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Μήνυμα από τον Δήμαρχο 

 

Αγαπητοί δημότισσες και δημότες 

Έχουν κλείσει δυόμιση χρόνια από τότε που άρχισε το συναρπαστικό μας ταξίδι στην 

διαχείριση των υποθέσεων του Δήμου Πρεσπών. Έχει σημασία και χρησιμότητα σε αυτό 

το σημείο να σταθούμε και να μετρήσουμε τι έγινε, τι δεν έγινε, τι πήγε καλά και τι μας 

έφταιξε.  

Να παρουσιάσουμε τι πετύχαμε, τι έχει προχωρήσει και τι προσπαθούμε ακόμα ώστε να 

ξεκινήσει μια συζήτηση για ποιότητα της διοίκησης που ασκούμε και την κατεύθυνση 

των υποθέσεων του Δήμου. 

Από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας βρεθήκαμε απότομα σε μια καταιγίδα 

διαρκών κρίσεων που έπρεπε να χειριστούμε βραχυπρόθεσμα ενώ παράλληλα έπρεπε 

να δώσουμε μακροχρόνιες και συστημικές λύσεις. Σε κάποιο βαθμό το καταφέραμε σε 

κάποια θέματα προσπαθούμε ακόμα. Στην προσπάθεια αυτή είχαμε σημαντική 

συμβολή με ειλικρινή προσπάθεια και αφοσίωση από το προσωπικό του Δήμου τους 

οποίους ευχαριστώ θερμά. 

Δώσαμε τέλος σε ατελέσφορες και χωρίς λόγο διαμάχες με φορείς που παίζουν 

σημαντικό ρόλο στις υποθέσεις της περιοχής μας. Ανοίξαμε την λειτουργία και την 

αποφασιστική διαδικασία σε φορείς και δημότες καθιερώνοντας επιτροπές συμμετοχής 

όπως της επιτροπής πολιτισμού που έχει ήδη να επιδείξει έργο και την επιτροπής 

βιώσιμης ανάπτυξης που είναι υπό συγκρότηση. Από την αρχή της θητείας μου η πόρτα 

του γραφείου μου είναι ανοιχτή στους Δημότες για να εκφράσουν το παράπονο ή το 

αίτημά τους. 

Η Πρέσπα έχει τεράστιες δυνατότητες για βιώσιμη ανάπτυξη βασισμένη στους 

πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς της πόρους και αξίες αλλά και στους κατοίκους 
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και τις συλλογικότητές τους. Αυτές τις δυνατότητες έχουμε χρέος να τις υλοποιήσουμε 

και μάλιστα χωρίς χάσιμο χρόνου. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ζητώ από τους δημότες να μας κρίνουν, όχι με βάση τα πεπραγμένα 

των προκατόχων μας, αλλά με βάση το πρόγραμμά, το όραμα για την Πρέσπα που 

θέλουμε και τις δυνατότητες που υπάρχουν.  
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Διοίκηση του Δήμου 

Ο Δήμος Πρεσπών είναι ο μικρότερος ηπειρωτικός Δήμος της χώρας και είναι δεδομένο ότι με το ούτως 

ή άλλως περιορισμένο προσωπικό και πόρους θα δυσκολευόταν να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του 

Καλικράτη. Παρ’όλα αυτά η κατάσταση που παραλήφθηκε το Φθινόπωρο του 2014 ξεπερνούσε τις πιο 

άσχημες εκτιμήσεις. Η οικονομική κατάσταση του Δήμου ήταν άθλια, τα μέσα που διέθετε ήταν είτε 

χαλασμένα είτε ασυντήρητα, ενώ είχαν λήξει και όλες οι συμβάσεις προσωπικού για αποκομιδή 

απορριμμάτων και καθαριότητα. Ο Δήμος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις 

του απέναντι σε προμηθευτές και Δημότες. Το κύρος του ως οργανισμού ήταν στο Ναδίρ ενώ ακούγονταν 

και φωνές που αμφισβητούσαν την δυνατότητά του να σταθεί ως ξεχωριστή οντότητα.  

Στα δυόμισυ χρόνια που πέρασαν τα προβλήματα αυτά ξεπεράστηκαν παρά την περαιτέρω μείωση των 

κεντρικών πόρων και αύξηση των φορολογικών βαρών του Δήμου. Το πιο σημαντικό όμως είναι η άνοδος 

του κύρους και της αξιοπιστίας του Δήμου, απέναντι στην κεντρική διοίκηση, την περιφερειακή 

αυτοδιοίκηση, τους προμηθευτές και πάνω απ’όλα τους Δημότες.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

 

Η δημοτική αρχή παρέλαβε το Δήμο σε δεινή οικονομική θέση, με δυσθεώρητα χρέη. Οι ληξιπρόθεσμες 

οφειλές ήταν 701.531,35 €, με αυξητική τάση,  και το ταμειακό υπόλοιπο μόλις 44.150,37 €. Η κατάσταση 

ήταν απογοητευτική, με ελλιπές σύστημα συλλογής ανταποδοτικών υπηρεσιών, υψηλές δαπάνες, και 

ατέρμονες απαιτήσεις από προμηθευτές και εργολάβους για χρέη του Δήμου για έργα και υπηρεσίες που 

ανατέθηκαν χωρίς τις απαραίτητες αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων. 

Πάρθηκαν δύσκολες αποφάσεις, όπως η αύξηση των δημοτικών τελών και η κατάργηση του ΝΠΔΔ. 

Αποφασίστηκε να μπει ένα τέλος σε άτυπες, προφορικές και εν τέλει παράνομες συμβάσεις που μπορούν 

μετά να εξοφληθούν μόνο με νέες παρανομίες. Από τον Σεπτέμβριο του 2014 ο Δήμος λειτουργεί με την 

αρχή της νομιμότητας. Αποφασίστηκε επίσης ότι νέα έργα θα γίνονταν με διαγωνιστική διαδικασία. Το 

κόστος των υπηρεσιών μειώθηκε κατά 30-70% Όλες οι δαπάνες του δήμου επαναξιολογήθηκαν και 

εξορθολογίστηκαν Τα παραδείγματα είναι πολλά:   

1. Κόστος αναλωσίμων που υποδιπλασιάστηκαν σε 43.032,73€ το 2015 και 46.100,96€ το 2016 σε 

σύγκριση με 98.283,12 € το 2013  

2. Εξοικονόμηση αντλιοστασίων η κατάχρηση των οποίων είχε οδηγήσει σε δυσθεώρητο χρέος 

150000 προς τη ΔΕΗ. Σήμερα η ΔΕΗ έχει εξοφληθεί πλήρως και από 1.1.2017 αποδίδει έσοδα 

στο Δήμο για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν μία δεκαετία. 

3. Εκκαθάριση των υπολογιστών του Δήμου και χρήση μόνο νόμιμου λογισμικού. 

4. Δημιουργία νέας πιο λειτουργικής ιστοσελίδας του Δήμου με κόστος μικρότερο από την 

συντήρηση της παλιάς. 

5. Μείωση εξόδων εθνικών εορτών στο 1/3 

6. ΜΗΔΕΝ δαπάνες δημοσίων σχέσεων 

και πολλά άλλα μικρά και μεγάλα. Ο ισοσκελισμός των οικονομικών έγινε παρά την περαιτέρω 

επιδείνωση των επιχορηγήσεων που λαμβάνει ο Δήμος κατά περίπου 120,000€ αλλά και την επιβολή 

φορολογίας περίπου 50.000€. Το σημαντικό είναι ότι η οικονομία αυτή έγινε ενώ ταυτόχρονα οι 

υπηρεσίες βελτιώθηκαν και συστηματοποιήθηκαν, πχ. το φετινό Χειμώνα (2016-2017), με ιδιαίτερα 

δυσμενείς συνθήκες, ο Δήμος Πρεσπών κέρδισε τη μάχη του αποχιονισμού, οι βλάβες στα δίκτυα 

ύδρευσης αποκαθίστανται άμεσα και οι υδρομετρήσεις γίνονται πλέον τακτικά, οι βιολογικοί καθαρισμοί 

βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, γίνονται συντηρήσεις και επισκευές των δρόμων με ίδια μέσα, 

οδοκαθαρισμοί, χορτοκοπή κλπ. 
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Η γενική εικόνα των οικονομικών φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

ΟΦΕΙΛΕΣ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ 

(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1/9/2014 404.219,18 € 297.312,17 € 44.250,37 € 

31/12/2016 95.087,67 € 80.665,20 € 66.651,31 € 

 

Επιπροσθέτως, είναι στην διάθεση του Δήμου ποσό 35.000€ για την πληρωμή παλιών οφειλών από 

χρηματοδοτήσεις που εκκρεμούν επειδή πρέπει πρώτα να ελεγχθούν γιατί οι αρχικές απαιτήσεις έχουν 

εκχωρηθεί σε τρίτους. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα, ο Δήμος Πρεσπών είναι σε θέση να καλύψει 

σχεδόν το σύνολο των οφειλών του με τα ταμειακά του διαθέσιμα, δεν έχει πια ελλείματα, και πρακτικά 

από το τέλος του 2016 ο Δήμος Πρεσπών δεν χρωστάει τίποτα σε κανέναν νόμιμο προμηθευτή έχοντας 

αποκαταστήσει την αξιοπιστία του απέναντι σε κάθε είδους αντισυμβαλόμενο και, το κυριότερο,  μπορεί 

να ανταποκριθεί σε έκτακτες ανάγκες ή ευκαιρίες που εμφανίζονται.  

Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, το 2017, ο Δήμος Πρεσπών μπορεί να χαράξει πολιτική 

αντί να αγωνιά για το αν θα καταφέρει να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό του. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  

 

Ο Δήμος Πρεσπών παρόμοια με την διαδικασία αναθέσεων είχε διάφορες συμβάσεις με τις οποίες 

απασχολούσε υπαλλήλους μέσω τρίτων (ΚΟΙΝΣΕΠ). Μια διαδικασία που είχε ήδη χαρακτηριστεί 

παράνομη από το Ελεγκτικό συνέδριο. Παράλληλα, υπήρχαν διάφορες άτυπες μορφές εργασίας στο Δήμο 

ή για λογαριασμό του Δήμου. Όλα αυτά έπαψαν και πλέον στο Δήμο εργάζονται εργαζόμενοι με σύμβαση 

εργασίας είτε με σύμβαση με την ΔΙΑΔΥΜΑ στους τομείς της αποκομιδής απορριμμάτων και του 

οδοκαθαρισμού. 

Ταυτόχρονα έχουν γίνει ενέργειες προς το υπουργείο εσωτερικών για την διενέργεια προσλήψεων 

προσωπικού (τεσσάρων πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ) από ΚΑΠ και ενός εργαζόμενου στην ύδρευση από 

ανταποδοτικά τέλη. Αυτές οι θέσεις, όταν εγκριθούν, θα υλοποιηθούν μέσω ΑΣΕΠ. 
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Οι πληρωμή των αντιμισθιών των αιρετών ήταν ένα μόνιμο σημείο τριβής στον Δήμο λόγω της επιλεκτικής 

πληρωμής που είχε επιλεγεί στο παρελθόν. Σε πρώτη φάση άρθηκαν οι αδικίες και όλοι πληρώνονταν με 

την ίδια καθυστέρηση και από το 2016 και πέρα οι πληρωμές γίνονται κανονικά και στην ώρα τους.  

Πέραν του Δήμου και των σχολικών επιτροπών ο Δήμος διέθετε δύο ακόμα νομικά πρόσωπα, ένα ΝΠΔΔ 

με αρμοδιότητες στον πολιτισμό και τον αθλητισμό και την κοινωφελή επιχείρηση. Η ύπαρξη δύο 

ξεχωριστών νομικών προσώπων με δύο ΔΣ, λογιστική διαχείριση, νομική υποστήριξη κλπ χωρίς την 

υποστήριξη από διοικητικό προσωπικό ήταν περιττή πολυπλοκότητα για ένα τόσο μικρό αντικείμενο που 

προξενούσε διαρκώς προβλήματα και ήταν και δαπανηρή. Αποφασίστηκε η κατάργηση του ΝΠΔΔ και η 

ενδυνάμωση της κοινωφελούς επιχείρησης που με την αλλαγή του καταστατικού της (έχει αποσταλεί στο 

Εθνικό τυπογραφείο) θα αναλάβει δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού, τουρισμού και δημοτικής 

συγκοινωνίας καθώς και τα κοινωνικά προγράμματα του Δήμου. 
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Περιβάλλον 

Ο Δήμος Πρεσπών στο μεγαλύτερο μέρος του καλύπτεται από το πιο πυκνό πλέγμα εθνικής, ευρωπαϊκής 

και διεθνούς νομοθεσίας προστασίας του περιβάλλοντος μια και περιλαμβάνει σημαντικούς οικότοπους 

που φιλοξενούν μερικά από τα πιο σπάνια και απειλούμενα είδη πανίδας και χλωρίδας της Ευρώπης και 

του πλανήτη. Παράλληλα στοχεύει στο να γίνει πράσινος δήμος, συμμετέχοντας στο σύμφωνο Δημάρχων 

αναλαμβάνοντας σειρά δράσεων και έργων για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αυτοπαραγωγή με 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε αντλιοστάσια και κτίρια του Δήμου. 

Tο Σεπτέμβριο του 2014 που ανέλαβε η δημοτική αρχή παρέλαβε ένα Δήμο με δηλωμένη στρατηγική 

στόχευση να γίνει πράσινος Δήμος αλλά δεν είχε λειτουργικό σύστημα διαχείρισης στερεών ή υγρών 

αποβλήτων. Έτσι, δεν υπήρχε καμία ενεργή σύμβαση προσωπικού για την αποκομιδή των απορριμμάτων 

ενώ η συλλογή ογκωδών συσκευών και ανακύκλωσης ήταν ανύπαρκτη. Τα απορριμματοφόρα του Δήμου 

ήταν σε άθλια κατάσταση ενώ τα μηχανήματα (φορτωτής, στρωτήρας, φορτηγό) ήταν εκτός λειτουργίας 

αναγκάζοντας τον Δήμο να αναθέτει, με μεγάλο σχετικά κόστος, εργολαβίες ακόμα και για τις 

απλούστερες εργασίες και έργα. Οι δύο εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών είτε δεν λειτουργούσαν 

καθόλου είτε δεν λειτουργούσαν επαρκώς εκθέτοντας τον Δήμο αλλά και τη χώρα. 

 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 

Επισκευάστηκαν και έκτοτε συντηρούνται κανονικά όλα τα απορριμματοφόρα του Δήμου. Έγιναν 

κανονικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο προσωπικό. Παρ’ όλα αυτά η αποκομιδή εξακολουθούσε να 

είναι ένας διαρκής αγώνας. Έτσι αποφασίστηκε και από τον Ιανουάριο του 2015 ή αποκομιδή η 

ανακύκλωση αλλά και άλλες υπηρεσίες όπως οδοκαθαρισμός, αποχιονισμός κλπ γίνονται σε συνεργασία 

με την ΔΙΑΔΥΜΑ βάσει κοινά αποδεκτού σχεδίου και με τετραετή σύμβαση. 

Τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Συντάχθηκε σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ και ψηφίστηκε 

ομόφωνα το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Πρεσπών. Με βασικά χαρακτηριστικά την 

έμφαση στην οικιακή κομποστοποίηση, την επέκταση της ανακύκλωσης και την ορθή διαχείριση όλων 

των ροών απορριμμάτων με την δημιουργία πράσινου σημείου στο Λαιμό. 

H ανακύκλωση που είχε σχεδόν μηδενιστεί ξαναξεκίνησε ενώ επεκτείνεται και στην ξεχωριστή συλλογή 

χαρτοκιβωτίων. Η συλλογή ογκωδών και μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών έχει συστηματοποιηθεί και θα 
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επεκταθεί με εκστρατεία ενημέρωσης, ενώ σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ έχει ξεκινήσει διαδικασία 

αδειοδότησης χώρου απόθεσης μπάζων ώστε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη απόρριψη τους.  

Ένα μεγάλο πρόβλημα και για την ποιότητα ζωής όλων μας και για την εικόνα της Πρέσπας είναι τα 

διάσπαρτα σκουπίδια σε ποτάμια, ρέματα, στις παραλίες, στα χωριά, στην αγροτική ζώνη, στους 

βοσκοτόπους, Ο Δήμος είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια, τους πολιτιστικούς 

συλλόγους, τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Πρεσπών και την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών έχει 

υλοποιήσει καθαρισμούς σε περιοχές με μεγάλο πρόβλημα ενώ και η Περιφερειακή ενότητα Φλώρινας 

έκανε εκτεταμένους καθαρισμούς στον Ρύακα Αγ. Γερμανού. Το 2017 σε συνεργασία με την Εταιρεία 

Προστασίας Πρεσπών έχει γίνει χαρτογράφηση των σημείων με συγκέντρωση σκουπιδιών και μπάζων 

και έχει ήδη ξεκινήσει ο πλήρης καθαρισμός τους από μικτά συνεργεία. Το σημαντικότερο, με την 

υποστήριξη του Δήμου έχει ξεκινήσει 

καμπάνια με σύνθημα «θέλουμε την 

Πρέσπα καθαρή!».  Ήδη οργανώθηκαν το 

2016 δύο εθελοντικοί καθαρισμοί που 

επεκτάθηκαν το 2017 καλύπτοντας την 

πλειοψηφία των χωριών του Δήμου αλλά 

και πολλών περιοχών εκτός οικισμών έως 

και την αγροτική ζώνη. Η καμπάνια έχει 

βρει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους 

δημότες αλλά και επισκέπτες βελτιώνοντας 

την όψη των χωριών και την ποιότητα ζωής 

όλων.  

Τέλος είναι υπό εκπόνηση ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου ώστε επιτέλους αυτός που βρωμίζει την 

Πρέσπα να πληρώνει. 

 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 

Τον Σεπτέμβριο του 2014 καμία από τις τρεις εγκαταστάσεις Βιολογικού καθαρισμού που είχαν 

κατασκευαστεί στο Δήμο (Λαιμού/Αγ. Γερμανού, Λευκώνα/Καλλιθέας, Κρυσταλλοπηγής) δεν 
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λειτουργούσε κανονικά με αποτέλεσμα ο δήμος να είναι υπό διοικητικό αλλά και δικαστικό έλεγχο από 

την εισαγγελία Φλώρινας.   

Από τον Δεκέμβριο του 2015 οι δύο βιολογικοί που απορρέουν στις λίμνες έχουν αναταχθεί πλήρως και 

έκτοτε λειτουργούν κανονικά ενώ το 2016 επισκευάστηκε και ο βιολογικός καθαρισμός της 

Κρυσταλλοπηγής, έχει εξασφαλιστεί και η χρηματοδότηση για την λειτουργία του ενώ εκκρεμεί η 

ανάθεση της υπηρεσίας λειτουργίας και συντήρησής του.  

Επίσης, έχει υλοποιηθεί η επέκταση της α’ φάσης του αποχετευτικού δικτύου του Αγ. Γερμανού (και 

επίκειται η β’φάση με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση) ενώ επικαιροποιήθηκε και υποβλήθηκε για 

ένταξη στο ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας ο βιολογικός καθαρισμός Καρυών-Μικρολίμνης προϋπολογισμού της 

τάξης των 500.000€ (λόγω έλλειψης διαχειριστικής επάρκειας η πρόταση απορρίφθηκε και θα 

ξαναυποβληθεί 2017 με φορέα υλοποίησης την ΠΕ Φλώρινας). 

Παράλληλα, έχουν ενταχθεί στον τοπικό πόρο ανάπτυξης μελέτες για αποχέτευση και βιολογικό 

καθαρισμό για την Πύλη και τους Ψαράδες που, μαζί με την μελέτη που εκπονεί η Περιφέρεια Δ. 

Μακεδονίας για Πισοδέρι-Ανταρτικό-Πράσινο-Τρίγωνο θα εξασφαλίσουν, με την υλοποίησή τους, ότι 

όλα τα λύματα στο Δήμο Πρεσπών θα περνάνε από κατάλληλη επεξεργασία πριν απορριφθούν στο 

περιβάλλον. 
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Ποιότητα Ζωής 

ΎΔΡΕΥΣΗ 

Η κατάσταση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου είναι αρκετά προβληματική κυρίως στην Δημοτική 

Ενότητα Πρεσπών παρά την διαθεσιμότητα νερού. Τα δίκτυα έχουν προβληματική σχεδίαση, άγνωστη 

όδευση και συχνά εμφανίζονται βλάβες με διαρροές εμφανείς και αφανείς που συνεπάγονται μεγάλο 

κόστος. Παράλληλα σε μεγάλο αριθμό οικισμών, ακόμα και χωρίς να είναι απαραίτητο, η ύδρευση γινόταν 

με γεωτρήσεις που έχουν υψηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.  

• Άμεσα έγιναν επεμβάσεις για τη μείωση κόστους με την ανίχνευση και επισκευή διαρροών στο 

Βροντερό και την μεταφορά στην εφεδρεία της γεώτρησης Λαιμού με την ανάταξη και 

επανεισαγωγή των πηγών στο δίκτυο (αφού πρώτα ελέγχθηκε η ποιότητα των νερών τους που 

είναι εξαιρετική). Επίσης, συντηρήθηκαν τα πιο προβληματικά αντλιοστάσια με αποτέλεσμα την 

βελτίωση της απόδοσής τους. Εντός του 2017 προγραμματίζεται η υλοποίηση του έργου 

συντήρησης και αποκατάστασης του συνόλου των αντλιοστασίων με προϋπολογισμό 71,000€. 

• Τροποποιήθηκε ο κανονισμός ύδρευσης και, επιτέλους, θεσμοθετήθηκαν και προσδιορίστηκαν 

πρόστιμα για τις παραβάσεις του κανονισμού. Ανατέθηκε εργολαβία για την ανίχνευση 

παράνομων συνδέσεων και λοιπών παραβάσεων του κανονισμού και βεβαιωθηκαν για πρώτη 

φορά πρόστιμα για παραβιάσεις.  

• Προχωρά σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας η μελέτη ολοκληρωμένης 

λύσης για την ύδρευση των οικισμών στην λεκάνη απορροής των Πρεσπών. 

• Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση και είναι υπό ανάθεση η μελέτη της πλήρους αντικατάστασης 

των δικτύων ύδρευσης στο Λαιμό, την Καλλιθέα το Βροντερό και τους Ψαράδες. 

• Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση και είναι υπό ανάθεση η μελέτη για την κατασκευή νέων 

δεξαμενών στους Ψαράδες, το Πράσινο και το Τρίγωνο. 

• Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης (λόγω αμιάντου) στο Πράσινο. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της 

δράσης στο Πράσινο και στο Τρίγωνο καθώς και απαραίτητες επεμβάσεις στο Ανταρτικό 

(αντικατάσταση φρεατίων).  

• Τέλος έχουν υποβληθεί οι παρακάτω προτάσεις  

o Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδα-ΠΓΔΜ. Σε συνεργασία με τη σχολή πολιτικών 

Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Δήμο Resen 

πρόταση για την αποτύπωση όλων των δικτύων του Δήμου Πρεσπών σε Σύστημα 

Γεωγραφικών Πληροφοριών, την ανίχνευση και επισκευή διαρροών και παράνομων 

συνδέσεων και την αναβάθμιση των δικτύων για την αποφυγή προβλημάτων, 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 

11 

προϋπολογισμού 645.000 € (για μελέτες, εξοπλισμό και εργασίες των δικτύων του Δήμου 

445000 € εκ των οποίων τις 236000 € θα διαχειριστεί ο Δήμος Πρεσπών και 209000 € 

το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Προσφάτως ενημερωθήκαμε ότι η 

πρόταση εγκρίθηκε και το σημαντικό αυτό έργο θα ξεκινήσει εντός του 2017.   

o Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδα-Αλβανία. Προμήθεια συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας πόσιμου νερού για όλα τα δίκτυα του Δήμου και εγκατάσταση συστήματος 

αυτόματης μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (προϋπολογισμού 100.000€ για το Δ. 

Πρεσπών) σε συνεργασία με την ΠΕ Φλώρινας.  
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Παιδεία – Υγεία – Πολιτισμός - Αθλητισμός 

Τα σχολεία Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης των Πρεσπών ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση που 

εγκυμονούσε κινδύνους ακόμα και για τη σωματική ακεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Η 

Δημοτική αρχή μετά από αναλυτική διαβούλευση με την διοίκηση των σχολείων, τους συλλόγους γονέων 

και το 15μελές συμβούλιο των μαθητών του γυμνασίου προχώρησε στην μελέτη έργου βαριάς συντήρησης 

και αναβάθμισης κα των τριών σχολικών μονάδων του Δήμου. Η πρόταση, προϋπολογισμού 640.000€ 

(που με τη συμπληρωματική σύμβαση που ζητήθηκε λόγω απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών αυξήθηκε 

σε  740.000 €) εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης από την Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας και ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2016 αλλάζοντας τα δεδομένα των υποδομών 

εκπαίδευσης του Δήμου. Τα 

κτίρια που ήταν ασυντήρητα 

για δεκαετίες 

αναβαθμίστηκαν 

ολοκληρώνοντας την 

ενεργειακή αναβάθμιση με 

μόνωση στη στέγη και 

αλλαγές κουφωμάτων,  ενώ 

έγινε αλλαγή πατώματος, 

εσωτερικών κουφωμάτων, 

εγκατάσταση εξόδου 

κινδύνου, καθώς και 

προσθήκη αιθουσών. 

Ταυτόχρονα έγινε 

ανακατασκευή των αύλειων χώρων των 3 σχολείων με νέα γήπεδα και χώρους άθλησης, χώρο 

προαυλισμού, περίφραξη και παιδική χαρά.  Το έργο παρότι πρόσθεσε μία αίθουσα στο Δημοτικό Σχολείο 

και δύο στο Γυμνάσιο-Λ.Τ.  δεν λύνει το κτιριακό πρόβλημα ενώ δεν συμπεριελάμβανε εξοπλισμό1. Έτσι 

στο επόμενο διάστημα ο δήμος προγραμματίζει 

• Επεκτάσεις των υποδομών και των κτιρίων που στεγάζουν το Δημοτικό Αγ. Γερμανού και 

Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού για τις μελέτες των οποίων έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από τον 

                                                             
1 Έγινε κατ’αρχήν προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού για το εργαστήριο εικαστικών 
με πόρους της σχολικής επιτροπής. 
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Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης. Για το Γυμνάσιο εκκρεμεί η έγκριση του κτιριολογικού προγράμματος 

από το υπουργείο Παιδείας που απαιτείται για την ανάθεση της μελέτης ενώ για το Δημοτικό 

απαιτείται η εξασφάλιση του οικοπέδου.  

• Αναβάθμιση του εξοπλισμού των εργαστηρίων (φυσικών επιστημών, πληροφορικής, και 

τεχνολογίας) του Γυμνασίου Λ.Τ. Λαιμού έχοντας εξασφαλίσει κονδύλι από τον τοπικό πόρο 

ανάπτυξης.  

Ο δήμος ασκεί πλέον την αρμοδιότητα της διακοπής των μαθημάτων λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών 

με υπευθυνότητα μετά την αξιολόγηση της κατάστασης του τοπικού δικτύου και επικοινωνία με τις 

αρμόδιες αρχές ενώ έχει οργανώσει την έγκαιρη και εξατομικευμένη ειδοποίηση γονιών, δασκάλων και 

καθηγητών με SMS σε περίπτωση αλλαγής στη λειτουργία των σχολείων. 

Εκτός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο Δήμος προχώρησε μετά από διαβούλευση 

(με τοπικούς φορείς και δημόσια) στην ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στις Πρέσπες και στην 

κατάθεση πρότασης για ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνουν 

προγράμματα γενικού χαρακτήρα αλλά και 2 τοπικά προγράμματα εστιασμένα στον πρωτογενή τομέα 

και τον τουρισμό με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των δημοτών που δραστηριοποιούνται σε 

αυτούς. 

ΥΓΕΙΑ 

 

Η αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης υγείας στην Πρέσπα είναι βασικός στόχος του Δήμου 

Πρεσπών διαχρονικά και ο στρατηγικός σχεδιασμός, που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

ειδική για το θέμα αυτό συνεδρίαση, περιλαμβάνει την ίδρυση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου 

(ΠΠΙ) καθώς και κλιμακίου ΕΚΑΒ στην Πρέσπα. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνεται αυτούσιος στον 

χάρτη υγείας της περιφέρειας που εκπόνησε η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας. Στην συστηματική 

προσπάθεια, σε δύσκολες συνθήκες, για την ίδρυση και λειτουργία του ΠΠΙ Πρεσπών πρέπει να 

επισημανθεί η συμβολή του Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας Θ. Καρυπίδη και του αρμόδιου 

αντιπεριφερειάρχη υγείας Στ. Γιαννακίδη που από την ανάληψη των καθηκόντων τους έκαναν την 

υπόθεση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πρεσπών βασικό αίτημα όλης της Περιφέρειας. Τα 

μηνύματα που παίρνουμε είναι θετικά: ο υπουργός υγείας Ανδρέας Ξανθός σε δηλώσεις του (στις 

12.8.2016) αναφέρθηκε στην πρόθεση του υπουργείου να προχωρήσει στην ίδρυση του ΠΠΙ στις 

Πρέσπες. Παράλληλα υπάρχει μέριμνα για την αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού 
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του ΠΙ Λευκώνα και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει ξεκινήσει ήδη την εκπόνηση της σχετικής 

τεχνικής μελέτης σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ.  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Ο πολιτισμός στην Πρέσπα είναι στοιχείο της ταυτότητας της περιοχής, υποδομή για την ανάπτυξη του 

τουρισμού αλλά και βασικός παράγοντας της ποιότητας ζωής όλων μας. Μέσα στα πολύ στενά περιθώρια 

της οικονομικής ασφυξίας και των πιεστικών αναγκών άλλων τομέων ο Δήμος Πρεσπών έχει αρχίσει να 

αλλάζει την τάση των πολιτιστικών πραγμάτων, έτσι 

• Συνεργάζεται στενά με το υπουργείο πολιτισμού με στόχο την λειτουργία της Βυζαντινής 

συλλογής του Αγ. Γερμανού. Σε πρόταση που από κοινού κατέθεσαν με την αρμόδια Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Φλώρινας προβλέπεται η καταγραφή και συντήρηση του υλικού της συλλογής που 

είναι της απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση και λειτουργία του μουσείου. 

• Έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στον τοπικό πόρο του Δήμου η ολοκλήρωση των 

αρχιτεκτονικών μελετών των τελευταίων 3 μεταβυζαντινών μνημείων των Πρεσπών Αγ. Γεώργιος 

Αγκαθωτού, Αγ. Αθανάσιος Καλλιθέας, Αγ. Αθανάσιος Οξυάς, καθώς και Αγ. Δημητρίου 

Μοσχοχωρίου με σκοπό να παραδοθούν στο υπ. Πολιτισμού για να υλοποιηθούν στην τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο. 

•  Έχει 

προχωρήσει με 

απόφαση του 

Δημοτικού 

Συμβουλίου 

στην 

συγκρότηση της 

επιτροπής 

πολιτισμού με 

εκπροσώπους 

πολιτιστικών 

συλλόγων, της 

Σχολής καλών 

τεχνών Φλώρινας, καλλιτέχνες και ενδιαφερόμενους δημότες. Η επιτροπή που λειτουργεί από το 

καλοκαίρι του 2016 έχει ήδη στο ενεργητικό της τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού 

για έργα, δράσεις και εκδηλώσεις στην περιοχή αλλά και την υλοποίηση τους όπως την γιορτή 
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Φασολιού Τσιρονιού που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 2016, μετά από πολλά χρόνια και 

με την υποστήριξη του ΕΒΕ Φλώρινας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  

• Η Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Λαιμό που ανακαινίστηκε με δαπάνη της COSMOTE αλλά παρέμενε 

κλειστή και χωρίς δράσεις ξανάνοιξε με δράσεις κυρίως για παιδιά και νέους, σε συνεργασία με 

την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, με μεγάλη επιτυχία που επιβραβεύτηκε και σε πανελλαδικό 

επίπεδο. Η περαιτέρω 

αναβάθμιση της 

λειτουργίας της 

βιβλιοθήκης με προσωπικό, 

δράσεις και υπηρεσίες προς 

τα παιδιά αλλά και όλους 

τους δημότες είναι στον 

πυρήνα των 

προτεραιοτήτων του Δήμου 

για το ερχόμενο διάστημα 

που η λειτουργία της 

ευελπιστούμε ότι θα 

ενισχυθεί οικονομικά από 

το Ίδρυμα Σ. Νιάρχος. 

• Έχει καταφέρει να ενισχύσει άμεσα τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής για τις δράσεις 

τους συμπεριλαμβανομένων των φωτιών των Χριστουγέννων με ενιαία κριτήρια και αποφάσεις 

του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης έχει προμηθευτεί εξοπλισμό εκδηλώσεων (εξοπλισμό 

εστίασης καθώς και 600 τραπεζοκαθίσματα) για την έμμεση ενίσχυσή των δράσεών τους. 
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Οικονομική ανάπτυξη 

Ο Δηλωμένος στόχος του Δήμου Πρεσπών είναι η αξιοποίηση της μοναδικής φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς του Δήμου ως μοχλούς και κινητήριες δυνάμεις για την πρόοδο και την ευημερία των 

δημοτών.  

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Ο πρωτογενής τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Υλοτομία) είναι, και σκοπός μας είναι να 

παραμείνει, ο μεγαλύτερος παραγωγικός τομέας της περιοχής μας. Η γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, 

υλοτομία κλπ στη Πρέσπα έχουν χαρακτηριστικά που όχι μόνο επιτρέπουν την άσκησή τους με σεβασμό 

στο περιβάλλον αλλά και τις καθιστούν βασικά διαχειριστικά μέσα για την διατήρηση και βελτίωση της 

βιοποικιλότητας της περιοχής. Με βάση αυτή την οπτική τα σημαντικά ζητήματα που προωθεί ή υλοποιεί 

ο Δήμος Πρεσπών είναι 

1. Αρδευτικό Πρεσπών. Το πιο σημαντικό και πολυδάπανο έργο, με προϋπολογισμό προμελέτης 

13,5 εκ. €.   Η συνέχιση και ολοκλήρωση της μελέτης που εκπονείται για λογαριασμό του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

2014-2020. Η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αποτελεί άδεια εκτέλεσης του 

έργου υπεγράφη την 16/12/2016. Ο μελετητής πήρε εντολή ολοκλήρωσης μελέτης και η οριστική 

μελέτη αναμένεται να κατατεθεί προς 

έγκριση μέσα στον Απρίλιο 2017. 

Αναμένεται πλέον η συγγραφή των 

τευχών δημοπράτησης μέχρι τον Ιούνιο 

του 2017. Ο Δήμος, μαζί με άλλους φορείς 

των Πρεσπών καθώς και την 

Περιφερειακή ενότητα Φλώρινας πιέζει 

και για την ωρίμανση και για την ένταξη 

του έργου στο ΠΑΑ 2016-2020 με 

συνεχείς επαφές τόσο με την υπηρεσία 

του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων όσο και με την πολιτική ηγεσία. Έχουν γίνει συναντήσεις με τον υπουργό 

Αναπληρωτή Περιβάλλοντος, τον υπουργό Αναπληρωτή καθώς και τον Υπουργό Αγροτικής 
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ανάπτυξης καθώς και δύο φορές με τον καθ’ύλην αρμόδιο ΓΓ ΕΣΠΑ του ΥΠΑΑΤ κ. Κασίμη.  Όλοι 

μας έχουν διαβεβαιώσει ότι το αρδευτικό Πρεσπών θα ενταχθεί στο τρέχον Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 

2.  Μελέτη σχεδιασμού αγροπεριβαλλοντικών μέτρων ειδικά για τον Δήμο Πρεσπών, σε συνεργασία 

με τους φορείς των παραγωγών, με σκοπό να ενταχθούν στο ΠΑΑ και να υλοποιηθούν από το 

υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προσφέροντας συμπληρωματικό εισόδημα σε γεωργούς και 

κτηνοτρόφους για φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις που θα αναλάβουν να κάνουν εθελοντικά. 

3. Υποστήριξη της Κτηνοτροφίας. Η κτηνοτροφία δεν είναι μόνο σημαντική οικονομική 

δραστηριότητα, αλλά αποτελεί τη σπονδυλική στήλη της κοινωνίας μας. Η υποστήριξή της είναι 

ύψιστη προτεραιότητα και εκφράζεται με δαπάνες από τον προϋπολογισμό του Δήμου, 

διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων για έργα υποστήριξης και πολιτικές διεκδικήσεις για την 

επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων και την κατανομή τους στους κτηνοτρόφους των Πρεσπών. 

• Ο Δήμος Πρεσπών συντηρεί και αναβαθμίζει τις υποδομές και προσβάσεις στους 

βοσκότοπους, έτσι, είναι σε θέση και συντηρεί δρόμους πρόσβασης στους ορεινούς 

βοσκότοπους, εγκαθιστά νέες ποτίστρες και αντικαθιστά τις παλιές, ενώ κατασκεύασε σε 

συνεργασία με τον κτηνοτροφικό σύλλογο και παγίδες για την σύλληψη βοοειδών (2 

σταθερές και 1 κινητή) εξασφαλίζοντας έτσι την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση 

του προγράμματος εμβολιασμού για την οζώδη δερματίτιδα πράγμα που έδωσε την 

δυνατότητα, έστω και με καθυστέρηση, να γίνουν κανονικά αγοραπωλησίες ζωντανών 

ζώων το 2016. Σημειωτέο ότι με βάση το νόμο για τις βοσκήσιμες γαίες ο Δήμος πλέον 

δεν εισπράττει πλέον έσοδα από τους βοσκοτόπους τα οποία πλέον αποδίδονται στην 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.  

• Βρίσκεται σε συνεργασία και συντονισμό με τους φορείς των Πρεσπών (κτηνοτροφικό 

Συνεταιρισμό, Αγροτικό Συνεταιρισμό «Πελεκάνος», Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών 

και Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών) αλλά και την Περιφερειακή Ενότητα 

Φλώρινας για την περάτωση της μελέτης βόσκησης για όλο το Δήμο Πρεσπών (που 

χρηματοδοτήθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου) και εν συνεχεία την τεχνική 

μελέτη και κατασκευή των έργων που προδιαγράφονται για την εφαρμογή της καθώς και 

για την κατασκευή ομβριοδεξαμενής στην Σφήκα για την καλύτερη αξιοποίηση του 

βοσκότοπου της Βάρμπας. 

4. Υποστήριξη υλοτομίας. Ο Δήμος εκπονεί τις διαχειριστικές μελέτες τριών δημοτικών δασών που 

έχουν λήξει (μερικές εδώ και χρόνια), αντιμετωπίζοντας μια εκκρεμότητα που έχει δημιουργήσει 

προβλήματα στην προμήθεια των καυσόξυλων για ατομικές ανάγκες αλλά και στην 

δραστηριότητα των δασικών συνεταιρισμών. 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Οι Πρέσπες είναι από τις πιο επισκέψιμες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας η οποία είναι η λιγότερο 

αναπτυγμένη τουριστικά περιφέρεια της χώρας. Κεντρική μας προγραμματική θέση είναι η μετατροπή 

της Πρέσπας σε βασικό προορισμό εναλλακτικού τουρισμού και όχι αξιοθέατου για το οποίο αρκεί μια 

ημερήσια επίσκεψη. Για να το κατορθώσουμε αυτό έχουμε υλοποιήσει ή προγραμματίζουμε τα παρακάτω 

• Ο Δήμος Πρεσπών είναι απομονωμένος με δύσκολη πρόσβαση από την Πλευρά της Φλώρινας 

όπου η εθνική οδός από την Κρυσταλλοπηγή μέχρι τη Φλώρινα δεν έχει αναβαθμιστεί τις 

τελευταίες δεκαετίες. Αντίθετα από την Πλευρά της Καστοριάς ολοκληρώνεται ο κάθετος της 

Εγνατίας από την Κορομηλιά μέχρι την Κρυσταλλοπηγή. Επίσης 

o Το ώριμο μελετητικά έργο της βελτίωσης της διαδρομής διασταύρωση Βατοχώρι-

Περβάλι προϋπολογισμού 12 εκ ευρώ πρόκειται να ενταχθεί στο τρέχον ΠΕΠ από την 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

o Μελετάται από την Εγνατία οδό ΑΕ, σε συνεργασία με την Περιφερειακή ενότητα 

Φλώρινας, η βελτίωση της διάβασης Περβάλι με διάνοιξη σήραγγας. 

o Το εσωτερικό οδικό δίκτυο του Δήμου που είχε περιέλθει σε απαξία επισκευάστηκε 

στοιχειωδώς από το Δήμο κλείνοντας όλες τις τρύπες και στη συνέχεια η Περιφερειακή 

ενότητα Φλώρινας έκανε εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις σε συντονισμό με την τεχνική 

υπηρεσία του Δήμου τις οποίες προτίθεται να ολοκληρώσει το 2017 και 2018 ώστε το 

σύνολο του εσωτερικού δικτύου του δήμου να έχει νέο ασφαλτοτάπητα. 

o Υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Εγνατία οδό η βελτίωση του δρόμου προς τον παλιό 

οικισμό της Κρυσταλλοπηγής και την εκκλησία του Αγ. Γεωργίου. 

• Εντάχθηκε στο στρατηγικό σκέλος του προγράμματος INTERREG-IPA Ελλάδας Αλβανίας η 

μελέτη της σιδηροδρομικής γραμμής Φλώρινα-Κρυσταλλοπηγή-Πόγραδετς καθώς  και 

Κρυσταλλοπηγής Καστοριάς που θα συνδέσει τα σιδηροδρομικά δίκτυα Ελλάδας Αλβανίας και 

θα καταστήσει (σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα) την Κρυσταλλοπηγή σιδηροδρομικό κόμβο. 

• Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας που είναι αρμόδια αρχή είμαστε σε 

επαφή με ενδιαφερόμενους φορείς για την έναρξη μετά από πολλά χρόνια της συστηματικής 

επιβατικής συγκοινωνίας Πρεσπών – Φλώρινας. 
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• Ολοκληρώθηκαν έργα αναπλάσεων στο σύνολο των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας 

Κρυσταλλοπηγής (Κρυσταλλοπηγή, 

Κώττας, Βατοχώρι) καθώς και του 

Πλατέως που είχαν ήδη ξεκινήσει όταν 

αναλάβαμε συνολικού προϋπολογισμού 

1,27 εκ. €. Ανατέθηκε και υλοποιήθηκε 

εξαρχής η εκτεταμένη ανάπλαση στην 

Μικρολίμνη προϋπολογισμού  1,85 εκ. € 

με σημαντική επίπτωση στο τουριστικό 

προϊόν της περιοχής. Μελετήθηκε, 

ανατέθηκε και είναι υπό ολοκλήρωση η  ανάπλαση του Λευκώνα προϋπολογισμού 1,24 εκ. €. 

Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει η μελέτη ανάπλασης στον Αγ. Αχίλλειο ενώ μετά την έγκριση του 

περιφερειακού συμβουλίου είναι υπό ανάθεση οι μελέτες ανάπλασης της Καλλιθέας, των Καρυών 

και του Βροντερού. 

• Προωθείται από την Περιφέρεια σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ αναβάθμιση του χιονοδρομικού 

κέντρου Βίγλας με προϋπολογισμό σε πρώτη φάση ύψους 5 εκ. που αντιμετωπίζει πάγια 

προβλήματα με παρεμβάσεις όπως αναβάθμιση των αναβατήρων και παραγωγή τεχνητού 

χιονιού. Ο Δήμος Πρεσπών έχει προτείνει οι προδιαγραφές των αναβατήρων θα μπορούν να 

εξυπηρετούν και ποδήλατα ώστε να το χιονοδρομικό κέντρο να λειτουργεί και σαν πίστα 

ποδηλάτου κατάβασης το καλοκαίρι και να συνδεθούν οι πίστες με αναβατήρα που θα ξεκινά από 

τον οικισμό οι οποίες έγιναν δεκτές.  

• Μετά από αίτημα του Δήμου Πρεσπών η παραλία της Μεγάλης Πρέσπας εντάχθηκε στο δίκτυο 

παρακολούθησης κολυμβητικών υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος. Έτσι η καλή ποιότητα 

των νερών της λίμνης για κολύμβηση θα πιστοποιείται με συνεχείς μετρήσεις όλο το καλοκαίρι. 

• Έχει ενταχθεί στον τοπικό πόρο ανάπτυξης ο σχεδιασμός της ενοποίησης των χώρων 

πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος των Πρεσπών στη βάση ενιαίων διαδρομών, 

πληροφόρησης και παρουσίασης.  

• Είναι υπό έγκριση στο πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα - πΓΔΜ πρόγραμμα δράσεων για την 

τουριστική ανάπτυξη που κατέθεσε ο Δήμος ως επικεφαλής εταίρος μαζί με την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Φλώρινας και την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών που περιλαμβάνει πλήθος 

δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής με έμφαση στον πολιτισμό 

και το περιβάλλον (πολιτιστικές διαδρομές, Βυζαντινή συλλογή, οικοτουρισμός) καθώς και 

προωθητικές ενέργειες για τις φυσικές και πολιτιστικές αξίες των Πρεσπών.  
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Κοινωνική Αλληλεγγύη 

Η κρίση που συνεχίζεται στη χώρα μας για 8η χρονιά έχει πλήξει τον κοινωνικό ιστό όσο ποτέ στο 

παρελθόν. Η αλληλεγγύη απέναντι στους οικονομικά αδύναμους έχει λάβει μεγαλύτερη σημασία απ’ ότι 

ποτέ στο παρελθόν για όλα τα επίπεδα της διοίκησης. Ο Δημοτική Αρχή από το ξεκίνημα της θητείας της 

έκανε απογραφή των δυνητικά δικαιούχων κοινωνικής αλληλεγγύης χαρτογραφώντας τα προβλήματα 

και σχεδιάζοντας παρεμβάσεις. Από την αρχή ήταν σαφές ότι ο Δήμος έχει το θεμελιώδες πρόβλημα της 

έλλειψης κοινωνικών υπηρεσιών και έτσι αναγκαστικά οι δράσεις βασίζονται στην συνεισφορά αιρετών, 

μετακλητών και εθελοντών. Παρ’όλα αυτά έχει γίνει σημαντική δουλειά που θα αναπτυχθεί περεταίρω 

στο υπόλοιπο της θητείας. Συνοπτικά οι δράσεις πρωτοβουλίες που έχουν γίνει: 

• Μείωση των τελών ύδρευσης  από 25% - 50% μέχρι και εκμηδενισμό παγίου για άπορους και 

άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού τον Ιανουάριο του 2015. Η μείωση που αφορούσε και παλιές 

οφειλές έδωσε ανάσα σε πολλούς δημότες που με αυτόν τον τρόπο τακτοποίησαν τις υποθέσεις 

τους και πήραν δημοτική ενημερότητα. 

• Συστηματική αλλά και εξατομικευμένη ενημέρωση με βάση την απογραφή αναγκών όλων των 

πιθανών δικαιούχων τόσο του προγράμματος κάρτας σίτισης αλληλεγγύης όσο και του 

προγράμματος ΤΕΒΑ που εξασφάλισε μεγάλη συμμετοχή στον Δήμο Πρεσπών. Ενημέρωση για 

τη δυνατότητα κοινωνικού τιμολογίου ΔΕΗ και υποβολή της αίτησης από το ΚΕΠ του Δήμου. 

• Διανομή τροφίμων και άλλων υλικών στους δικαιούχους ΤΕΒΑ και παράλληλα εξασφάλιση και 

διανομή ποσοτήτων τροφίμων σε ευρύτερες ομάδες πληθυσμού καθώς και ενίσχυση του 

συσσιτίου του Δημοτικού σχολείου με πρώτες ύλες. 

• Παρέμβαση στο υπουργείο περιβάλλοντος για αλλαγή της ΚΕΔ (Κρατική εκμετάλλευση δασών) 

ώστε να διευρυνθούν οι κατηγορίες που παίρνουν καυσόξυλα για ατομικές ανάγκες σε μειωμένη 

τιμή περιλαμβάνοντας απόρους, μονογονεϊκές οικογένειες και τρίτεκνους, ενώ για τους ακραία 

φτωχούς (δικαιούχους ΤΕΒΑ και κάρτας σίτισης) προτείνεται η δωρεάν διάθεση αξιοποιώντας 

πόρους από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο. 

• Αγορά και δωρεάν διάθεση σε 40 οικογένειες μονίμων κατοίκων που ανήκουν σε ευάλωτες 

ομάδες πληθυσμού (άποροι, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες με 

εισοδηματικά κριτήρια) μεριδίων 5 κ.μ. καυσόξυλων (σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δασών 

Φλώρινας).  

 

 


