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Αγαπητοί μου Συμπολίτες, 
  
Μας τιμήσατε και μας αναθέσατε την Διοίκηση του Δήμου Σιθωνίας 
για τα προσεχή τέσσερα χρόνια. Στόχος μας ήταν και είναι να 
ανταποδώσουμε με πολλή δουλειά την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. 
  
Σκοπός μας ήταν η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της 
Σιθωνίας, η δημιουργία και λειτουργία σύγχρονων υποδομών και 
υπηρεσιών. Λειτουργήσαμε κάτω από αντίξοες και πρωτοφανείς 
συνθήκες οικονομικής και υγειονομικής κρίσης, απόρροια της 
πανδημίας του COVID-19 και της ενεργειακής κρίσης που βιώνουμε 
καθημερινά. 
  
Υπηρετήσαμε και Υπηρετούμε με όραμα για την Σιθωνία, με αίσθημα 
ευθύνης και ισονομίας, στεκόμενοι πάντα δίπλα στον πολίτη. 
Αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα του και συμμετέχουμε καθημερινά 
στην εξεύρεση λύσεων. Λειτουργήσαμε και Λειτουργούμε με πλήρη 
διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων, όσο στην διαχείριση των πόρων και 
χρημάτων των πολιτών μας.  
  
Η προσπάθεια μας είχε αποτέλεσμα οι χρηματοδοτήσεις του Δήμου να 
ξεπερνούν τα 30.000.000 ευρώ, πέραν των πιστώσεων του Τακτικού 
Προϋπολογισμού. 
  
Συνεχίζουμε με μετριοφροσύνη την πορεία που έχουμε χαράξει και με 
μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του Τόπου και των Πολιτών της 
Σιθωνίας. 
  

  



Το Έργο μας  

Μέσα από : 

 τις υπηρεσίες του Δήμου  

 τα Νομικά Πρόσωπα 

 την άσκηση της Αντιδημαρχίας   
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Διοικητικές - Οικονομικές 

Υπηρεσίες 
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Δημοτικό Συμβούλιο 

49 Συνεδριάσεις 

383 Αποφάσεις  

Οικονομική 
Επιτροπή 

79 Συνεδριάσεις 

695 Αποφάσεις  

ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
Δημοτική 
Ενότητα 

Σιθωνίας & 
Τορώνης   

Κ. Αγίου 
Νικολάου 

Κ. Νέου 
Μαρμαρά 

Κ. Νικήτης 

Κ. Συκιάς 

 K.Μεταγγιτσίου 

Κ. Σάρτης  

• Δημοτικό Συμβούλιο – Επιτροπές – Συμβούλια Κοινοτήτων   

Δήμαρχος  

Αντιδήμαρχοι  

Εκτελεστική 
Επιτροπή   

28 
αποφάσεις 



Διοικητικές Υπηρεσίες  

Ενδυνάμωση υπηρεσιών  
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         Υπηρεσία καθαριότητας  

• Εντός του 2020 υλοποιήθηκε το τελικό στάδιο των προσλήψεων της 
προκήρυξης 3Κ-2018 μέσω του οποίου 61 μόνιμοι υπάλληλοι 
στελέχωσαν την υπηρεσία Καθαριότητας.  

• Το αρχικό αίτημα και έγκριση περιλάμβανε 66 θέσεις.  

• 5 θέσεις παρακρατήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων προκειμένου να πληρωθούν από προστατευόμενα άτομα με 
βάση την παρ. 1 του αρθρ. 3 του ν. 2643/1998 

• 6 υπάλληλοι πήραν απόσπαση σε άλλους Δήμους  μέσω της Κεντρικής 
Επιτροπής Κινητικότητας (για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης) 

• 2 Υπάλληλοι της προκήρυξης 3Κ-2018 δεν αποδέχθηκαν τις θέσεις τους 
ως επιτυχόντες και αναμένεται η πλήρωση τους από το ΑΣΕΠ μέσω των 
πινάκων κατάταξης των επιτυχόντων.    

• 1 Υπάλληλος έκανε χρήση αδείας άνευ αποδοχών για δύο έτη  

• Αρκετοί υπάλληλοι έκαναν χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου  

• Συνολικά από τις 66 αρχικές θέσεις της 3Κ-2018 52 υπάλληλοι 
καθαριότητας  υπηρετούν και σε συνδυασμό με τους αναμορφωμένους 
πίνακες της 3Κ/2018 με την αντικατάσταση 10 ήδη υπαλλήλων μας με 
άλλους νέους 10 δημιούργησε μια ανωμαλία για την σωστή τήρηση του 
προγράμματος καθαριότητας και αναγκαστήκαμε να προβούμε σε 
πλήρωση των θέσεων με δίμηνες συμβάσεις. 

• Καθιέρωση με ΦΕΚ της 24ωρης λειτουργίας των υπηρεσιών 
καθαριότητας του Δήμου ιδίως για την θερινή περίοδο. 
 



Διοικητικές Υπηρεσίες  

Ενδυνάμωση υπηρεσιών  
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Φροντίσαμε να προχωρήσουμε στην ενίσχυση των Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών με : 

• 3 έμπειρους μόνιμους υπαλλήλους (1 ΠΕ και 2 ΔΕ Διοικητικούς) οι οποίοι ήρθαν μετά από ανακοίνωση μέσω της Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. 

• Την μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία 1 από ΔΕ σε ΠΕ Διοικητικών και 4 από ΥΕ σε ΔΕ Διοικητικούς   

• 3 έμπειρους ΙΔΑΧ υπαλλήλους (3 ΔΕ Διοικητικούς) οι οποίοι μας ήρθαν μέσω της εσωτερικής μετακίνησης από τη «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Σιθωνίας «Σιθωνία», σε υπηρεσίες του Δήμου Σιθωνίας. 

• Σύνολο 10 νέων Διοικητικών Υπαλλήλων   

• Στελέχωση 2 ΔΕ υπαλλήλων με μετακίνηση από τη Δημοτική κοινωφελής Επιχείρηση 

• Μετάταξή μόνιμης υπάλληλου, κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Α΄, από το Δήμο Θεσσαλονίκης 

• Προσλήψεις 63 υπαλλήλων μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ εντός του 2020 και έγκριση εντός του 2021 για 40 νέες θέσεις. 

• Προσλήψεις 17 υπαλλήλων Καθαριότητας μέσω του Προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ εντός του 2021 

• Πρακτική άσκηση ΠΕ Μηχανικού Περιβάλλοντος, ΠΕ Γεωλόγου και ΔΕ Φύλακα Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων. 

• Έγκριση τακτικών θέσεων ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Οικονομικού και ΤΕ Οικονομικού, με 

επιλογή ταχείας πρόσληψης (fast track) από επιλαχόντες υφιστάμενων προκηρύξεων  

• Σύσταση και πρόσληψη Γενικού Γραμματέα, o οποίος έχει ως αρμοδιότητες την διοίκηση και το συντονισμό του συνόλου των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και 

συμβουλευτική στήριξη στο Δήμαρχο  σε πλήθος ζητημάτων που ανακύπτουν. 
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• Νέος, πιο ευέλικτος και σύγχρονος Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου με την υπ΄αριθμ.ΦΕΚ 4667/τ.Β΄/22.10.2020 τροποποίηση όπου έγινε νέα 

αναδιανομή του προσωπικού βάσει των καθηκόντων και των εργασιών που του έχει ανατεθεί.  

• Γενική χωροταξική αναδιάρθρωση υπηρεσιών, δημιουργία νέων γραφείων και στελέχωση υπηρεσιών με νέα άτομα. 

• Μεταφορά του ΝΠΙΔ ‘ΔΗ.Κ.Ε.ΔΣ’ και ΝΠΔΔ ‘Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ’ σε νέο κτίριο (ΣΥΡΔΑΡΗ) και Γραφείο Πολιτικής Προστασίας με προϊστάμενο. 

• Οι υπηρεσίες Ληξιαρχείου - Ανθρώπινου δυναμικού - Τεχνική Υπηρεσία μεταφέρθηκαν στο κτίριο ‘Μπιγινά’ και αναβαθμίστηκαν με μεγαλύτερους χώρους και 

στέγαση μεγαλύτερου αριθμού υπαλλήλων. 

• Τα Κέντρα Κοινότητας  Δήμου Σιθωνίας αποκτούν πλέον τον χώρο που αρμόζει, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση εξυπηρέτησης των υπηρεσιών προς τους 

πολίτες. 

• Συστήνεται Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, με προϊστάμενο και υπάλληλο μέσω του προγράμματος κινητικότητας. 

• Η Οικονομική υπηρεσία, ήτοι το τμήμα Εσόδων, τμήμα Προμηθειών και το τμήμα Ταμείου ενισχύονται με μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις, στελέχωση 

υπαλλήλων και αλλαγή αρμοδιοτήτων. 

• Δημιουργείται για πρώτη φορά γραφείο Αντιπολίτευσης, ικανοποιώντας χρόνιο αίτημα τους.  

• Δημιουργείται γραφείο Νομικού Συμβούλου για πρώτη φορά στο Δήμο. 

• Δημιουργούνται χώροι αρχειοθέτησης των υπηρεσιών. 

• Η αντιδημαρχεία Διοίκησης και ανθρώπινου δυναμικού αναλαμβάνει την ευθύνη της διαχείρισης COVID-19 (με ό,τι αυτό συνεπάγεται) και μέχρι στιγμής αξίζουν 

συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους. 
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Στον τομέα του Ψηφιακού μετασχηματισμού: 
 

• Αναβαθμίσαμε για πρώτη φορά τους υφιστάμενους διακομιστές (servers) με αποθήκευση δεδομένων τόσο σε εξωτερικές πηγές όσο και διαδικτυακά (cloud), με 

αποθήκευση δεδομένων κάθε 24 ώρες, για την αποφυγή απώλειας δεδομένων ή κυβερνοεπιθέσεων με λύτρα (ransomware). 

• Αναβαθμίσαμε για πρώτη φορά το δίκτυο Internet του Δημαρχείου σε οπτικές ίνες (Fiber Optics), με ταχύτητες πολλαπλάσιες από τις ανώτερες οικιακές, 

ενισχύοντας την παραγωγικότητα των υπαλλήλων και την ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων. 

• Προχωρήσαμε σε αναβάθμιση μεγάλου αριθμού υπολογιστών των υπαλλήλων, σε νέους ανακατασκευασμένου σύγχρονους 5ης γενιάς, με υψηλή ταχύτητα και 

δυνατότητες λογισμικών, διατηρώντας όμως χαμηλά το κόστος απόκτησης στα €300/μονάδα. 

• Συνάψαμε σύμβαση για πρώτη φορά για την μίσθωση (leasing) κορυφαίων φωτοτυπικών μηχανημάτων Κonica-Minolta, με υψηλή ταχύτητα σάρωσης 160 

σελ/λεπτό (scanner), στις βασικές υπηρεσίες του Δήμου, προσφέροντας αδιάλειπτη λειτουργία, άμεση υποστήριξη συντήρησης, χαμηλά λειτουργικά έξοδα 

(10.000 σελίδες/€50 κόστος με φπα) και υψηλές δυνατότητες Ψηφιοποίησης εγγράφων. 

• Ενισχύσαμε για πρώτη φορά την Υπηρεσία Δόμησης με έγχρωμο Φωτοτυπικό - Σαρωτή και Γραφικού Εκτυπωτή - Σαρωτή (Plotter-Scanner). 

• Συνάψαμε σύμβαση για πρώτη φορά με την μητρική εταιρεία εκτυπωτών και αναλώσιμων Lexmαrk, μειώνοντας το κόστος αναλώσιμων κατά 60%, 

χρησιμοποιώντας αποκλειστικά μελάνια εκτυπωτών (tοner) υψηλής απόδοσης , σε σημαντικά μειωμένες τιμές. 
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•Υπηρετούντες Υπάλληλοι 2019  

•Υπηρετούντες Υπάλληλοι 2020  

•Υπηρετούντες Υπάλληλοι 2021 

Τακτικοί                          ΙΔΑΧ 

Τακτικοί & ΙΔΑΧ υπάλληλοι 



Οικονομικά Στοιχεία 2020-2021  
Κωδικοί 

Αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις 

Προϋπολογισμός 

σε ευρώ 

Απολογισμός 

σε ευρώ 

0 Τακτικά Έσοδα 6495250,16 6219296,04 

1 (πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 155000 1763082,85 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 3250500 2520432,74 

31 Έισπράξεις από Δάνεια 868000 0 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά 

παρελθόντα έτη 8101150 434681,07 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 3408690 2371041,02 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 3533400,59 3784327,06 

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 12285554,94 3582639,61 

  Σύνολο Πόρων : 38097545,69 20675500,39 

Κωδικοί 

Αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές 

Προϋπολογισμός 

σε ευρώ 

Απολογισμός 

σε ευρώ 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3356181,28 3198815,08 

61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 4254159,53 3398083,77 

63,64 Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 861100 1730731,09 

651 Τοκοχρεολύσια δανείων 262000 167277,62 

66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 1297240 844980,74 

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα 1251500 962806,09 

81,83 
Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 761522,43 545026,48 

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 10827580,35 1807904,99 

                       

Επενδύσεις       

71 Αγορές 1285964,8 569618,65 

73 Έργα 13490764,31 4619631,06 

74 Μελέτες 209732,99 96133,5 

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 15600 4000 

652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 135000 117755,37 

9111 Αποθεματικό 89200   

  Σύνολο εξόδων και πληρωμών : 38097545,69 18062764,44 
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Κωδικοί

Αριθμοί
Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός

σε ευρώ

Απολογισμός

σε ευρώ

0 Τακτικά Έσοδα 6.484.550,16 6.962.697,81

1 (πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 148.000,00 885.415,81

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 3.043.500,00 2.349.036,03

31 Έισπράξεις από Δάνεια 868.000,00 204.130,00

32
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά 

παρελθόντα έτη
8.855.308,82 697.683,07

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 3.099.111,18 2.549.364,83

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 3.926.933,03 2.612.735,95

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 6.243.372,25 1.829.156,58

Σύνολο Πόρων : 32.668.775,44 18.090.220,08

Κωδικοί

Αριθμοί
Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός

σε ευρώ

Απολογισμός

σε ευρώ

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.793.800,00 3.594.329,07

61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 4.268.759,37 4.440.480,69

63,64 Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 376.500,00 378.245,32

651 Τοκοχρεολύσια δανείων 327.000,00 100.021,66

66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 1.350.800,00 1.107.848,53

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα 1.276.500,00 1.131.821,49

81,83 Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 858.026,73 1.915.640,50

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 11.091.208,49 2.016.658,75

Επενδύσεις

71 Αγορές 770.864,80 370.634,38

73 Έργα 8.092.699,79 1.024.138,42

74 Μελέτες 172.016,26 111.288,25

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 15.600,00 54.000,00

652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 135.000,00 117.755,33

9111 Αποθεματικό 140.000,00

Σύνολο εξόδων και πληρωμών : 32.668.775,44 16.362.862,39



Τεχνικά έργα- 
υπηρεσίες  
.  
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Προχώρησαν πολλές διαδικασίες και μελέτες για σημαντικά έργα, ενώ υποβλήθηκαν προτάσεις σε χρηματοδοτικά προγράμματα για ένταξη έργων όπως 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», «Πράσινο Ταμείο», «Αντώνης Τρίτσης», ΗΜΕΠΕΡΑΑ κ.λπ.  
 
 
• Ολοκληρώθηκαν σχέδια απαραίτητα για την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα όπως ΣΒΑΚ (σχέδιο αστικής κινητικότητας),  ΣΦΗΟ (σχέδιο φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων), εντάχθηκε (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) (Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων) χρηματοδότηση 
Πράσινο Ταμείο. 
 

• Μελέτη αδειών λειτουργίας βιολογικών σταθμών Νικήτης και Νέου Μαρμαρά (ανάθεση 2020, παράδοση 2021): 7.531,33 € (η μελέτη έχει ολοκληρωθεί, 
αναμένουμε την έγκριση εισόδου-εξόδου από τις αρμόδιες υπηρεσίες) 
 

• Μ.Π.Ε. του έργου εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου (ανάθεση 2020, παράδοση 2021): 14.992,06 € (η μελέτη έχει παραδοθεί 
στη ΔΙΠΕΧΩ ΠΚΜ, αναμένουμε τις εγκρίσεις των φορέων 
 

• Μελέτη αδειών λειτουργίας βιολογικών σταθμών Σάρτης και Συκιάς (ανάθεση 2021, παράδοση 2021): 14.718,92 € (η μελέτη έχει ολοκληρωθεί, αναμένουμε 
την έγκριση εισόδου-εξόδου από τις αρμόδιες υπηρεσίες) 

 
• Μελέτη τακτοποίησης αμμοκρατών, χρηματοδότηση ίδιοι πόροι 

 
• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Αμμοκράτες) , χρηματοδότηση ίδιοι πόροι 

 
• Προχωρήσαμε στην εγκατάσταση δέκα (10) νέων Παιδικών Χαρών (δύο στην Νικήτη, δύο στην Συκιά, δύο στον Άγιο Νικόλαο, δύο στον Νέο Μαρμαρά, μία στο 

Μεταγγίτσι και μία στην Σάρτη)  
 

• Αντιμετωπίσαμε την καθημερινότητα εν μέσω πανδημίας με απολυμάνσεις δημοτικών χώρων και κτιρίων, λήψη προληπτικών μέτρων κατά της 
διασποράς του κορωνοϊού υποστηρίζοντας την προσπάθεια διασφάλισης της υγείας των πολιτών. 
 

• Προχωρήσαμε στην αγορά δύο ΙΧ Αυτοκινήτων με κίνηση στους 4 τροχούς για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Πολιτικής Προστασίας. 
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ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ -  ΥΛΟΠΟΙOYNTAI 

  

• Συλλογή μεταφορά και Διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και στερεών 

επικίνδυνων αποβλήτων ιστορικών αποθέσεων Δήμου Σιθωνίας, €250.000,00 (χρηματοδότηση ίδιοι πόροι) 

 

• Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Οδών Δήμου Σιθωνίας, €191.000.00 (χρηματοδότηση ίδιοι πόροι) 

 

• Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σιθωνίας, €340.000.00 (χρηματοδότηση ίδιοι πόροι - ολοκληρώθηκε) 

 

• Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου Αγίου Νικολάου Δήμου Σιθωνίας, €226.525,21, χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ €67.000 KAI 

Δημοτικοί πόροι (ολοκληρώθηκε) 

 

• Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων & Αντλιοστασίων Αποχετευτικών Δικτύων Δήμου Σιθωνίας, €1.712.695,50, χρηματοδότηση ίδιοι 

πόροι, συνεχιζόμενο έργο 2021-2024 (υλοποιείται - συνεχιζόμενο έργο) με πληρωμή €470.000,00 εντός του 2021. 

 

• Προμήθεια τριών απορριμματοφόρων οχημάτων, εκ των οποίων δύο (2) καινούρια και ένα μεταχειρισμένο συνολικής αξίας €430.000,00, 

χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ⅱ(ολοκληρώθηκε) 

 

• Βελτίωση - αναβάθμιση δικτύου αγροτικής οδοποιίας περιοχής "Λιβροχιό" Δήμου Σιθωνίας χρηματοδότηση "Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης’’ ύψους 

€1.030.000 προ εκπτώσεως (υλοποιείται) 

 
• Ολοκλήρωση - βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Ν. Μαρμαρά, €12.321.000,00 πλέον ΦΠΑ, χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020, 

ΥΠΟΜΕΔΥ - Φορέας υλοποίησης Λιμενικό ταμείο (υλοποιείται) 
 

• Προμήθεια και τοποθέτηση προϊόντων Εξοπλισμού εκτός Οικιστικού ιστού πόλης, €989.470,40 με ΦΠΑ, (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – 
Ολοκληρώθηκε) 
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ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ - ΥΛΟΠΟΙOYNTAI 
  

 

• Αποκατάσταση φθορών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Σιθωνίας, €847.177,42 πλέον ΦΠΑ προ εκπτώσεως, χρηματοδότηση ΠΔΕ και Δημοτικών πόρων 

(υλοποιείται) 

 

• Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου 5x5 Δήμου Σιθωνίας, (Σάρτη-Συκιά-Ν.Μαρμαράς) συμπεριλαμβανομένων των οδών πρόσβασης και των 

περιβάλλοντων χώρων αυτών, €746.720,51 πλέον ΦΠΑ προ εκπτώσεως, χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ⅱ (υλοποιείται – Ανάδοχος Χασόγλου) 

  

• Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Σιθωνίας (ΧΑΔΑ) €1.209.677,47, χρηματοδότηση "Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης ". 

(Συμβασιοποιήθηκε – Ανάδοχος Υδροφίλη ΑΕ - Περτσιμλίδης) 

 

• Αγροτική οδοποιία Δήμου Σιθωνίας, €2.500.000,00, χρηματοδότηση "Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης " (υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ -

 ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕ) 

 

• ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΌΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» προϋπολογισμού €59.377,71 ευρώ με ΦΠΑ (ΔΕΝ συνυπολογίζεται στο ως άνω 

πλαφόν), χρηματοδότηση "Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης " (έχει συμβασιοποιηθεί) 

 

• Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σιθωνίας, €65.720,00, χρηματοδότηση 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ⅱ (έχει ενταχθεί) 

 

• Καταγραφή Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (συμβασιοποίηση) 

 

• Ανόρυξη Γεωτρήσεων 
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ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
 

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε ακτές του Δήμου Σιθωνίας, €193.520,00 πλέον ΦΠΑ, χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 

(Κατακυρώθηκε) 

 

• Αποκατάσταση Βατότητας δημοτικών οδών-ασφαλτόστρωση Δήμου Σιθωνίας, €483.131,86 πλέον ΦΠΑ, χρηματοδότηση ίδιοι πόροι (υλοποιείται) 

 

• Ανάπλαση-αναβάθμιση χώρου πρασίνου και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Παρθενώνος Ο.Τ 21 στο Νέο 

Μαρμαρά Χαλκιδικής του Δήμου Σιθωνίας, €596.000,00, χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο. (έχει συμβασιοποιηθεί) 

  

• Βελτίωση Ύδρευσης Οικισμών Δήμου Σιθωνίας, €1.694.450,04 , χρηματοδότηση "Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης ". (Διαγωνιστική διαδικασία) 

 

• Έργα αναβάθμισης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νικήτης & Ν. Μαρμαρά Δ. Σιθωνίας, €6.925.000,00, χρηματοδότηση 

"Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης ". (έχουν δοθεί προσφορές) 

 

• Έργα αντιπλημμυρικών προστασίας οικισμών Δήμου Σιθωνίας, €200.000,00, χρηματοδότηση Π.Κ.Μ. 

 

• Υδρόμυλος Μεταγγιτσίου, €600.000,00 χρηματοδότηση Leader Αλιείας, (προς δημοπράτηση) 

 

• Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Συκιάς, €400.000,00, χρηματοδότηση Leader Αλιείας (υπό δημοπράτηση) 

 

• Μελέτη κυκλοφοριακών και αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων στον κεντρικό δρόμο οικισμού Νικήτης, συνολικού προϋπολογισμού 9.000.000,00, 

χρηματοδότηση €4.000.000,00 Π.Δ.Ε., €5.000.000,00 ίδιοι πόροι. (έχει παραδοθεί στην ΠΕΧ και αναμένεται προγραμματική σύμβαση) 

 

• Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Συκιάς, €400.000,00, χρηματοδότηση Leader Αλιείας (έχει ενταχθεί) 
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ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ – ΜΕΛΕΤΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 

• «Έργα ύδρευσης & εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για αντιμετώπιση αναγκών συλλογής μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και 

διανομής πόσιμου νερού ΔΔ Σιθωνίας» 4.453.830,00 ευρώ και «Αναβάθμιση συστήματος επεξεργασίας νερού Δ.Δ. Τορώνης για την κάλυψη της 

αυξημένης κατανάλωσης», 400.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΣΠΑ/ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.( υποβολή πρότασης) 

 

• Δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων και δικτύωση τους στο Δήμο  Σιθωνίας,  (Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων), 1.946.800,00 με ΦΠΑ, 

χρηματοδότηση ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ.  

 

• «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΈΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΈΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ ΣΕ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» προϋπολογισμού 774.925,88ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση "Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης ". 

 

• «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού  

4.250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση "Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης ". (Υποβολή πρότασης και στο ΥΠΕΜΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ 280.000,00 ευρώ) 

 

• «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ» προϋπολογισμού 1.245.080,09 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση "Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης ". 

 

• «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 2.740.400,00 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση 

"Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης ". 

 

• «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ - SMART CITIES, ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, 

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19»» προϋπολογισμού €350.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση "Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης ". 
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• «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» προϋπολογισμού €888.210,00 ευρώ με 

ΦΠΑ, χρηματοδότηση "Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης ". 

 

• «Ανάδειξη της ιστορίας της επανάστασης του 1821 και της πολιτιστικής κληρονομιάς ως ιστορικό αποτύπωμα της περιόδου εκείνης, που έλαβε 

χώρα στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου Σιθωνίας» προϋπολογισμού €103.200,00ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση "Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης ". 

 

• Αναβάθμιση και επέκταση δικτύου αποστράγγισης ομβρίων ΔΕ Σιθωνίας €2.105.000,00 (οι προτάσεις έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και 

στο Υπουργείο Υποδομών) 

 

• Αναβάθμιση και επέκταση δικτύου αποστράγγισης ομβρίων ΔΕ Τορώνης €1.235.500,00. (οι προτάσεις έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και 

στο Υπουργείο Υποδομών) 

 

• Κτίριο Χριστοφορίδη, €380.000,00 χρηματοδότηση "Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης ". 

 

• Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Συκιάς,  €1.185.000 ευρώ, χρηματοδότηση "Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης’’ - Υπουργείο Αθλητισμού (Υποβολή) 

 

• Αναβάθμιση Αστικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας, €300.000 με ΦΠΑ, Πράσινο Ταμείο (υποβολή) 

 

  
  



19 

Πορεία Πολεοδομικών μελετών και Πράξεων εφαρμογής του Δήμου Σιθωνίας 
 

• «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ, ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. 

ΜΑΡΜΑΡΑ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (Μετόχι Γρηγορίου)». Στις 13/01/2022 έγινε η πρώτη ανάρτηση του Β2 σταδίου της πολεοδομικής μελέτης, ενώ έχουν ήδη 

εγκριθεί όλες οι υποστηρικτικές μελέτες και βρίσκεται στο στάδιο της εισήγησης επί της εκδίκασης των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί, ώστε να προχωρήσουμε 

στην ανάρτηση της πράξης εφαρμογής.) 

 

• ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΆΦΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΚΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΙΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΥΚΙΑΣ). Έχει εγκριθεί η Μελέτη Οριοθέτησης Ρεμάτων και είμαστε σε αναμονή της διόρθωσης του πολεοδομικού σχεδίου από 

το Πολεοδόμο (σχετική με το τμήμα ιδιοκτησίας του Δήμου Σιθωνίας που πρέπει να αφαιρεθεί) ώστε να ολοκληρωθεί η Γεωλογική Μελέτη και να υποβληθεί για 

έγκριση 

 

• ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ.Δ ΣΥΚΙΑΣ. Σε αναμονή της έγκρισης των διορθώσεων επί της μελέτης Οριοθέτησης ρεμάτων από την 

Αποκεντρωμένη ώστε να προχωρήσουμε στη Β΄ανάρτηση. 

 

• «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ, ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Β΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». Σε αναμονή της έγκρισης των 

διορθώσεων επί της μελέτης Οριοθέτησης ρεμάτων από την Αποκεντρωμένη ώστε να προχωρήσουμε στη Β΄ ανάρτηση. Στην ανάρτηση πρέπει να συμπεριληφθεί και 

η μελέτη της επέκτασης Α΄ κατοικίας σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. 



Νομικά Πρόσωπα 
Δήμου Σιθωνίας 

(ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ-ΑΕ) 
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       Νομικά Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»  

21 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ  
 
Βασικός στόχος είναι πάντα η εξοικονόμηση πόρων με περιστολή των δαπανών. Η Αλληλεγγύη εφαρμόζει διπλογραφικό σύστημα λογιστικής 
παρακολούθησης -οικονομικής διαχείρισης, συντάσσει Ισολογισμούς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης οι οποίοι ελέγχονται από εταιρεία Ορκωτών 
Ελεγκτών.  
 
Παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε το 2020, καταφέραμε και πληρώσαμε όλες τις υποχρεώσεις μας, χωρίς να αφήσουμε παρελθούσης (παρά μόνο 
ένα τιμολόγιο της τάξεως των 19,96€) και με χρηματικό υπόλοιπο 158.083,05€, ενώ το 2021 139,21€ που αφορούσαν προμήθεια γάλατος του μήνα 
Δεκεμβρίου για τους εργαζομένους - και με χρηματικό υπόλοιπο 118.444,89€. 
 
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
 
Στο πλαίσιο της βελτίωσης των  δομών με το μικρότερο δυνατό κόστος, κατά τη διάρκεια του 2020-2021 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες για έργα 
και επενδύσεις: Ενταχθήκαμε  στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας».  
 
Αιτηθήκαμε και εγκρίθηκε ποσό χρηματοδότησης  50.000€ (Πρόσκληση από ΕΕΤΑΑ-χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ανά έτος. Το ποσό αυτό θα επενδυθεί για την δημιουργία τμήματος βρεφικού σταθμού στην Νικήτη. Έχει γίνει ήδη μίσθωση του 
κτιρίου.  
 
∆ιεξαγωγή των απαραίτητων ενεργειών σχετικά µε τη συµµετοχή του Νοµικού Προσώπου στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το πρόγραµµα «Εναρµόνιση 
Οικογενειακής & Επαγγελµατικής ζωής» (ΕΣΠΑ) σχολικού έτους 2019-20 και 2020-2021 µε τη συµµετοχή των Παιδικών Σταθµών. Επίσης υπήρξε πρόνοια 
για κτηριακές συντηρήσεις σε όλους τους Παιδικούς σταθμούς και για την προμήθειά τους σε υλικά απαραίτητα για την λειτουργία τους π.χ. αναλώσιμη 
γραφική ύλη, υλικά καθαριότητας και φαρμακείου, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, καύσιμα κ.α.  
 
Σήμερα στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας υπηρετούν, Βρεφονηπιοκόμοι, Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι,  Βοηθητικών Εργασιών υπάλληλοι. Το 
προσωπικό συμμετείχε σε επιμορφωτικά σεμινάριο αντιμετώπισης συμπεριφορών και υλοποιήθηκε πρόγραμμα οφθαλμολογικής εξέτασης σε όλα τα νήπια 
των δομών μας και πρόγραμμα αναγνώρισης και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Κάθε δεκαπενθήμερο επισκέπτονταν τους σταθμούς παιδίατρος για 
γενική παιδιατρική εξέταση των νηπίων. 
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ΚΑΠΗ 

 

Τα πέντα κυλικεία, αλλά και ο χώρος των ΚΑΠΗ που λειτουργούν ως δομές του φορέα μας εξακολουθούν και παραμένουν κλειστά σύμφωνα με τις οδηγίες 

ΚΥΑ Δ 1α/ΓΠ.οικ15954/08.03.2020 (ΦΕΚ 726/08.03.2020 τεύχος Β́)  από τις 8-3-2020 λόγω των μέτρων περιορισμού κατά εξάπλωσης της πανδημίας. 

 

ΒΣΣ 

 

Είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με 

αναπηρίες. Εξασφαλίζει την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση, την παραμονή στο φυσικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και την αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής τους.   

 

Παρέχει, συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη, νοσηλευτική μέριμνα, φροντίδα του νοικοκυριού, συντροφιά, μικρο-αγορές, πληρωμή 

λογαριασμών, βοήθεια στην ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες. Από τις δύο δομές του προγράμματος που λειτουργούν (Συκιά και 

Νικήτη) επωφελήθηκαν 200 περίπου δημότες μας. 

 

ΤΕΒΑ 

 

Το ΤΕΒΑ είναι Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, και υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών. Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών 

Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι είναι μόνο όσοι δικαιούνται και το ΚΕΑ. Τo 2020 έγιναν τέσσερις διανομές τροφίμων και το 2021 δύο και 

πραγματοποιήθηκε ημερίδα με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις παροχές του προγράμματος. Υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος Βοήθεια Στο 

Σπίτι πρόγραμμα διανομής ετοίμων γευμάτων σε οικογένειες ηλικιωμένων και οικονομικά αδύνατων για δύο μήνες και στα πλαίσια προστασίας ευάλωτων 

ομάδων από τον CONID -19 , χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η επιτροπή κοινωνικού έργου συγκροτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου και κατόπιν κοινωνικής έρευνας και λαμβάνοντας υπόψη 

τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου την οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδύναμων δημοτών. Κατά την 

διάρκεια του 2020 ενισχύθηκαν οικονομικά 11 άτομα και το 2021 15 άτομα. 
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Στον τομέα της οργανωτικής δομής και διοίκησης της υπηρεσίας έχουν ολοκληρωθεί δύο σημαντικά πράγματα:  

 

• Σύσταση Ο.Ε.Υ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας  

• Υποκατάσταση του Δήμου Σιθωνίας από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας ως Φορέας Διαχείρισης των λιμένων στο Υπουργείο Τουρισμού.  

• Γίνονται ενέργειες για την στελέχωση  του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας. 

  

 Στον τομέα των πάσης φύσεων έργων - επισκευών κλπ έχουν να αναφέρουμε κάποια από αυτά ενδεικτικά:  

 

• Αποκατάσταση παραλιακού μετώπου Νικήτης από θεομηνία.  

• Αντικατάσταση πυροσβεστικών φωλέων και επισκευή συστήματος πυρόσβεσης στον λιμένα Νικήτης.  

• Απομάκρυνση κατεστραμμένου πλωτού κυμματοθραύστη Ν.Μαρμαρά.  

• Αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροφωτισμού και δικτύων στα λιμάνια Λατούρας, Ν.Μαρμαρά και Νικήτης.  

• Αντικατάσταση κατεστραμμένων φωτιστικών σωμάτων στον λιμένα Αχλάδας Σάρτης. 

• Εγκατάστασης των συστημάτων τροφοδοσίας πλοίων (pillars) στον τουριστικό λιμένα Νικήτης και στον τουριστικό λιμένα Όρμου Παναγίας.  

• Καθαρισμός και αποκατάσταση των χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα Αχλάδα Σάρτης και αλιευτικού καταφυγίου Όρμου Παναγίας και τουριστικού λιμένα Όρμου 

Παναγίας.  

• Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων στον λιμένα Νικήτης με νέα τεχνολογίας LED 
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 Στον τομέα των κρατικών χρηματοδοτήσεων της υπηρεσίας έχουμε να αναφέρουμε τα εξής σημαντικά:  

  

• Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «Αποκατάσταση Ζημιών Συστημάτων παροχής νερού - ρεύματος στις λιμενικές υποδομές του Δήμου Σιθωνίας 

Ν. Χαλκιδικής από τη θεομηνία της 10ης Ιουλίου 2019», συνολικού προϋπολογισμού 372.000,00€.  

• Ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της 

κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων» που 

αφορά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας για: «Εκπόνηση Μελετών και Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή και βελτίωση των λιμενικών 

υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας», συνολικού προϋπολογισμού 346.097,98€. 

• Αποστολή τεχνικού δελτίου για: Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στις λιμενικές υποδομές του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής , από την 

θεομηνία της 25ης Ιανουαρίου 2021, συνολικού προϋπολογισμού 490.000,00€.  

• Αποστολή τεχνικού δελτίου για: Παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών λιμενικών υποδομών στο Πόρτο-Κουφό, συνολικού προϋπολογισμού 904.000,00€.  

• Δημοπράτηση του  έργου «Αποκατάσταση Ζημιών Συστημάτων παροχής νερού - ρεύματος στις λιμενικές υποδομές του Δήμου Σιθωνίας Ν. 

Χαλκιδικής από τη θεομηνία της 10ης Ιουλίου 2019», συνολικού προϋπολογισμού 372.000,00€.  

• Παραλαβή μελετών και εκταμίευση πληρωμών  του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών 

στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών 

Γραφείων» που αφορά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας για: «Εκπόνηση Μελετών και Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή 

και βελτίωση των λιμενικών υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας», συνολικού προϋπολογισμού 346.097,98€. 

• Ανάδειξη οριστικού ανάδοχου του έργου ‘’Ολοκλήρωση-Βελτίωση λιμένα αλιευτικών σκαφών  Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής ΣΑΕ 086/1’’ συνολικού 

προϋπολογισμού 12.000.000,00 € άνευ ΦΠΑ 
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Παραλάβαμε τρία κοντέινερ, που μετατράπηκαν σε χώρους υγιεινής, πλήρως εξοπλισμένοι με ντους και ζεστό νερό για αποφυγή συγχρωτισμού  

Τοποθετήσαμε νέους οικισμούς WC για ΑμεΑ 

 

• Αποξηλώθηκαν πλακάκια, πατώματα, είδη υγιεινής και τοποθετήθηκαν νέα στους χώρους υγιεινής-wc του κάμπινγκ περίπου 2.500 τμ  

• Αλλάξαμε το δίκτυο σωληνώσεων ύδρευσης νερού το οποίο ήταν απαρχαιωμένο κι επικίνδυνο για την δημόσια υγεία  

• Βελτιώσαμε την υφιστάμενη κατάσταση με πόσιμο νερό από νέα γεώτρηση  

• Προχωρήσαμε στην ασφαλτόστρωση από την κύρια είσοδο έως την παραλία και παραπλεύρως συνολικής επιφάνειας 4.000 τμ  

• Αντικαταστήσαμε τον φωτισμό των δρόμων  

• Έγινε αναμόρφωση της εισόδου του camping Platanitsi με νέα εντυπωσιακή είσοδο  

• Ολοκληρώσαμε την αποξήλωση των δέντρων, τον καθαρισμό του ρέματος και την διαμόρφωση των χώρων πρασίνου, απομακρύνοντας συνάμα σκουπίδια, 

μπάζα και φερτά υλικά Προχωρήσαμε σε δενδροφυτεύσεις, τόσο μέσα στο κάμπινγκ όσο και περιμετρικά στον φράχτη  

• Προχωρήσαμε σε επισκευές και συντηρήσεις όλων των υποδομών του κάμπινγκ  

• Καταφέραμε κι ανοίξαμε από την πρώτη μέρα της άρσης της απαγόρευσης λειτουργίας των camping της χώρας λόγω COVID-19 κι επιμηκύναμε την σεζόν έως 

30 Σεπτεμβρίου.  

• Λάβαμε τη πιστοποίηση “HEALTH FIRST”, και οργανώσαμε σχέδιο δράσης για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19. Κάναμε σύμβαση με γιατρό, 

οργανώσαμε ειδικό χώρο διαμονής πιθανού κρούσματος, εκπαιδεύσαμε όλο το προσωπικό μας στη διαχείριση πιθανού κρούσματος προμηθευτήκαμε κι 

εξοπλιστήκαμε με όλα τα απαραίτητα υλικά για την εφαρμογή των μέτρων προστασίας.  

• Τοποθετούμε ειδική ράμπα για Α.με.α στην παραλία μας, την πρώτη που τοποθετείτε στον Δήμο μας.  

• Δημιουργήσαμε νέο logo νέα σελίδα στα social media και κάναμε στοχευμένη προβολή του κάμπινγκ δίνοντας  μεγαλύτερη δύναμη στο brand name του 

κάμπινγκ. 
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Οι απώλειες στον κύκλο εργασιών ήταν μόλις 7% όταν ο τουριστικός κλάδος με επίσημα πλέον στοιχεία από ΕΛΣΑΤ κινήθηκε στο μείον 60% και σε 

πολλές περιπτώσεις και παραπάνω.  

 

Σφαγεία  

 

• Νέα εγκατάσταση κι αλλαγή παλαιωμένου ηλεκτροφωτισμού που δεν λειτουργούσε  

• Αναβάθμιση κι επισκευές ψυγείων που δεν δουλεύανε Αντικατάσταση βιομηχανικού δαπέδου  

• Βάψιμο εσωτερικών & εξωτερικών χώρων  

 

Κεντρικό 

  

• Ολοκληρώσαμε εγκαίρως τον έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές και λάβαμε φορολογικό πιστοποιητικό.  

• Καταχωρήσαμε όλα τα στοιχεία στο ΓΕΜΗ παίρνοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό κλείνοντας όλες τις εκκρεμότητες που ταλάνιζαν την επιχείρηση 

ολοκληρώνοντας την προσπάθεια της προηγούμενης προέδρου.  

• Αποπληρώσαμε όλες τις οφειλές από δόσεις σε δημοσίους οργανισμούς (Α.Α.Δ.Ε-ΔΟΥ 3.000,00 και ΕΦΚΑ-ΙΚΑ 28.500 ευρώ) και ελαχιστοποιήσαμε 

τα Π.Ο.Ε  

• Οι συνολικές επενδύσεις όλων των παραπάνω σε ένα έτος ανέρχονται στο ποσό των 218.000 ευρώ.  
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Σε μια δύσκολη χρονιά λόγω του COVID-19 ιδιαίτερα για ένα νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον χώρο του πολιτισμού, αθλητισμού, παιδείας, περιβάλλοντος 

τομείς που επλήγησαν  σε πολύ μεγάλο βαθμό, η ΔΗΚΕΔΣ προσπάθησε να ανταπεξέλθει στον ιδιαίτερο ρόλο που της έχει ανατεθεί από τον Δήμο Σιθωνίας. Συνεπεία των 

ανωτέρω δεν μπορέσαμε να υλοποιήσουμε το πλάνο δράσης μας όπως το σχεδιάσαμε μιας και οι περισσότερες δράσεις απαγορεύτηκαν, παραταύτα καταφέραμε να 

δραστηριοποιηθούμε σε αρκετούς τομείς όπως επιγραμματικά αναφέρω παρακάτω: 

 

Αθλητισμός 

 

Συντήρηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σιθωνίας  Πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση λαμπτήρων και μετασχηματιστών φωτισμού σε όλα τα γήπεδα 

ποδοσφαίρου του Δήμου. Πραγματοποιήθηκε βαφή – συντήρηση αποδυτηρίων.  Προμηθευτήκαμε για όλα τα γήπεδα αθλητικό υλικό. Τέλος ανατέθηκε σε ειδικό 

συνεργείο ο καθαρισμός – απολύμανση  του κλειστού γυμναστηρίου Σιθωνίας, όσο αυτό λειτουργούσε, για την πρόληψη εξάπλωσης της πανδημίας, λαμβάνοντας 

επιπρόσθετα μέτρα. Συνολικές δαπάνες της τάξεως των €22.000 για τα γήπεδα διατέθηκαν μέσα στο 2020 και €15.000 στο 2021. 

 

Παιδεία 

 

Παρ όλο που κλείσανε τα ωδεία και οι φιλαρμονικές, συνεχίσαμε μεθοδικά  μέσω τηλεδιάσκεψης την παροχή των μαθημάτων στους μαθητές της φιλαρμονικής του Δήμου 

Σιθωνίας και όπου επιτρεπόταν η φιλαρμονική του Δήμου συμμετείχε τηρώντας όλα τα μέτρα. 

 

Περιβάλλον 

 

Συνεχίστηκε η δράση συλλογής πλαστικών καπακιών με ανταπόδοση την προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων και την παράδοσή τους στις κοινότητες του Δήμου και 

προχωρήσαμε σε προμήθεια ειδικών κατασκευών για την συλλογή τους. Στηρίξαμε και συνεργαστήκαμε με τον Δήμο Σιμωνίας στον θεσμό των γαλάζιων σημαιών 

κατατάσσοντας τον Δήμο μας στην 4η θέση πανελλαδικά. 
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Κεντρικό 

 

Μεταστέγαση της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ σε νέο χώρο δίνοντας με τον τρόπο αυτό ανάσα στην στέγαση υπηρεσιών του Δήμου, μιας και στον χώρο φιλοξενείται και το νομικό 

πρόσωπο της Αλληλεγγύης. Επίσης στις νέες κτηριακές υποδομές της ΔΗΚΕΔΣ παρέχεται και αποθηκευτικός χώρος στον Δήμο Σιθωνίας. Επίσης παράλληλα με την 

μεταστέγαση, προχωρήσαμε στην  αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού (υπολογιστές – έπιπλα), με σκοπό την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών. Αποπληρώθηκε 

και το τελευταίο μέρος οφειλών που προερχόταν από το 2010 από ρυθμίσεις στην Δ.Ο.Υ, προερχόμενες από την συγχώνευση των νομικών προσώπων των πρώην Δήμων 

Σιθωνίας και Τορώνης 

 

Στα οικονομικά με ημερομηνία 31-12-2020 οι οφειλές μας ΠΟΕ ανέρχονταν μόλις στις €4.315,00  και για τις 31-12-2021 στις €4.500,00 για νώ διαθέτουμε επαρκές 

αποθεματικό στον τραπεζικό λογαριασμό για όλες  τις ανάγκες και μισθοδοσίες του 1ου τριμήνου 2021. Μετατρέψαμε  τις συμβάσεις 10 εργαζομένων μας που είναι 

άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) σε αορίστου χρόνου δίνοντας έτσι μια μόνιμη λύση σε συνανθρώπους μας που δεν έχουν ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας 

δείχνοντας έτσι το κοινωνικό προφίλ της ΔΗΚΕΔΣ και κατ΄ επέκταση και του Δήμου Σιθωνίας. 

 

Τέλος επισημαίνεται ότι λόγω της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκαν πολιτιστικές εκδηλώσεις της ΔΗΚΕΔΣ σε συνεργασία με τους κατά τόπους πολιτιστικούς 

συλλόγους. 
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Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης καλείται κάθε χρόνο να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων μας σε γραφική ύλη, πετρέλαιο θέρμανσης, 

μελάνια, υλικά καθαριότητας, αθλητικό εξοπλισμό, δομικά υλικά και άλλα αναλώσιμα απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία τους. Εκτός από τις καθημερινές 

ανάγκες των σχολείων προβήκαμε και σε ενέργειες και παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης των παιδιών μας στις σχολικές μας μονάδες. 

Αναφέροντας κάποιες από αυτές: 

1. Αντικατάσταση Λέβητα-καυστήρα Γυμνασίου-Λυκείου Συκιάς. 

2. Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών δημιουργώντας ολοκληρωμένα και σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής στα σχολεία Γυμνασίου-Λυκείου Ν. Μαρμαρά 

και Γυμνασίου –Λυκείου Αγίου Νικολάου. 

3. Μετά από προσπάθειες χρόνων παραλάβαμε από την ΚΤΥΠ εξοπλισμό όπως θρανία, καρέκλες, έδρες, πίνακες κτλ τα οποία ήταν απαραίτητα εξαιτίας των 

σημαντικών ελλείψεων που είχαν σωρευτεί. 

4. Τοποθετήσαμε σιδερένιες καρδιές που λειτουργούν ως δοχεία συλλογής πλαστικών καπακιών για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων. Μια κίνηση που προάγει 

και καλλιεργεί την οικολογική συνείδηση και την ενσυναίσθηση των μαθητών. 

5. Ολοκληρώσαμε τους ελαιοχρωματισμούς σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε συνδυασμό με επισκευές στην τοιχοποιία των σχολικών κτιρίων Συκιάς 

και Αγίου Νικολάου.  

6. Συντηρήσαμε και επισκευάσαμε τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των σχολικών κτηρίων Συκιάς και Αγίου Νικολάου. Τα συγκεκριμένα κτήρια είναι τα 

παλαιότερα. 

7. Εξοπλίσαμε τις σχολικές αίθουσες με τις απαραίτητες κουρτίνες black out. 
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Στον τομέα της Α/Βαθμιας εκπαίδευσης δηλαδή νηπιαγωγεία και δημοτικά συναντούμε 12 σχολικά συγκροτήματα στις 6 δημοτικές ενότητες , Συκία,  Νικήτη,  Νέος 

Μαρμαράς, Άγιος Νικόλαος,  Μεταγγίτσι, Σάρτη. 
 
Η καθημερινή επαφή και συνεργασία με τους διευθυντές και προϊσταμένους των σχολικών μονάδων της επικράτειας του δήμου όλο αυτό το διάστημα λειτούργησε σε 

εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο με αποτέλεσμα την επίλυση κι αντιμετώπιση ενός σωρού ζητημάτων που ανέκυπταν σε καθημερινή βάση και που σχετίζονταν τόσο με 

την εύρυθμη λειτουργία όσο και με τις κτιριακές υποδομές.  

Η Πρωτ/βάθμια Επιτροπή προχώρησε στις παρακάτω δράσεις: 

  

• Ελαιοχρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά 

• Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου 

• Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών 

• Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ηλεκτρικών ειδών  

• Προμήθεια φαρμακευτικών ειδών 

• Προμήθεια δομικών υλικών  

• Προμήθεια εξοπλισμό πληροφορικής και ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

• Προμήθεια χαλιά και κουρτίνες   

• Συντήρηση και επισκευή  λεβητοστασίου και καυστήρων 

• Αναγόμωση πυροσβεστήρων 

• Προμήθεια και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 

• Προμήθεια αθλητικών ειδών και εξοπλισμού  

• Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων 

• Προμήθεια προγραμμάτων βιβλιοθήκης και timetable 

• Προμήθεια  υαλοπινάκων  

• Τοποθέτηση περίφραξης γηπέδου 5Χ5 

• Προμήθεια  επίπλων θρανίων εξοπλισμού από τις Κτηριακές Υποδομές 

• Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων τύπο LED στον αυλειο χώρο 

• Συντήρηση και κατασκευή κιόσκι 

• Προμήθεια  μεταλλικών  κουφωμάτων παραθύρων 

• Προμήθεια ξύλινης κουζίνας και ντουλάπας 

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα Mένουμε καθαροί με δωρεάν υλικά καθαριότητας  

2020 και 2021 της εταιρείας KLINEX  

• Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία  VEGAS «Αθλητικού εξοπλισμού» 

• Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία “EUROLAMP ABEE εισαγωγή και εμπορία 

λαμπτήρων”, υγειονομικού υλικού (αντισηπτικών gel και Μασκών): 6.000 

μασκών και 24 αντισηπτικών gel χεριών 300ml με αντλία, 2 αντισηπτικά gel 

χεριών 4L ανταλλακτικό ». 
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ΟΧΗΜΑΤΑ 

 

1. Συντήρηση του πεπαλαιωμένου, δυστυχώς,  στόλου των απορριμματοφόρων  του Δήμου . Όλα τα οχήματα ένα προς ένα ελέγχθηκαν και επισκευάστηκαν, κατά το 

μέτρο του δυνατού, (αλλαγή ελαστικών, επισκευή μηχανής και υπερκατασκευής) ώστε να έχουν καταστεί πλέον λειτουργικά, παρέχοντας  πρωτίστως ασφάλεια στους 

εργαζομένους και δυνατότητα εκτέλεσης της αποστολής τους. 

2. Επισκευάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία το καδοπλυντήριο και με εβδομαδιαίο πρόγραμμα διέρχεται από όλα τα Δ.Δ, ενώ παράλληλα  συντηρήθηκε ουσιαστικά  το 

όχημα-σκούπα , ώστε αυτό να μην παρουσιάζει δυσλειτουργίες εν μέσω τουριστικής περιόδου   . 

3. Παρελήφθησαν τρία (3) καινούρια απορριμματοφόρα μέσω του Προγράμματος Φιλόδημος και αναμένεται η παραλαβή ακόμη ενός. 

4. Τοποθετήθηκε καινούρια υπερκατασκευή στο απορριμματοφόρο της Συκιάς 

5. Προχωρήσαμε στο “ξεκαθάρισμα” του στόλου των οχημάτων του Δήμου με την απόσυρση πεπαλαιωμένων  και ασύμφορων προς επισκευή οχημάτων , τα οποία ενώ 

βρίσκονταν σε πολυετή ακινησία προκαλούσαν οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο (τέλη κυκλοφορίας ,ασφαλιστική κάλυψη κ.λ.π.) 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

 

1. Πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση παλαιών και φθαρμένων κάδων απορριμμάτων, με 300+100 καινούργιους. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι απαιτούνται πολλοί 

περισσότεροι για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά γι' αυτό θα υπάρχουν οι ανάλογες προβλέψεις στους επόμενους προϋπολογισμούς. 

2. Καθαρίστηκαν με την συνδρομή της Π.Κ.Μ. περιοχές του Δήμου στις οποίες υπήρχε πολυετής συσσώρευση στερεών και ογκωδών απορριμμάτων, όπως είναι ο χώρος 

του παλιού ΧΑΔΑ Αγίου Νικολάου, η περιοχή Σφαγεία της Συκιάς, το κτήμα Χονδρογιώργη στη Νικήτη, τα νεκροταφεία του Μεταγγιτσίου, η περιοχή του βιολογικού 

στο Νέο Μαρμαρά, ο κοινοτικός χώρος στη Σάρτη.  

3. Προχωράμε στην σύνταξη μελέτης για την υποβολή πρότασης δημιουργίας πράσινων σημείων, ενός στη Δ.Ε. Σιθωνίας και ένα στην Δ.Ε. Τορώνης.  
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4. Προχωρήσαμε στην αναζήτηση, εξεύρεση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, σχετικού με την επιβολή και είσπραξη των προστίμων που προβλέπονται από το 

άρθρο 33 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου και ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε ασυνείδητους οι οποίοι εναποθέτουν αλόγιστα πάσης φύσεως 

απορρίμματα. 

5. Εφαρμόζουμε τις σύννομες διαδικασίες και το θεσμικό πλαίσιο για την απομάκρυνση των εγκαταλειμμένων οχημάτων που βρίσκονται διάσπαρτα στην περιφέρεια 

του Δήμου μας . Ήδη έχουν εντοπιστεί και καταμετρηθεί όλα τα εγκαταλειμμένα οχήματα στην περιφέρεια του Δήμου μας και επικολληθεί τα σχετικά αυτοκόλλητα. 

6. Πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις προσωπικού, με συμμετοχή αιρετών από όλες τις παρατάξεις και δόθηκαν οι δέουσες εντολές και κατευθύνσεις για την ορθή 

λειτουργία της υπηρεσίας. 

7. Εκτυπώθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες, προκειμένου να διανεμηθούν σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, κατά την διάρκεια συγκεντρώσεων, οι οποίες  όμως λόγω 

της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκαν. Αντ’ αυτού επιχειρήθηκε η ενημέρωση των πολιτών μέσα από την Ιστοσελίδα του Δήμου Σιθωνίας και με συνεντεύξεις σε 

Μ.Μ.Ε. Και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

 

1. Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα. 

2. Πραγματοποιήθηκε καθαρισμός των γεωτρήσεων του Δήμου. 

3. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ηλεκτροδότησης στις Σπαθιές, στην κεντρική δεξαμενή και στα Ταπιά Αγίου Νικολάου, ηλεκτροδοτήθηκε στη θέση Σαβράμη 

(Σάρτη), στην θέση Μπακάλη Λάκα (Νικήτη) κατασκευάζεται από τη ΔΕΔΔΗΕ το δίκτυο , ενώ στη θέση Πλατάνα (Νέος Μαρμαράς) βρισκόμαστε στο στάδιο 

υπογραφής συμβολαίου με ΔΕΔΔΗΕ. 

4. Αυξήθηκε η ισχύς παλαιάς γεώτρησης στη θέση Σκουλή στη Σάρτη. 

5. Πραγματοποιήθηκε παράκαμψη δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Ανδραγασιά Νικήτης μήκους 850 μέτρων και αντικατάσταση αγωγού μήκους 100 μέτρων στην 

περιοχή Καρυά Νικήτης. 

6. Επίσης ο Δήμος ανταποκρίθηκε σε αιτήματα πολιτών που αφορούσαν αγωγούς αποχέτευσης, διερχόμενους μέσα από ιδιοκτησίες, ζητήματα που αποτελούσαν 

στρεβλώσεις δεκαετιών.  
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1. Κινήσαμε διαδικασίες για να ενταχθεί η περιουσία της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης σε έναν ενιαίο και πλήρη φάκελο παρέχοντας μας έτσι την δυνατότητα να 

εξετάσουμε τα προβλήματα ιδιοκτησίας που προκύπτουν. Σε επόμενο στάδιο ακολουθώντας φυσικά την ορθή διαδικασία και αφού συλλεχθούν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά οι ιδιοκτησίες θα περάσουν στην κυριότητα του Δήμου Σιθωνίας. 

2. Ανταποκριθήκαμε έγκαιρα και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων που άφησε η θεομηνία που έπληξε την περιοχή μας τον Απρίλιο του 2020. 

Βάζοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια  των πολιτών αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των υποδομών του Δήμου καταβλήθηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για 

την επίλυση των πληγών που προκλήθηκαν από την θεομηνία σε όλη την επικράτεια της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης. 

3. Με την συνδρομή των αρμόδιων φορέων προβήκαμε στην συγκομιδή φερτών -ογκωδών υλικών από καίρια σημεία στους οικισμούς Συκιάς – Σάρτης- Τορώνης. 

4. Προβήκαμε σε καίριες επεμβάσεις στους βιολογικός σταθμούς Συκιάς και Σάρτης προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους καθώς και των 

αντλιοστασίων. 

5. Προβήκαμε σε καθαρισμό των φρεατίων στην κοινότητα Σάρτης στα πλαίσια της πρόληψης . 

6. Ανταποκριθήκαμε σε ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της Σάρτης ,στην ασφαλτόστρωση του παραλιακού μετώπου της κοινότητας Σάρτης. Ένα έργο του οποίου η 

διεκπεραίωση κρινόταν αναγκαία . 

7. Ένα ακόμη έργο σημασίας λαμβάνοντας υπόψη την οικιστική ανάπτυξη ήταν και η τοποθέτηση φωτιστικών και προβολέων της περιοχής Αγίου Αντωνίου στον 

οικισμό Σάρτης. 

8. Με αρωγό την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατασκευή του κόμβου στην διασταύρωση της Συκιάς αναβαθμίζοντας έτσι το οδικό δίκτυο της περιοχής. 

9. Προχωρήσαμε σε αναγκαίες επεμβάσεις στα κοιμητήρια Συκιάς και Σάρτης. 
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10. Στα πλαίσια της αγαστής  συνεργασίας με την κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Σιθωνίας προχωρήσαμε :  

       Α. αγορά δικτυού εστιών (με διαστάσεις 7Χ2, 3Χ2 ) καθώς και 4 σημαιάκια για κάθε γήπεδο. 

       Β. Επιδιόρθωση του φωτισμού όλων των γηπέδων, αλλά και αλλαγή των προβολέων όπου χρειαζόταν . 

       Γ. Συντήρηση των αποδυτηρίων του γηπέδου Νικήτης. 

       Δ. Στην θέσπιση ενός ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας με την συνεχή ενημέρωση από τους 2 εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου Σιθωνίας και λαμβάνοντας     

            μέτρα για την υγιή κατάσταση του πρασίνου των γηπέδων . 

11. Συνεχής και σταθερής επικοινωνίας με τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χαλκιδικής προκειμένου να εφαρμοστούν οι νέοι 

κανόνες λειτουργίας των σχολείων σύμφωνα με τις αναγκαίες αλλαγές λόγου της πανδημίας Covid-19. Επίσης, την άριστη συνεργασία με τους νομικούς 

εκπροσώπους (προέδρους) του Δήμου Σιθωνίας. 

12. Επιπλέον, συνεργαζόμενα με τους αρχαιολογικούς φορείς προχωρήσαμε στον καθαρισμό και φωτισμό του Κάστρου Λικύνθου, καθώς και στον καθαρισμό της 

εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου της Τορώνης αναδεικνύοντας έτσι και φέροντας στο φως  επιγραφές, τοίχους που ήταν καλυμμένοι από πυκνή βλάστηση. 

13. Στις λαϊκές αγορές του Δήμου Σιθωνίας έχοντας ως γνώμονα την σωστή απόσταση  μεταξύ των πάγκων αλλά και των νέων τοπογραφικών διαγραμμάτων 

προχωρήσαμε σε διαγραμμίσεις  σύμφωνα με τα νέα μέτρα κατοχής τους . 

14. Επίλυση φορολογικών διαφορών του Δήμου Σιθωνίας, προβήκαμε  στην λήψη αποφάσεων σε κάθε  αίτηση  με γνώμονα τον κανονισμό ύδρευσης αποχέτευσης. 

15. Τέλος ανταπόκριση και συνεχείς προσπάθεια σε κάθε πρόγραμμα ένταξης χρηματοδότησης «Φιλόδημος, Πράσινο ταμείο, LEADER Αλιείας, Αντώνης 

Τρίτσης».  
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

 

Η Τουριστική προβολή του Δήμου Σιθωνίας λόγω των ιδιαζουσών συνθήκων που μας επέβαλε η πανδημία του COVID-19 δεν μπορούσε παρά να στηρίζεται ως επι 
το πλείστον στην ηλεκτρονική προβολή κι επικοινωνία. Ο Δήμος μας προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες: 

• Συναντηθήκαμε όλους τους διευθυντές του ΕΟΤ των χώρων που μας ενδιαφέρει ως τουριστική αγορά μετά κι από προτάσεις του ΤΟΧ αλλά και συλλόγων 
καταλυμάτων κι οργανώσαμε ένα στρατηγικό πρόγραμμα δράσης, όπου ο δήμος μας μέσα από καμπάνιες και γνωστές ιστοσελίδες θα έχει την ανάλογη 
προβολή.  

• Ετοιμάσαμε φωτογραφικό υλικό και συνεχίζουμε με οπτικοακουστικό υλικό, δημιουργία παραγωγή stories, περιγραφικών κείμενων τα οποία και θα 
αποστείλουμε σε συνδυασμό με το link της καινούργιας ιστοσελίδας.  

• Φροντίζουμε για την πλήρη ανάπτυξη, μακροπρόθεσμα, όλων των μορφών θεματικών τουρισμού 

• Δημιουργούμε εργαλεία προώθησης που βοηθούν στην ανταγωνιστική παρουσίαση και στοχεύουμε στην αύξηση του εισερχομένου τουρισμού, την αύξηση 
εσόδων την ενίσχυση της εξωστρέφειας του δήμου και την ενδυνάμωση του θεσμικού ρολού της Σιθωνίας στα κέντρα αποφάσεων για τον τουρισμό.  

• Επίσης έχουν δρομολογηθεί οι αποστολές τουριστικών πρακτόρων και δράσεις με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

• Διοριστήκαμε ως μέλος της Επιτροπής τουριστικής προβολής της ΚΕΔΕ 

• Είμαστε στο τελικό στάδιο δημοσίευσης νέας Τουριστικής Ιστοδελίδας, υψηλής αισθητικής και δυνατοτήτων, με δυναμικό περιεχόμενο. 
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΥΓΕΙΑ,  ΠΡΟΝΟΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ 

 

• Είμαστε σε επαφή με ΟΑΕΔ αναζητώντας προγράμματα εργασίας κι ενημερώνουμε τους ανέργους και [όχι μόνο] για αυτά.  

• Εισηγηθήκαμε στον ΟΑΕΔ να στηρίξει με υπηρεσία ανταποκριτή του ΟΑΕΔ τον δήμο μας  για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας.  

• Οργανώσαμε σε κατάλληλο κτήριο τα ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ τα οποία η συμβολή τους είναι σπουδαία στην κοινωνική πρόνοια του δήμου 

               • Καταγραφή ατόμων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαδικτυακό σεμινάριο για την Παροχή πρώτων βοηθειών. 

               • Συμμετοχή των υπαλλήλων του κέντρου κοινότητας στο Κεπ Υγείας 

               • Ενημέρωση και καταγραφή των υπαλλήλων του Δήμου Σιθωνίας για την συμμετοχή τους  στο διαδικτυακό σεμινάριο για τη σωστή χρήση των      

                  απινιδωτών. 

               • Πραγματοποίηση Ημερίδας με θέμα «πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας και αυτοφροντίδα εν μέσω κορωνοϊού». 

               • Παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης εν μέσω κορονοϊου. 

               • Συμμετοχή των υπαλλήλων του Κέντρου Κοινότητας στην ομάδα δικτύωσης των κοινωνικών υπηρεσιών του νομού Χαλκιδικης. 

• Αιτηθήκαμε για ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ/ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ και είμαστε εν αναμονή του προγράμματος. 

• Σε θέματα που αφορούν την υγεία ,προτεραιότητα για μας ,το ανθρώπινο κεφάλαιο εργαζομένων του δήμου και των πολίτων γενικότερα. Γιατροί εργασίας, 
φάρμακα, εμβόλια για τους εργαζομένους. Σύσταση επιτροπής covid και συνεργασία με περιφέρεια και ΕΟΔΥ... Φιλοξενία ΕΚΑΒ τους καλοκαιρινούς μήνες για 
την ενίσχυση της προ νοσοκομειακής περίθαλψης. 

• Υλικοτεχνική ενίσχυση στο ΚΥ Αγίου Νικολάου όσο και των αγροτικών ιατρείων του δήμου μας καθώς και στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου [αγορά τεστ για 
covid].. 

• Είναι σε εξέλιξη ενταγμένο έργο που αφορά εγκαταστάσεις ΑΜΕΑ στην Ενότητα Σιθωνίας και υποβάλλαμε καινούργιο αίτημα στο πρόγραμμα Τρίτσης για την 
Ενότητα Τορώνης  

• Έχουμε συνάψει συνεργασίες με διάφορες δομές όπως ΚΕΠ Υγείας, αιμοδοσίες, συμβουλευτική ψυχολογική στήριξη και μαζί με ενημερωτικές ημερίδες κι 
ατομική συμβουλευτική μέσω skype φροντίζουμε και στηρίζουμε θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 
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Στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων, εντός των ετών 2020-2021:   

  

• Ο Δήμος Σιθωνίας ανανέωσε την συνεργασία του με δύο (2) ιδιώτες κτηνιάτρους συνάπτοντας συμφωνητικά παροχής και αποδοχής υπηρεσιών, όπως αυτές 

αναφέρονται στον Ν.4039/2012 και 4235/2014. 

 

• Mε τα υπ’ αριθμ.πρωτ. 4267/13-04-2020 και 7025/12-05-2021 συμφωνητικό, η κτηνίατρος κα. Δομνίκη Παπάζογλου ανέλαβε να παρέχει τις υπηρεσίες της στην 

Δ.Ε Σιθωνίας. 

 

• Mε τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 4266/13-4-2020 και 6835/11-05-2021 συμφωνητικό, η κτηνίατρος κα. Μαρία Μάλαμα ανέλαβε να παρέχει τις υπηρεσίες της Δ.Ε 

Τορώνης. 

 

• Οι ανωτέρω επιστημονικοί συνεργάτες προέβησαν σε στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου αλλά και σε άλλες κτηνιατρικές πράξεις που 

αφορούσαν αυτά (σήμανση, νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις). 

 

• Όσον αφορά στη συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία, ενώσεις ή και εθελοντές, εγκρίθηκαν και κατόπιν υπογράφηκαν συμφωνητικά συνεργασίας με δύο (2) 

φιλοζωικά σωματεία: (α) ‘’Ανθρωποι & ζώα’’ με έδρα τον Αγ.Νικόλαο και νόμιμη εκπρόσωπο την κα. Σαμίρα Α. Χαμντάν (β) ‘’Φιλοζωική Ορειβατική & 

Οικολογική ένωση Χαλκιδικής‘’ με έδρα τον Πολύγυρο και νόμιμη εκπρόσωπο την κα. Ρεβέκα Παπαδοπούλου 

 

• Με την συνδρομή των φιλοζωϊκών σωματείων και των συνεργαζόμενων κτηνιάτρων, κατόπιν έγκρισης της Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε Χαλκιδικής, εντός του έτους 2020 και 

2021, σχεδόν 200 αδέσποτα ζώα στάλθηκαν στο εξωτερικό για υιοθεσία με πλήρη τήρηση των κανόνων ευζωίας και ασφάλειας, συνοδευόμενα από όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα-πιστοποιητικά, όπως προβλέπει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
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 Πλέον των ανωτέρω, η Δημοτική Αρχή αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τα αδέσποτα ζώα: 

  

• Προέβει σε προμήθεια ζωοτροφών αξίας 7.977 Ευρώ (240 τεμ.των 20 kg για ενήλικα ζώα & 180 τεμ. των 20 kg για νεαρά) για το 2020 και προμήθεια 

ζωοτροφών αξίας 9.590 Ευρώ (290 τεμ.των 20 kg για ενήλικα ζώα & 2100 τεμ. των 20 kg για νεαρά) για το 2021. 

 

• Προμηθεύτηκε και διέθεσε στις επιστημονικά υπεύθυνες του Προγράμματος, υγειονομικό φαρμακευτικό-κτηνιατρικό υλικό αξίας 10.000 Ευρώ για το 2020 και 

υγειονομικό φαρμακευτικό-κτηνιατρικό υλικό αξίας 8.985 Ευρώ για το 2021 καταβάλλοντας παράλληλα κάθε δυνατή προσπάθεια (εν μέσω πανδημίας και υπό 

δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες) για την προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. 

 

• Οι δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος θα συνεχιστούν και θα ενταθούν το νέο έτος με στόχο την αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες καθώς 

και την βέλτιστη δυνατή φροντίδα των ζώων, έχοντας ως γνώμονα την ευζωία τους και την προστασία της Δημόσιας Υγείας. 

 


