα του
Αθλητισμού
• Πέτρος Αταμιάν: Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου
Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) και
συνυπεύθυνος μεταξύ των άλλων
μαζί με τον Αντιδήμαρχο Κώστα
Βλάχο για την εποπτεία της
οικονομικής διαχείρισης του
Δήμου
• Γιώργος Παπακωνσταντίνου:
Υπεύθυνος μεταξύ των άλλων για
την παρακολούθηση των
ευρωπαϊκών προγραμμάτων -σε
συνεργασία με τη Δημοτική
Σύμβουλο Ελισάβετ Αναστασιάδου
και τον Παντελή Σκαρλάτο- και για
τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων

Αντιπρόεδρος Πολιτιστικού
Οργανισμού Δήμου Ωραιοκάστρου,
εκπρόσωπος στον ΟΑΣΘ και
υπεύθυνη για θέματα που
αφορούν στα ΕΛ.ΤΑ.
• Ελισάβετ Αναστασιάδου:
Αντιπρόεδρος των Δημοτικών
Παιδικών Σταθμών, υπεύθυνη για
την εύρυθμη λειτουργία του ΚΕΠ
και συνυπεύθυνη για τη λειτουργία
του γραφείου γυναικείων θεμάτων
μαζί με τις κυρίες Κατερίνα
Ιπλικτσόγλου - Υφαντίδου και
Χρυσούλα Ανδρεάδου
• Κυριάκος Ιωσηφίδης:
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας,
Ύδρευσης και Αποχέτευσης και
εκπρόσωπος του Δήμου στον ΟΑΣΘ
• Παναγιώτης Ισχνόπουλος:
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και
Πρασίνου και υπεύθυνος, σε
συνεργασία με την Ήβη Κόκκινου,
για την περιβαλλοντική
εκπαίδευση, την ανακύκλωση και
την προστασία του δάσους, των
παιδικών χαρών και των πάρκων

• Αστέριος Μπάτος: Υπεύθυνος για
το Γραφείο Παιδείας, την εποπτεία
στον τομέα της σχολικής στέγης
και τα προγράμματα διά βίου
μάθησης

• Φώτης Παρπόρης: Πρόεδρος
Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου
Ωραιοκάστρου (ΠΟΔΩ) και
συνυπεύθυνος για την επίβλεψη
της πράξης εφαρμογής μαζί με
τους Κώστα Βλάχο, Γιώργο
Παπακωνσταντίνου και Κατερίνα
Ιπλικτσόγλου - Υφαντίδου

• Χρυσούλα Ανδρεάδου: Πρόεδρος
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών,

• Κώστας Βλάχος: Αντιδήμαρχος
Οικονομικών και Τεχνικών

Υπηρεσιών και συνυπεύθυνος
μεταξύ των άλλων για την
επίβλεψη της πράξης εφαρμογής.
• Τάκης Χαραβόπουλος:
Εντεταλμένος σύμβουλος στον
τομέα της καθαριότητας

Παράλληλα, με απόφαση του
Δημάρχου Ωραιοκάστρου,
συγκροτήθηκε Επιτροπή
καθαριότητας - αποκομιδής
απορριμμάτων - πλυσίματος
κάδων - απομάκρυνσης ογκωδών
αντικειμένων, αποτελούμενη από
τον Αντιδήμαρχο Κυριάκο
Ιωσηφίδη και τους:
• Παναγιώτη Ισχνόπουλο, με
περιοχή ευθύνης τον οικισμό
του Ωραιοκάστρου
• Πέτρο Αταμιάν, με περιοχές
ευθύνης τη Γαλήνη και την
Αμφιθέα
• Φώτη Παρπόρη, με περιοχές
ευθύνης το Παλαιόκαστρο και
το βιοτεχνικό πάρκο
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Σε απόλυτη προτεραιότητα
τα θέματα της σχολικής στέγης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι
εργασίες για την προσθήκη έξι νέων
αιθουσών, ώστε να καλυφθούν οι
ανάγκες του 4ου Δημοτικού Σχολείου
Ωραιοκάστρου, μέχρις ότου
ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου
διδακτηρίου. Πρόκειται για ένα έργο
συνολικού προϋπολογισμού 600.000
ευρώ, το οποίο προχωρά με
χρηματοδότηση από τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης

Σε απόλυτη προτεραιότητα τίθενται από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής
Ωραιοκάστρου και προσωπικά του Δημάρχου Νικολάου Μπάτου όλα τα ζητήματα
που αφορούν στον ευαίσθητο τομέα της σχολικής στέγης.
«Η ραγδαία αύξηση του μαθητικού δυναμικού», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο
Δήμαρχος, «και η επακόλουθη αύξηση των αναγκών σε νέα σχολεία επιτάσσουν
την ενεργοποίηση όλων μας στην κατεύθυνση της αξιοποίησης κάθε δυνατής
χρηματοδοτικής πηγής, ώστε να προικοδοτήσουμε την πόλη και τα παιδιά μας με
σύγχρονα διδακτήρια».

