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Χαιρετισμός Δημάρχου Σουλίου  

 

Αγαπητοί  συμπολίτες,  

Αγαπητά μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου,  

Πρόεδρε της Δημοτικής 

Κοινότητας Παραμυθιάς,  

Πρόεδροι και εκπρόσωποι 

Τοπικών Κοινοτήτων του 

Δήμου μας.  

Κλείνοντας  τα έτη 2016-2017 ξεπερνάμε 

το μισό της θητείας της δημοτικής αρχής.  

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ 50/26-03-2018 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου 

*Καθορισμός ημερομηνίας και χώρου για τη 

διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό 

των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 

ΔΚΚ)* κληθήκατε σήμερα εδώ για να παραστείτε 

στην όλη διαδικασία και να θεωρήσω δεδομένο ότι 

μετά το πέρας αυτής θα εξαχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα απ’  όλους μας για το σήμερα και το 

αύριο του Δήμου Σουλίου. 

 Είμαστε εδώ, για να εκπληρώσουμε την 

ελάχιστη ηθική και πολιτική υποχρέωση που 

έχουμε προς τους συμπολίτες μας, να 

λογοδοτήσουμε σ’  αυτούς που μας εξουσιοδότησαν 

για δεύτερη φορά, να υπηρετήσουμε τον τόπο και 

να υπερασπιστούμε  τα συμφέροντά του. Κάνοντας 

πράξη τις βασικές μας αρχές : εργατικότητα, 

εντιμότητα, διαφάνεια ,διεκδίκηση ,ανθρωπιά με το 

προσωπικό μας παράδειγμα στη Διοίκηση δεν 

αφήσαμε τίποτα στην τύχη του. 

Σε αυτή την πορεία υπήρξαν σαφώς 

στιγμές δυσκολιών, αστοχιών και λαθών και 

είμαστε, όπως πάντα, ανοιχτοί στην καλοπροαίρετη 

και εποικοδομητική κριτική σαφώς τεκμηριωμένη 

και με αντιπρόταση υλοποιήσιμη για το βέλτιστο 

αποτέλεσμα. 

Στην προσπάθειά μας αυτή, συνεχίζουμε 

χωρίς «εκπτώσεις» και σας θέλουμε όλους 

συμμέτοχους για να πετύχουμε το βασικό μας 

στόχο: «κοινό ΟΡΑΜΑ για ένα καλύτερο αύριο». 

 

Σταυρούλα Μπραΐμη – Μπότση  

Δήμαρχος Σουλίου  
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Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σουλίου  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί το 

κορυφαίο θεσμικό όργανο του Δήμου. 

Κατοχυρώνει με τον πιο άμεσο τρόπο, μέσα από 

συμμετοχικές διαδικασίες, τη δημοκρατική 

διακυβέρνηση, ενισχύοντας τη συνεργασία των 

αιρετών εκπροσώπων, των υπηρεσιών του Δήμου 

και της κοινωνίας των πολιτών με απόλυτη 

διαφάνεια.  

Γίνεται έτσι εφικτή η αμφίδρομη σχέση 

μεταξύ του Δημοτικού Συμβουλίου και των 

δημοτών ώστε να προάγεται το δημόσιο 

συμφέρον και η εξυπηρέτηση των συλλογικών 

αναγκών.  

 Το 2016 πραγματοποιήθηκαν 21 

συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

και εκδόθηκαν 299 αποφάσεις. 

 Το 2017 πραγματοποιήθηκαν 21 

συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

και εκδόθηκαν 244 αποφάσεις. 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ  

Το 2016 εκδόθηκε και αναρτήθηκε στην 

ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Σουλίου ψήφισμα 

σχετικά με:  

 «Ψήφισμα για φορολογικό – ασφαλιστικό 

νομοσχέδιο» 

Το 2017 εκδόθηκε και αναρτήθηκε στην 

ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Σουλίου ψήφισμα 

σχετικά με:  

 «Λήψη απόφασης για στήριξη των 

συμβασιούχων στον τομέα καθαριότητας 

του Δήμου Σουλίου» 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  

Δόθηκε βήμα για τη θεσμική και 

οργανωμένη τους έκφραση σε ενώσεις 

εργαζομένων, σε πολίτες, σε συλλογικούς φορείς 

κ.λπ.. όπου με τον τρόπο αυτό, η κατοχυρωμένη 

δυνατότητα να διεξάγονται στο πλαίσιο των 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

διαδικασίες διαβούλευσης και για θέματα εκτός 

της ημερησίας διατάξεως, τα οποία επηρεάζουν 

τη ζωή των πολιτών και της πόλης, ιδιαιτέρως 

στις συνθήκες της εντεινόμενης οικονομικής και 

κοινωνικής κρίσης.  

Ιδιαίτερες Αποφάσεις  

 Λήψη απόφασης για το σύμφωνο 

Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια 

– τη μεγαλύτερη αστική πρωτοβουλία για 

το κλίμα και την ενέργεια. 

 Το ΔΣ το στην συνεδρίαση της 28/7/2017 

πήρε απόφαση για την ίδρυση Ίδρυση- 

κατασκευή νέου Κοιμητηρίου στη θέση 

«ΛΥΚΙΑ– ΣΥΚΙΑ» Δ.Κ  Παραμυθιάς με 

παράλληλη μεταφορά του υπάρχοντος 

Κοιμητηρίου του Ιερού  Ναού Κοιμήσεως 

Θεοτόκου Παραμυθιάς και Ανάπλαση του 

χώρου γύρω από τον Ιερό Ναό 

 Το 2017 με ομόφωνη απόφαση του 

Δήμου Σουλίου το ΔΣ ανακυρήσει σε 

Επίτιµο ∆ηµότη του Δήμου Σουλίου τον 

ΠτΔ. 

 Υπ’αρίθμ 241/2017 απόφαση του ΔΣ 

«Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου και 

υποβολή πρότασης στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

5838/740/Α3/13-11-2017 πρόσκληση της 

Ειδικής Γραμματείας Τομεακών ΕΠ του 

ΕΤΠΑ και ΤΣ, κωδικός πρόσκλησης 

2419, με τίτλο «Κτίριο Βούλγαρη: 

Πολυχώρος ιστορίας, πολιτισμού και 

εκπαίδευσης». 

 Υπ’ αρίθμ. 209/2017 «Έγκριση μελέτης 

με τίτλο: Οργάνωση χώρων και 

εξοπλισμού κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: 

Πολυχώρος Τέχνης, Ιστορίας, Πολιτισμού 

και Εκπαίδευσης».  

  «Τροποποίηση  κανονιστικής απόφασης 

 χρήσης και λειτουργίας 

Εμποροπανήγυρης Δ.Κ Παραμυθιάς 

(Λαμπόβου)» 

 Υπ’ αρίθμ. 14/2017 «Θέση σε κοινή 

χρήση – έγκριση κανονιστικής απόφασης 

για την κοινή χρήση του υπ’  αριθμ. 21 

τεμαχίου αγροκτήματος Γλυκής στις 

όχθες του ποταμού Αχέροντα και 

κανονισμού λειτουργίας  (1/2017 

απόφαση- εισήγηση Ε.Π.Ζ) 

 

 

https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A1%CE%9D%CE%93%CE%A91%CE%91-4%CE%A44
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A1%CE%9D%CE%93%CE%A91%CE%91-4%CE%A44
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A1%CE%9D%CE%93%CE%A91%CE%91-4%CE%A44
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A1%CE%9D%CE%93%CE%A91%CE%91-4%CE%A44
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A1%CE%9D%CE%93%CE%A91%CE%91-4%CE%A44
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A1%CE%9D%CE%93%CE%A91%CE%91-4%CE%A44
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A1%CE%9D%CE%93%CE%A91%CE%91-4%CE%A44
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A1%CE%9D%CE%93%CE%A91%CE%91-4%CE%A44
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/78%CE%953%CE%A91%CE%91-%CE%A1%CE%9D4
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/78%CE%953%CE%A91%CE%91-%CE%A1%CE%9D4
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/78%CE%953%CE%A91%CE%91-%CE%A1%CE%9D4
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/78%CE%953%CE%A91%CE%91-%CE%A1%CE%9D4
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/78%CE%953%CE%A91%CE%91-%CE%A1%CE%9D4
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/72%CE%967%CE%A91%CE%91-%CE%A1%CE%913
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/72%CE%967%CE%A91%CE%91-%CE%A1%CE%913
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/72%CE%967%CE%A91%CE%91-%CE%A1%CE%913
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/72%CE%967%CE%A91%CE%91-%CE%A1%CE%913
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/72%CE%967%CE%A91%CE%91-%CE%A1%CE%913
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/72%CE%967%CE%A91%CE%91-%CE%A1%CE%913
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/72%CE%967%CE%A91%CE%91-%CE%A1%CE%913
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Οικονομική Επιτροπή  

 
Η Οικονομική Επιτροπή στο Δήμο 

Σουλίου λειτουργεί βάσει του Νόμου  3852/2010, 

Πρόγραμμα Καλλικράτης, Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. Έτσι δυνάμει του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή ανάγεται σε 

ένα πολύ σημαντικό δικαιοδοτικό όργανο αφού 

έχει ως βασική αρμοδιότητά της, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής 

λειτουργίας του δήμου, καθώς και τη σύνταξη του 

προϋπολογισμού. Συγχρόνως, η Οικονομική 

Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εισηγείται 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών, να αποφασίζει για 

την αποδοχή κληρονομιών – δωρεών, καθώς και 

να εισηγείται τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων 

του δήμου που αφορούν κυρίως την ως άνω 

οικονομική λειτουργία του δήμου.  

Η πρόσκληση κάθε συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής και ο αντίστοιχος 

πίνακας αποφάσεων της συνεδρίασης, αναρτάται 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου. Όλες οι 

αποφάσεις αντίστοιχα αναρτώνται, κατ΄ 

εφαρμογή του νόμου, στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Το Γραφείο της Οικονομικής 

Επιτροπής στελεχώνεται από μία (1) διοικητική  

υπάλληλο, όσον αφορά τη σύνταξη, τον έλεγχο 

των αποφάσεων, τη διεκπεραίωση σε υπηρεσίες 

του Δήμου, στην Περιφέρεια κ.ά. με παράλληλα 

καθήκοντα. 

 

 Για το έτος 2016: Πραγματοποιήθηκαν 

(29) συνεδριάσεις και εκδόθηκαν (288) 

αποφάσεις.  

 Για το έτος 2017: Πραγματοποιήθηκαν 

πενήντα εννέα (26) συνεδριάσεις και 

εκδόθηκαν (304) αποφάσεις. 

 

 

Σύνθεση οικονομικής επιτροπής (από το 

2017 έως σήμερα) 

ΜΠΡΑΙΜΗ – ΜΠΟΤΣΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Μέλος 

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ  Μέλος 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Μέλος 

ΝΤΑΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Μέλος 

ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Μέλος 

ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Μέλος 

ΛΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Αναπληρωματικό 
μέλος 

ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  Αναπληρωματικό 

μέλος 

ΜΠΕΛΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  Αναπληρωματικό 

μέλος 

ΜΠΑΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  Αναπληρωματικό 
μέλος 

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο 

Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου -

Αρμόδιος Υπάλληλος για την 

Γραμματειακή  Υποστήριξη της Οικονομικής 

Επιτροπής:  κα. Σπύρου Όλγα (Κλάδου ΔΕ). Ο 

αριθμός των συνεδριάσεων, των αποφάσεων  

καθώς και η θεματολογία αυτών (συγκεντρωτικά) 

περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες:  

Θεματολογία 2016 2017 
Οικονομικού περιεχομένου (Σύνταξη 

σχεδίων Προϋπολογισμού , ΟΠΔ, εκθέσεων 

τριμήνου , εισηγήσεις στο Δ.Σ για τέλη , 
σύναψη δανείων κλπ) 

16 22 

Έγκριση δαπανών - Διάθεση πιστώσεων  

(για λειτουργικές –πάγιου χαρακτήρα 
δαπάνες, μισθοδοσία-εισφορές, υπηρεσίες , 

προμήθειες, μελέτες  κλπ) 

193 188 

Απευθείας αναθέσεις έργων, μελετών 31 25 

Διαγωνισμοί  (όροι , εγκρίσεις πρακτικών  
κλπ ) έργων , μελετών 

4 14 

Διαγωνισμοί (όροι , εγκρίσεις πρακτικών  

κλπ )  προμηθειών 
10 8 

Δημοπρασίες (όροι , εγκρίσεις πρακτικών  
κλπ ) για εκμισθώσεις, αγροτεμαχίων, 

ακινήτων κλπ 
13 21 

Νομικές υποθέσεις 16 25 

Αποδοχή  δωρεών 5 - 

Λοιπές (Εκλογή Αντιπροέδρου Ο.Ε) - 1 
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Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι 

αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης 

των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη 

χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία 

του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου.  

Είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 

οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Στο Δήμο 

Σουλίου αποτελείται από τους ακόλουθους 

δημοτικούς συμβούλους. 

Σύνθεση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (από 

2017 έως σήμερα) 

ΝΤΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΠΠΑΣ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

Μέλος 

ΝΤΑΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Μέλος 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

Μέλος 

ΠΕΤΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  Μέλος 

ΜΠΑΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  Μέλος 

ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Μέλος 

ΓΩΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωματικό μέλος 

ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  Αναπληρωματικό μέλος 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Αναπληρωματικό μέλος 

ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Αναπληρωματικό μέλος 

ΛΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Αναπληρωματικό μέλος 

 

 Για το έτος 2016: Εκδόθηκαν 27 

αποφάσεις 

 Για το έτος 2017: Εκδόθηκαν 18 

αποφάσεις 

 

Επιτροπή Διαβούλευσης  

Σύμφωνα με την παρ. 2 περ.α του άρθρου 

76 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) η 

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα 

αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα 

δράσης, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το 

τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. Η συνεδρίαση της 

Επιτροπής Διαβούλευσης είναι μία γνωμοδοτική 

διαδικασία, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στη 

Δημοτική Αρχή να ενημερώνει τους φορείς της 

περιοχής που συμμετέχουν στην Επιτροπή για τα 

τεκταινόμενα στο Δήμο. 

 

Σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Α.Π.Ο. ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΟΤΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΩΓΟΣ  Φ.Ο.Π. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΛΛ. 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΕΓΚΑ ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. 

ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛ. ΣΥΛΛ. ΑΓΟΡΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΩΛΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΤΑΓΚΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΤΩΝ 

ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΓΚΑ ΕΚΠΟΛ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΚΑΣ ΕΚΠΟΛ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΟΛΥΔΡΟΣΙΤΩΝ 

ΕΥΘΑΛΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ  

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΔΗΜΟΤΗΣ 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ο.Ε.Β. 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΟΤΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΗΣ 

ΑΛΕΞΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΤΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΙΓΓΑΣ ΔΗΜΟΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΕΣΤΑΣ ΔΗΜΟΤΗΣ 

ΘΩΜΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

 

 Για το έτος 2016: Εκδόθηκαν 2 

αποφάσεις  

 Για το έτος 2017: Εκδόθηκαν 2 

αποφάσεις  
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Οργανόγραμμα Δήμου Σουλίου  
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Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας 

στη Δήμαρχο 

Αυτοτελές Γρ. Δημάρχου - Επικοινωνίας - 

Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου:  

Το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου παρέχει 

κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή 

υποστήριξη προς τον Δήμαρχο και ιδίως: α) 

Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις 

συναντήσεις του Δημάρχου, β) Διεξάγει και 

διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του, 

γ) Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους 

εκδηλώσεις του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, 

εορτές κλπ) καθώς και προγράμματα προβολής 

του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο 

Δήμος, δ) Τηρεί αρχείο των κάθε είδους 

αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του 

Δημάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.  

Γρ. Ειδικών Συνεργατών, Συμβούλων ή 

Επιστημονικών Συνεργατών 

Στο Δήμο Σουλίου υπάρχουν δύο (2) 

ειδικοί συνεργάτες ένας ΠΕ Τοπογράφος 

Μηχανικός και ένας ΤΕ Εφαρμογών 

Πληροφορικής στη Διοίκηση και την οικονομία.  

Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες παρέχουν 

υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεων τους, 

σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά 

θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη 

διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη 

εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, 

επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων  

απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών 

του Δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής 

βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις 

οργανωτικές μονάδες του Δήμου κλπ 

 

Αυτοτελές Γρ. Διοικητικής Βοήθειας & 

Διαφάνειας 

Το Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας & 

Διοικητικής Βοήθειας είναι αρμόδιο για το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και 

διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της 

διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου 

προς τρίτους. 

 

Γρ. Νομικής Υπηρεσίας 

Από το 2015 το Γρ. Νομικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Σουλίου στελεχώνετε με Νομικό 

Σύμβουλο με πάγια Αντιμισθία. Έχει αρμοδιότητα 

ιδίως για τη νομική υποστήριξη του Δήμου 

Σουλίου στις κάθε μορφής υποθέσεις της, 

δικαστικές ή εξώδικες, καθώς και για τη νομική 

καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών αυτής 

με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. 

Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης  του 

Δήμου Σουλίου παρέχει νομική υποστήριξη  προς 

τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές 

υπηρεσίες για την  προώθηση των επιδιώξεων,  

των στόχων και των συμφερόντων του Δήμου .  

Ειδικότερα : 

Αναλαμβάνει την  Δικαστική 

εκπροσώπηση  του Δήμου Σουλίου και του 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου  με την 

επωνυμία < ΑΡΩΓΗ> του Δήμου Σουλίου    σε 

όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας.  

Παρέχει  νομικές  κατευθύνσεις  , 

συμβουλές  και γνωμοδοτήσεις  επί διοικητικών  

και  ποινικών  θεμάτων που αφορούν τον Δήμο. 

Παρέχει  νομικές  συμβουλές   και 

γνωμοδοτήσεις    προς τα συλλογικά και  

μονομελή όργανα της Διοίκησης  καθώς και προς 

τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου και στο 

Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Σουλίου  για την 

διασφάλιση του νομότυπου των δράσεών τους.  

Επεξεργάζεται  και γνωμοδοτεί για 

πράξεις της δημόσιας διοίκησης  που αφορούν τον 

Δήμο.  

Υπερασπίζεται ενώπιον των ποινικών 

δικαστηρίων  και των δικαστικών αρχών τους 

αιρετούς και τους υπαλλήλους  του Δήμου, όταν 

διώκονται ποινικώς εξαιτίας της άσκησης των 

καθηκόντων  τους, εφόσον η δίωξη δεν αποτελεί 

συνέπεια της καταγγελίας  εκ μέρους της 

υπηρεσίας.  

Πέραν των ανωτέρω  ασκεί όλες τις 

αρμοδιότητες που αναφέρονται στον Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου. 
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Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σουλίου 

 

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή 

που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 

Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική 

Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 

14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες 

προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 

Β’/30.03.2016). 

Στον Δήμο Σουλίου λειτουργεί από 2 

Νοεμβρίου 2017 στελεχώνεται από: μια 

Κοινωνική Λειτουργό (ΤΕ) (συντονίστρια της 

δομής) και  μια Ψυχολόγο (ΠΕ). 

Συγκεκριμένα για το 2017 το Κέντρο 

Κοινότητας υλοποίησε:  

1. Την υποδοχή – ενημέρωση- εξυπηρέτηση 

και καταγραφή  111 πολιτών 

2. εξυπηρετήθηκαν αιτήματα πολιτών 

σχετικά με : 

 Το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης 

(ΚΕΑ) 

 Το Κοινωνικό Μέρισμα 

 Αιτήματα ιδιωτών για αναζήτηση 

εργαζομένων  

 Αιτήματα εργαζομένων για αναζήτηση 

εργασίας  

3.Υπήρξε συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων 

εκατέρωθεν από τις εξής υπηρεσίες: 

 ΟΑΕΔ 

 Κοινωνικό Παντοπωλείο 

 Σε ανταποκριτή του ΟΓΑ 

 Πρόνοια 

 ΚΕΠΑ 

 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΩΓΗ Δ.ΣΟΥΛΙΟΥ 

 Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 

 Κ.Ψ.Υ. Ν. Θεσπρωτίας 

 Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ. Σουλίου 

4.Οι  υπηρεσίες που επισκεφθήκαμε στο πλαίσιο 

της δικτύωσης υπηρεσιών είναι: 

 Η Α/θμια Εκπαίδευση Θεσπρωτίας 

 Το Α.Τ. Παραμυθιάς 

 Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων Παραμυθιάς (Κ.Η.Φ.Η.) 

 Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Σουλίου  

 Το Κ.Ψ.Υ. Ηγουμενίτσας 

 Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και 

Προαγωγής  της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

Ηγουμενίτσας «ΑΡΙΑΔΝΗ» 

 ΚΕΘΕΑ Ηπείρου (Παράρτημα 

Ηγουμενίτσας) 

 Η Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου 

Υγείας Παραμυθιάς 

 Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Δ. 

Σουλίου 

5.Τα στελέχη του Κέντρου παρείχαν  

 Συμβουλευτική Υποστήριξη 

 Ψυχολογική Υποστήριξη  

6.Βοηθήθηκαν πολίτες στην συμπλήρωση 

αιτήσεων σχετικά με : 

 Την ελεύθερη διέλευση διοδίων 

7.Οι ενέργειες δημοσιότητας που 

πραγματοποιήθηκαν είναι :  

 Δημιουργία e-mail του Κέντρου 

Κοινότητας 

 Προστέθηκε banner στην κεντρική σελίδα 

του Δήμου Σουλίου με όλα τα στοιχεία 

επικοινωνίας και τις πληροφορίες που 

αφορούν το Κέντρο Κοινότητας.  

8. Η δράση ευαισθητοποίησης που 

πραγματοποιήθηκε, διοργανώθηκε από το Κέντρο 

Κοινότητας Δ.Σουλίου σε συνεργασία με το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ.Σουλίου, και 

αφορούσε την συλλογή τροφίμων και παιχνιδιών 

στης 22/12/2017 για τους ωφελούμενους του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου.  
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Αυτοτελές Τμ. Προγραμματισμού 

Οργάνωσης & Πληροφορικής 

 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Προσωπικού  

Το 2017 ο Δήμος Σουλίου εγκατέστησε 

σύστημα για την καταγραφή Εισόδου – Εξόδου 

του προσωπικού του Δήμου  Σουλίου. 

τοποθετήθηκαν 4 συστήματα στο Κεντρικό Δημαρχείο 

Παραμυθιάς, στο παλιό Δημαρχείο στην Παραμυθιά, 

στο δημαρχείο του Αχέροντα και στο κτίριο του 

παλιού Γυμνασίου. Τα συστήματα εξυπηρετούν … 

υπαλλήλους του Δήμου Σουλίου  
 

Συντήρηση Ασύρματου Δικτύου Ιντερνέτ (Α’ 

εξάμηνο 2017) 

Λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων 

στο Δήμο μας προκληθήκαν βλάβες και 

δυσλειτουργίες στο υπάρχον ασύρματο δίκτυο 

ιντερνέτ. Για την επαναλειτουργία του δικτύου 

πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες 

συντήρησης και επισκευής στα παρακάτω σημεία: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ - Εξοπλισμoύ στην 

τοποθεσία Ψάκκα Βουνό (Νουνεσάτι), Παγκράτι 

Βουνό, Μαλούνι Βουνό, Παραμυθιά – Δημαρχείο, 

Παγκράτι, Γαρδίκι, Γλυκή, Πετροβίτσα 

 

Συντήρηση Ασύρματου Δικτύου Ιντερνέτ (Β’ 

εξάμηνο 2017) 

Στα πλαίσια της προγραμματισμένη 

πραγματοποιήθηκαν εργασίες Αντικατάστασης 

και παραμετροποίησης ασύρματου εξοπλισμού 

διπλού πομποδέκτη καθώς επίσης και εργασίες 

Επισκευή βαθμίδας εκπομπής, παραμετροποίηση 

εξοπλισμού, αντικατάσταση τροφοδοτικού και 

καλωδίου RF στα παρακάτω σημεία: Σούλι, 

Γκρίκα, Καρβουνάρι, Ξηρόλοφος, Ζερβοχώρι, 

Προδρόμι, Πολύδροσο, Πλακωτή, Πέντε 

Εκκλησιές 

 

Ανάπτυξης του Διαδικτυακού του Τόπου με 

χρήση νέων σύγχρονων πληροφοριακών 

συστημάτων 

 

Ο Δήμος Σουλίου, στα πλαίσια της 

εξυπηρέτησης του σκοπού της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και της καλύτερης και 

αποδοτικότερης λειτουργίας του προχώρησε το 

2017 στη διαδικασία Ανάπτυξης του 

Διαδικτυακού του Τόπου με χρήση νέων 

σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων με 

βελτίωση εικαστική, λειτουργική συνολικού 

προϋπολογισμού  9.999,99 €. 

 
 

 

Η παρούσα υπηρεσία περιλάμβανε 

 Χρήση συστήματος διαχείρισης 

περιεχομένου (Content Management 

System - CMS) ανοιχτού λογισμικού 

(Open Source) τελευταίας έκδοσης 

 Χρήση βάσης δεδομένων   

 Το σύστημα διαχείρισης Βάσεως 

Δεδομένων (DBMS)  

 σχεδιασμός σε full responsive design για 

να μπορεί να επωφεληθεί από την 

πλοήγηση από κινητές/φορητές συσκευές.  

 Η έκδοση του περιεχομένου με τη μορφή 

άρθρων τα οποία θα ενσωματώνουν 

υποστήριξη μορφοποιημένου κειμένου, 

φωτογραφιών, ήχου, video, google maps 

κ.α.. 

 δυνατότητα χρήσης ετικετών (tags) στα 

νέα, αλλά και στις εκδηλώσεις.  

 Δημιουργία μιας πρωτότυπης εικαστική 

προσέγγιση σε αρχική (homepage) & 

εσωτερική σελίδα. 

 site πλήρως λειτουργικό σε όλους τους 

browsers για desktops & στους browsers 

για mobile. 

 Το site υποστηρίζει Βασικές Σελίδες , 

Άρθρα ,  ΕκδηλώσειΔιακηρύξεις, 

Multimedia πάσης φύσεως χωρίς 

περιορισμούς, Φόρμα επικοινωνίας για 

τους πολίτες, Στοιχεία επικοινωνίας 

(Διευθύνσεις, Τηλέφωνα κλπ), χάρτης με 

point. 

 συνδέεται με υπάρχοντα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης του Δήμου που θα 

υποδειχθούν από τον διαχειριστικό 

υπεύθυνο ιστοσελίδας του Δήμου (π.χ. 

facebook sharing, etc). 

 υποστηρίζει downloadable attachments & 

embeddable media, όπως εικόνες, ήχος, 

youtube, κτλ 
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 αποστολής φορμών επικοινωνίας με 

χρήση μηχανισμού “captcha”κλπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα πλαίσια των διασυνοριακών προγραμμάτων ο 

Δήμος Σουλίου συμμετείχε με τις ακόλουθες 

προτάσεις.  

ETNIE - ΙONIC-

ADRIATIC 

ETHNOGRAPHI

ES 

Interreg 

Ελλάδα-Ιταλία 

Ο γενικός στόχος 

του έργου είναι η 

βελτίωση των 

στρατηγικών 

διατήρησης, 

προστασίας και 

προώθησης της 

διασυνοριακής 

άυλης κληρονομιάς 

και πολιτισμού. 

120.000 - 

150.000 

Walking   

ΑlongHistoryand

Nature 

Interreg 

Ελλάδα-

Αλβανία 

ανάπτυξη του 

θεματικού 

τουρισμού με τον 

σχεδιασμόκαι τη 

δημιουργία ενός 

διασυνοριακού 

συστήματος 

διαδρομών που θα 

διασυνδέει 

τουριστικά 

καιπολιτιστικά 

ενδιαφέροντα 

σημεία μεταξύ τους 

120.000 

[επικεφαλής

] 

GRALifo 

Interreg 

Ελλάδα-

Αλβανία 

αξιοποίηση και 

κεφαλαιοποίηση 

πρόσφατων και σε 

εξέλιξη 

έργων 

χρηματοδοτούμενω

ν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, 

μέσω του 

προγράμματος 

Horizon 2020 

(Citizens 

Observatories 

Initiative) και 

άλλων διεθνών 

προγραμμάτων και 

εταιρειών, που 

συνιστούν 

διεθνώς καλές 

πρακτικές, και την 

προσαρμογή τους 

στο περιβάλλον της 

επιλέξιμης περιοχής 

100.000 

Το μονοπάτι που 

συνδέει 

τοντουρισμό με 

τον πολιτισμό 

Αγγλ. (The path 

linking tourism 

with culture)» 

καιακρωνύμιο«T

he.pa.l.t.c. 

Interreg 

Ελλάδα-

Αλβανία 

Συγκεκριμένα για 

το δήμο Σουλίου 

προβλέπεται η 

ανάδειξη των 

ιστορικών 

μονοπατιών προς το 

Κάστρο – Κιάφας 

και από το 

Αμφιθέατρο 

(περιοχή στο Σούλι) 

προς το Κούγκι 

640.000€ 

[συνολικό 

κόστος] 

Promotion of 

Adventure 

Tourism in 

disadvantaged 

areas with main 

pillar the 

protection and 

enhancement of 

the natural 

environment and 

local products 

Interreg 

Ελλάδα-Ιταλία 

ανάπτυξη νέων 

επιχειρήσεων και η 

ενθάρρυνση της 

επιχειρηματικότητα

ς χρησιμοποιώντας 

ως μέσο τα extreme 

sport και 

δραστηριότητες, 

όπως πεζοπορία, 

αναρρίχηση, 

ποδηλασία, 

αλεξίπτωτο 

πλαγιάς, παραπέντε 

κλπ. 

900.000 

[συνολικό 

κόστος] 

GREEN 

CAMPUS 

Interreg 

Ελλάδα-Ιταλία 

ανάπτυξη και 

ανάπλαση της 

περιοχής ως 

οικονομικός πόρος 

μέσω της 

ανταλλαγής 

γνώσεων σχετικά με 

τις αγροτικές 

τεχνικές και τις 

παραδόσεις των 

παλαιότερων γενιών 

στον αγροτικό 

170.490,00 

€ 
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τομέα. 

aGROW4HEAT 
BALKAN-

MED:   

Environment-

friendly 

CrOssborder 

FLeet 

managEmEnt 

Telematics 

(ECOFLEET) 

Interreg 

Ελλάδα-Ιταλία 

Η ενσωμάτωση 

τηλεματικών 

εφαρμογών σε 

οχήματα, είναι 

σήμερα επιτακτική 

ανάγκη ιδιαίτερα 

όταν πρόκειται για 

οχήματα 

οργανισμών που 

παρέχουν υπηρεσίες 

στους πολίτες. Οι 

υπηρεσίες των 

εφαρμογών αυτών 

είναι πολύτιμες για 

την ορθολογική 

διαχείριση των 

στόλων οχημάτων. 

Ειδικότερα, αυτές 

συμβάλλουν 

καθοριστικά στην 

ασφάλεια στην 

οδήγηση, στη 

μείωση του κόστους 

επισκευής και 

συντήρησης, στην 

οργάνωση και τον 

προγραμματισμό 

αναφορικά με τη 

χρήση του στόλου. 

150.000,00 

€ 

CAVES, 

MONUMENTS 

AND CASTLES» 

Ακρωνύμιο: 

GMC 

Interreg 

Ελλάδα-Ιταλία   

Promotion of 

Medicinal and 

Aromatic 

Plants & Cultural 

Sites with 

common 

Branding - 

Προώθηση 

Προϊόντων 

Αρωματικών και 

Φαρμακευτικών 

Φυτών & Χώρων 

Πολιτιστικού 

Ενδιαφέροντος με 

κοινό Branding 

Interreg 

Ελλάδα-Ιταλία 

ανάδειξη του 

αρχαιολογικού 

κάλλους θα μπορεί 

να γίνει παράλληλα 

με την προώθηση 

τοπικών 

αρωματικών και 

φαρμακευτικών 

αγροτικών 

προϊόντων σε μια 

δράση συσχέτισης 

του αρχαιολογικού 

και του αγροτικού 

πλούτου της 

περιοχής, όπου ο 

πρώτος θα προάγει 

τον δεύτερο, και 

αντίστροφα. 

Παράλληλα, 

προωθείται η 

εκμετάλλευση των 

αγροτικών 

περιοχών γύρω 

από τους 

αρχαιολογικούς 

χώρους με διπλό 

στόχο την 

αναβάθμιση του 

κάλλους των 

αρχαιολογικών 

χώρων και της 

ανάπτυξης 

καλλιεργειών 

αρωματικών και 

φαρμακευτικών 

φυτών, τις οποίες 

στερείται η περιοχή. 
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Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη  

Με την υπ΄αρ. 504/2017 απόφαση 

Δημάρχου, έγινε ανάθεση καθηκόντων σε 

υπαλλήλους του Δήμου Σουλίου ανά υπηρεσία, 

σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), και με την οποία ορίστηκα 

αρμόδια υπάλληλος στα παρακάτω: 

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης: 

-Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 

Εμπορικών  Δραστηριοτήτων 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών: 

-Tέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 

διασκέδασης, εστιατορίων και   συναφών 

καταστημάτων 

-Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 

-Τέλος κοινόχρηστων χώρων 

-Τέλος Λαϊκής Δημοτικής αγοράς 

-Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις 

Απολογισμός  έτους  2016: 

Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών  

Δραστηριοτήτων: 

- Έκδοση  έντεκα (11) αδειών ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος. 

- Οριστική σφράγιση τριών (3) 

καταστημάτων άνευ αδείας. Στα δύο (2) 

καταστήματα χορηγήθηκαν εκ των 

υστέρων, άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, 

κατόπιν υποβολής δικαιολογητικών. 

- Χορήγηση δύο (2) αδειών παραγωγών-

πωλητών λαϊκών αγορών με απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

- Ανανέωση αδειών άσκησης υπαίθριου 

εμπορίου (Λαϊκών αγορών-Πλανόδιων 

επαγγελματιών). 

- Διεξαγωγή Εμποροπανήγυρης (Λάμποβο) 

Δ.Κ.Παραμυθιάς και χορήγηση αδειών στους 

συμμετέχοντες. 

- Διεξαγωγή θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης 

Τ.Κ.Γλυκής και χορήγηση αδειών στους 

συμμετέχοντες. 

- Χορήγηση μίας (1) Άδειας Εγκατάστασης 

και λειτουργίας Λούνα  Παρκ για την 

Εμποροπανήγυρη (Λάμποβο) 

Παραμυθιάς 

- Χορήγηση μίας (1) Άδειας Εγκατάστασης 

και λειτουργίας Λούνα Παρκ, για την 

Εμποροπανήγυρη Γλυκής 

 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών: 

- Χορήγηση είκοσι εννέα (29) αδειών 

κοινόχρηστου χώρου, στη Δ.Κ. 

Παραμυθιάς. 

   

Απολογισμός έτους 2017: 

Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών  

Δραστηριοτήτων: 

- Έκδοση επτά (7) αδειών ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος. Με το 

Ν.4442/16 (ΦΕΚ Α΄230/7-12-2016) και 

συγκεκριμένα με την ΚΥΑ 16228/18-05-

207 παύει η χορήγηση των αδειών από 

τους Δήμους (πλην εξαιρέσεων) και 

ακολουθείται η διαδικασία υποβολής 

γνωστοποίησης καταστήματος από τους 

ενδιαφερόμενους. Χορηγήθηκαν δώδεκα 

(12) βεβαιώσεις για την εγκατάσταση 

καταστήματος  υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, δικαιολογητικό που 

απαιτείται για την υποβολή της 

γνωστοποίησης. 

- Ανανέωση αδειών άσκησης υπαίθριου 

εμπορίου (Λαϊκών αγορών-Πλανόδιων 

επαγγελματιών). 

- Διεξαγωγή Εμποροπανήγυρης (Λάμποβο) 

Δ.Κ.Παραμυθιάς και χορήγηση αδειών 

στους συμμετέχοντες. 

- Διεξαγωγή θρησκευτικής 

Εμποροπανήγυρης Τ.Κ.Γλυκής και 

χορήγηση αδειών στους συμμετέχοντες. 

- Χορήγηση μίας (1) Άδειας Εγκατάστασης 

και λειτουργίας Λούνα  Παρκ για την 

Εμποροπανήγυρη (Λάμποβο) 

Παραμυθιάς 

- Χορήγηση μίας (1) Άδειας Εγκατάστασης 

και λειτουργίας Λούνα Παρκ, για την 

Εμποροπανήγυρη Γλυκής 

 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών: 

Βεβαίωση του τέλους επί των 

ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 

εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για τα 

έτη 2011-2013.  

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας είχε 

ζητήσει τα οικονομικά στοιχεία, των υπόχρεων 

που δραστηριοποιούνταν στα όρια του Δήμου 

μας, για τα αντίστοιχα οικονομικά έτη, από το 

Υπουργείο Οικονομικών τον Μάιο του 2015. 

Κατόπιν ελέγχου των στοιχείων από το 
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Υπουργείο Οικονομικών, διαπιστώθηκε ότι 

πολλοί υπόχρεοι δεν συμπεριλαμβανόταν στις 

καταστάσεις και αναζητήθηκαν εκ νέου. Εν 

συνεχεία τον Φεβρουάριο του 2017, εστάλησαν 

ατομικές ειδοποιήσεις στους υπόχρεους, ώστε να 

τακτοποιήσουν τις οφειλές τους για τα αντίστοιχα 

έτη, εντός προθεσμίας δύο μηνών, πέραν της 

οποίας ο Δήμος θα προέβαινε στην βεβαίωση των 

ανωτέρω οφειλών. Επιπλέον, με την ίδια 

ειδοποίηση, έγινε ενημέρωση και για την 

τακτοποίηση οφειλών για τα έτη 2014-2015-2016. 

Στις 25/8/2017 συντάχθηκαν χρηματικοί 

κατάλογοι και κοινοποιήθηκαν αποσπάσματα 

αυτών στους υπόχρεους και τον Σεπτέμβριο, έγινε 

η βεβαίωση των οφειλών για το τέλος επί των 

ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 

εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για τα 

έτη 2011-2012-2013. 

 Επίσης εντός του 2017, αναζητήθηκαν 

από την υπηρεσία μας  και χορηγήθηκαν από την 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 

τα οικονομικά στοιχεία για την επιβολή του 

ανωτέρω τέλους για τα έτη 2014 και 2015, και για 

τα οποία θα ακολουθήσει η ίδια διαδικασία. 

- Έκδοση νέων αποφάσεων Δημοτικού 

Συμβουλίου: α) για την επιβολή του 

τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των 

κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και 

συναφών καταστημάτων και β) για το 

τέλος διαμονής παρεπιδημούντων. 

- Χορήγηση τριάντα (32) αδειών 

κοινόχρηστου χώρου, στη 

Δ.Κ.Παραμυθιάς. 

 

Αγροτικά θέματα 

Φεστιβάλ Μελιού  

 

Ο Δήμος Σουλίου συμμετείχε με δικό του 

περίπτερο στο 8ο και 9ο Φεστιβάλ Μελιού & 

Προϊόντων Μέλισσας στηρίζοντας έμπρακτα τους 

παραγωγούς της περιοχής και προβάλλοντας τα 

τοπικά προϊόντα. 

 

Έτος 2016 

 Εκμισθώθηκαν αγροτεμάχια για 

καλλιέργειες συνολικής έκτασης 79,22 

στρεμμάτων, με ετήσιο μίσθωμα 690,70€ 

στις ΤΚ Καρβουναρίου, Ξηρολόφου, 

Νεοχωρίου 

 Εκμισθώθηκαν δημοτικές εκτάσεις για 

ανέγερση επτά (7) σταβλικών 

εγκαταστάσεων συνολικής έκτασης 29 

στρεμμάτων με ετήσιο μίσθωμα 319€ 

Έτος 2017 

 Εκμισθώθηκαν δημοτικές εκτάσεις για 

ανέγερση πέντε (5) σταβλικών 

εγκαταστάσεων συνολικής έκτασης 19 

στρεμμάτων με ετήσιο μίσθωμα 164€ 

Ημερίδες – Ενημερώσεις 

Ημερίδα ενημέρωσης για την ασφαλή χρήση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων την Δευτέρα 11 

Απριλίου στην αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων Καρκαμίσι στην Παραμυθιά.  

 

23/4/2016 - ημερίδα για εναλλακτικές 

καλλιέργειες, που διοργάνωσε ο Σύλλογος 

Κτηνοτρόφων Θεσπρωτίας και η Greenpeace με 

την υποστήριξη του Δήμου Σουλίου  

http://www.greekhoneyfestival.gr/site/index.php
http://www.greekhoneyfestival.gr/site/index.php
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 Συμμετοχή στο πρόγραμμα του 

Γυμνασίου Γαρδικίου  «Αρωματικά φυτά 

και βότανα» 

 Ο δήμος Σουλίου με  τον σύλλογο 

Κτηνοτρόφων, τον ΔΑΟΚ Θεσπρωτίας 

και το Δ.ΙΕΚ Ηγουμενίτσας διοργάνωσαν 

13/7/2016 ενημερωτική ημερίδα για την 

Οζώδη Δερματίτιδα Βοοειδών καθώς και 

την αδειοδότηση των σταβλικών 

εγκαταστάσεων.  

 1/12/2016 - εκδήλωση για τα 

δηλητηριασμένα δολώματα από τον Δήμο 

Σουλίου και την Ελληνική Ορνιθολογική 

Εταιρεία. 

 Ο Δήμος Σουλίου και το τμήμα Βιομάζας 

του ΚΑΠΕ διοργάνωσαν ημερίδα στις 

4/3/2016 με θέμα «Φυτείες Ξυλωδών 

Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου 

Χρόνου για παραγωγή βιομάζας και 

θερμικές χρήσεις» 

 20/4/2016 συνάντηση στο Σούλι με θέμα 

«Αδειοδοτήση σταυλικών 

εγκαταστάσεων» 

 

 Ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων Θεσπρωτίας 

διοργανώνει ημερίδα για την Φέτα το 

Σαββάτο 06 Μαΐου 2017 στις 12:00μμ 

στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

«ΚΑΡΚΑΜΙΣΙ» στην Παραμυθιά 

Θεσπρωτίας με θέμα: «Οι διεθνείς 

συμφωνίες με Νότιο Αφρική και Καναδά 

(CETA) και πως επηρεάζουν την ΦΕΤΑ 

και γενικότερα τον πρωτογενή τομέα της 

ΕΛΛΑΔΑΣ»  

 Η Περιφέρεια Ηπείρου, η ένωση 

μετακινούμενων κτηνοτρόφων και ο 

δήμος Σουυλίου συνδιοργάνωσαν : 

Ημερίδα «Νέοι αγρότες – υποδομές στα 

ορεινά βοσκοτόπια» στις 31/8/2017 

 Στις 3/6/2017 πραγματοποιήθηκε 

εκδήλωση σε συνδιοργάνωση με τον 

πανελληνιο σύνδεσμο αγροτικών 

θεμάτων Net Metering - Σχέδια 

Βελτίωσης - Διάφορα αγροτικά θέματα 

 

 

Τουρισμός 

Ξενώνας Σουλίου  

Τον Δεκέμβριο του 2016 δημοπρατήθηκε ο 

Ξενώνας Σουλίου ο οποίος παρέμενε κλειστός 

από το 2003. 

Τον Μάρτιο του 2017 ο Δήμος Σουλίου προέβει 

στην προμήθεια εξοπλισμού για τον Ξενώνα 

Σουλίου συνολικής δαπάνης 4.958,76€. 
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Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου σε Τουριστικές 

Εκθέσεις  

Ο Δήμος Σουλίου σε συνεργασία μέσω της 

Περιφέρειας Ηπείρου συμμετείχε στις ακόλουθες 

Τουριστικές Εκθέσεις αποστέλλοντας έντυπο 

τουριστικό υλικό: 

 Διεθνή Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού 

«TourNatur» που διοργανώθηκε στο 

Εκθεσιακό Κέντρο του Dusseldorf της 

Γερμανίας από 1 μέχρι 3 Σεπτεμβρίου 

2017, με την αποστολή Έντυπου, 

ψηφιακού, καθώς και  θεματικών  βίντεο 

για τον Δήμο Σουλίου 

 «Φεστιβάλ Τουρισμού 2016» που 

διοργάνωσε το Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε 

συνεργασία με το υπουργείου 

Εσωτερικών/Υφυπουργείου Μακεδονίας-

Θράκης, την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, τον δήμο Θεσσαλονίκης, 

την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 

Ελλάδας και τον ΕΟΤ., στη Νέα Παραλία 

Θεσσαλονίκης στο περίπτερο του 

Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας. Στην έκθεση 

συμμετείχε ο Εντεταλμένος Δημοτικός 

Σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού κ. 

Λώλος Δημήτριος είχε την ευκαιρία να 

προβάλει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 

του Δήμου Σουλίου και  διανεμήθηκαν 

ενημερωτικά - τουριστικά φυλλάδια και 

προβλήθηκαν τα βίντεο που 

αναδεικνύουν τις φυσικές ομορφιές, τα 

μνημεία, τα αξιοθέατα του Δήμου 

Σουλίου. 

 Προσκάλεσε – ενημέρωσε τους 

Επαγγελματίες του Δήμου Σουλίου που 

δραστηριοποιούνται στον Τουριστικό 

Τομέα ότι ο δήμος Σουλίου θα 

συμμετάσχει με έντυπο και ψηφιακό 

υλικό και στις ακόλουθες δύο τουριστικές 

εκθέσεις σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια Ηπείρου: «ΤΑΞΙΔΙ» 15-

17/4/2016 στη Λευκωσία και  στην 

διοργάνωση παρουσίασης του 

τουριστικού προϊόντος 21/4/2016 στη 

Ρώμη. 

 Δημιουργία (4) θεματικών βίντεο 

(Παραμυθιά, Αχέροντας, Σούλι, δήμος 

Σουλίου) και δημιουργία καναλιού 

στο youtube. 

https://www.youtube.com/channel/UC

6rN32HOV5fA8ip_TzNujNQ  

 

 Ο Δήμος Σουλίου σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε, με έντυπο 

υλικό, στην τουριστική έκθεση I.T.B. που 

διοργανώθηκε στο Βερολίνο από 9 – 13 

Μαρτίου 2016.  

 Επανεκτυπώθηκαν Τουριστικοί οδηγοί στα 

Ελληνικά με έγκριση του ΕΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC6rN32HOV5fA8ip_TzNujNQ
https://www.youtube.com/channel/UC6rN32HOV5fA8ip_TzNujNQ
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Υγεία – Πρόνοια – Κοινωνική 

Αλληλεγγύη  

Απνιδωτές  

Στις 5 Ιουλίου 2016, στην αίθουσα του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου παραδόθηκε ο 

πρώτος εξωτερικός Απινιδωτής, δωρεά του 

καταστήματος «ιατρικά και ορθοπεδικά είδη» του 

κ. Παππά Νικόλαου. 

 

Έως σήμερα έχουν τοποθετηθεί απινιδωτές στα 

εξής σημεία : 

  Απινιδωτής στην είσοδο του 

Δημαρχιακού Μεγάρου 

  Απινιδωτής στην είσοδο του Κοινοτικού 

γραφείου Παγκρατίου 

  Απινιδωτής στην είσοδο του Κοινοτικού 

γραφείου Προδρομίου 

  Απινιδωτής στην είσοδο των 

αποδυτηρίων του Γηπέδου 49 Προκριτών 

ο οποίος προμηθεύτηκε από το Δήμο 

Σουλίου 

  Απινιδωτής στο Γαρδίκι 

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Σουλίου με 

αίτημα που απέστειλε στο Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στις 22/11/2017 

ζητά από την βοήθεια του ΙΣΑ προκειμένου ο 

Δήμος Σουλίου να ενισχυθεί με δύο απνιδωτές, οι 

οποίοι θα τοποθετηθούν σε απομακρυσμένα 

χωριά του Δήμου μας, σε χώρους με μεγάλη 

συνάθροιση. Αίτημα το οποίο έγινε δεκτό.  

 

Δωρεάν οφθαλμιατρικές εξετάσεις. 

Ο Δήμος Σουλίου σε συνεργασία με τον 

‘Ελληνικό Οργανισμό Πρόληψης και Διάγνωσης 

προβλημάτων όρασης’ πραγματοποίησε στις 7-8-

9 Νοεμβρίου 2017 δωρεάν οφθαλμιατρικές 

εξετάσεις. 

Η πρότυπη κινητή οφθαλμολογική 

μονάδα, χορηγία του Ιδρύματος Σταύρου 

Νιάρχου, εξέτασε 180 κατοίκους/δημότες και 

παιδιά του Δήμου Σουλίου . 

 

Στοιχεία Εξετάσεων: 

 

Εξετάστηκαν 180 άτομα  (ενήλικες: 88, παιδιά: 

92)  

Συνταγές γυαλιών   : σε 62 άτομα 

Φάρμακα   : σε 45 άτομα 

Χρόνια Γλαύκωμα  : σε 4 άτομα 

Σακχαρώδης Διαβήτης : 8 άτομα 

Καταρράκτης ώριμος :  15 άτομα 

Αμβλυωπία   :   3 άτομα 

Εκφυλίσεις ωχράς :    4 άτομα 

Άλλες παθήσεις             :    --           

           Επίσης πραγματοποιήθηκαν 

βυθοσκοπήσεις (διάνοιξη κόρης οφθαλμοί) σε 12 

άτομα, σε 75 άτομα τονομετρία (μέτρηση 

ενδοφθάλμιας  πίεσης), δόθηκαν γυαλιά σε 18 

άτομα, προσφορά της Κ.Ο.Μ., εδόθησαν οδηγίες 

για μυωπία και γλαύκωμα σε 15 άτομα.       

 

Υγεία για όλους                 

Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου  2016 στα πλαίσια 

του προγράμματος «Υγεία για Όλους» 

επισκέφτηκε το Δήμο Σουλίου κινητή μονάδα 

υγείας. Οι ενδεικτικές δράσεις 

πραγματοποιήθηκαν είναι: 

 Εκτίμηση αναγκών υγείας από γενικό 

ιατρό. 

 Κλινική παιδιατρική εξέταση, 

εμβολιασμοί.  

Γυναικολογική εξέταση: μαστογραφία – 

testpap.  

 Κλινική εξέταση ενηλίκων (παθολογικός 

- καρδιολογικός έλεγχος).\ 

 Καταγραφή περιστατικών που χρήζουν 

άμεσης δευτεροβάθμιας περίθαλψης- 

προώθηση αυτών σε Μονάδες Υγείας 

 Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης, 

καταγραφή στοιχείων και εμβολιασμών 

σε ηλεκτρονικό βιβλιάριο. 

https://dimossouliou.gov.gr/building/a/
https://dimossouliou.gov.gr/building/a/
https://dimossouliou.gov.gr/building/apinidotis-stin-isodo-tou-kinotikou-grafiou-pagkratiou/
https://dimossouliou.gov.gr/building/apinidotis-stin-isodo-tou-kinotikou-grafiou-pagkratiou/
https://dimossouliou.gov.gr/building/apinidotis-stin-isodo-tou-kinotikou-grafiou-prodromiou/
https://dimossouliou.gov.gr/building/apinidotis-stin-isodo-tou-kinotikou-grafiou-prodromiou/
https://dimossouliou.gov.gr/building/apinidotis-stin-isodo-ton-apodytirion-tou-gipedou-49-prokriton/
https://dimossouliou.gov.gr/building/apinidotis-stin-isodo-ton-apodytirion-tou-gipedou-49-prokriton/
https://dimossouliou.gov.gr/building/apinidotis-sto-gardiki/
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 Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης 

επιστημονικών δεδομένων, βάσει της 

αρχής open data.  

 

Συμπαράσταση στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 

και στο Δήμο Μεγαρέων (Νέα Πέραμος)  

Ο Δήμος Σουλίου στήριξε έμπρακτα τους 

πλημμυροπαθείς της Δυτ.Αττικής. Ο Δήμος 

Σουλίου με είδη  πρώτης ανάγκης στήριξε 

έμπρακτα στον  Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας αλλά 

και τον  Δήμο Μεγαρέων (Νέα Πέραμος)  

 

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 

Σουλίου  

Στις 11/7/2016 το ΔΣ του Δήμου Σουλίου 

πήρε απόφαση περί έγκρισης και λήψης 

απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Σουλίου 

ως συμπράττοντα/εποπτεύοντα φορέα στο 

Εταιρικό κοινωνικό σχήμα (Σύμπραξη) με την 

Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρία κοινωνία 

τριών τρίτων ως δικαιούχο για την υλοποίηση του 

έργου πράξης: «Δομές παροχής βασικών αγαθών: 

κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σουλίου». 

Αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες 

συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ  το κοινωνικό 

Παντοπωλείο ξεκίνησε την λειτουργία του στις 

15/05/2017, με δύο (2) άτομα προσωπικό. 

Λειτουργεί στο ισόγειο του δημοτικού 

καταστήματος Αχέροντα και διαθέτει είδη τριών 

κατηγοριών:  

i. Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου 

συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, 

κατεψυγμένα προϊόντα  

ii. Είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη 

οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. 

καινούρια ή «δεύτερο χέρι»  

iii. Είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, παιχνίδια, 

cd κλπ.,  

και τα διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα 

άτομα που το έχουν ανάγκη. Λειτουργεί με 

σταθερό ωράριο, από  Δευτέρα  έως  Παρασκευή,  

9:00π.μ.–17:00μ.μ., και συνδέεται με τοπικές 

επιχειρήσεις, σχολεία, την τοπική κοινωνία για 

την συλλογή των παραπάνω προϊόντων.  

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών του κοινωνικού 

παντοπωλείου, είναι άτομα/νοικοκυριά που 

διαμένουν στον Δήμο Σουλίου, τα οποία βάσει 

κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, 

βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται 

από φτώχεια, καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες 

διεθνούς προστασίας. 

 

Αναλυτικά οι ωφελούμενοι του διαστήματος 

15/5/2017 - 31/12/2017 

ΜΗΝΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

ΤΕΒΑ 

Μαϊ-17 46 26   

Ιουν-17 40 33   

Ιουλ-17 5 42   

Αυγ-17 2 57   

Σεπ-17 32 81   

Οκτ-17 15 119   

Νοε-17 18 135   

Δεκ-17* 12 142 23 

* Τον Δεκ/2017 έγινε ο διαχωρισμός των 

ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

από τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ. 

Συνολικά για το διάστημα αναφοράς έχουν γίνει: 

 170 Αιτήσεις.  

 Οι ενεργές ωφελούμενες οικογένειες 

είναι: 42 (Άνδρες: 80, Γυναίκες: 62) 

Από αυτές, ωφελούμενες οικογένειες του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι 119 και 

οι υπόλοιπες 23 ωφελούμενες οικογένειες 

είναι του Προγράμματος ΤΕΒΑ. 

Για το διάστημα αναφοράς, 15/5/2017 - 

31/12/2017, έγιναν επαφές για συνεργασία με 

στόχο την κάλυψη των αναγκών των 

ωφελούμενων ή την παροχή αγαθών και την 

συνεργασία με Κοινωνικούς Φορείς. 

Συγκεκριμένα: 
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ΜΗΝΑΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 

ΦΟΡΕΙΣ 

Μαϊ-17 22 3 

Ιουν-17 14 5 

Ιουλ-17 8 6 

Αυγ-17 21 3 

Σεπ-17 12 7 

Οκτ-17 44 5 

Νοε-17 48 6 

Δεκ-17 11 6 

Από την έναρξη της Πράξης και για όλο το 

διάστημα αναφοράς, 15/5/2017 - 31/12/2017: 

 Δημιουργήθηκε η σελίδα του έργου στο 

site της Κοινωνίας 3/3 

http://www.3ts.gr/koinoniko_pantopoleio/ 

στην οποία παρουσιάζεται αναλυτικά η 

λειτουργία της δομής, οι ωφελούμενοι, οι 

τρόποι επικοινωνίας & προσφοράς, 

χορηγοί κλπ. 

 Δημιουργήθηκε η αφίσα του έργου, η 

οποία τοποθετήθηκε στις υπηρεσίες του 

Δήμου αλλά & σε άλλα σημεία διέλευσης 

κοινού, και μέσω αυτής παρουσιάζετε η 

Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου & 

προτρέπει τους πολίτες να 

συμβάλλουν/υποστηρίξουν την 

λειτουργία της. 

 Στάλθηκαν Δελτία Τύπου στις 

ωφελούμενες οικογένειες, σε 

Κοινωνικούς Φορείς της Περιοχής και σε 

επιχειρήσεις – Υποψήφιους χορηγούς. 

 Στάλθηκαν επιστολές για χορηγίες σε 

εταιρείες 

 

Τέλος, δηλώνεται ότι για όλο το διάστημα 

αναφοράς διασφαλίζονται τα κάτωθι: 

 Κατά την εκτέλεση του υποέργου 

προασπίζεται η ισότητα των δύο φύλων. 

 Κατά την εκτέλεση του υποέργου 

αποτρέπεται κάθε διάκριση εξαιτίας 

φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας, ή γενετήσιου προσανατολισμού 

 Το υποέργο εκτελείται σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές που 

περιγράφονται στο ΤΔΠ και 

διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των 

ατόμων με αναπηρίες. 

 Η πράξη δεν χρηματοδοτείται από άλλη 

πηγή ή χρηματοδοτικό πρόγραμμα και δεν 

παράγει έσοδα. Επίσης, διασφαλίζεται η 

μη διπλή χρηματοδότηση των κατ’ 

αποκοπή έμμεσων δαπανών που αφορούν 

λειτουργικές δαπάνες της Δομής κατά 

100%. 

 Μέσω των παιδικών σταθμών 

πραγματοποιούνται σε άπορους συνδημότες 

μας συσσίτια  

 Μέσω αποφάσεων του ΔΣ του Δήμου 

Σουλίου  αρκετοί συνδημότες – ειδικών 

κατηγοριών – απαλλάχτηκαν από τέλη. 

Πολιτιστικά 

Εορτές Σουλίου  

Ο Δήμος Σουλίου σε ανάμνηση της θυσίας των 

Σουλιωτών πραγματοποιεί κάθε χρόνο τριήμερες 

εορταστικές εκδηλώσεις με συνδιοργάνωση του 

Δήμου Σουλίου  και της Περιφέρειας  Ηπείρου – 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.    

Έτος 2016 

Για το έτος 2016 το ποσό που απαιτήθηκε 

για την κάλυψη  των αναγκαίων  δαπανών από το 

Δήμο μας ανήλθε στο ποσό των  8.200,00 ευρώ. 

 

Φωτογραφία από τον Διαγωνισμό εικαστικής 

δημιουργίας που διοργανώθηκε από την Δ/νση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από τον Δήμο 

Σουλίου   με θέμα: «Σούλι: Εικαστική προσέγγιση 

μιας ιστορικής περιοχής από τους μαθητές της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας» 

 

http://www.3ts.gr/koinoniko_pantopoleio/
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Έτος 2017 

Για το έτος 2017 το ποσό που απαιτήθηκε 

για την κάλυψη  των αναγκαίων  δαπανών από το 

Δήμο μας ανήλθε στο ποσό των  8.500,00 ευρώ. 

 

Φωτογραφία από την ανακήρυξη του Προέδρου της 

Δημοκρατίας ως ‘ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΣΟΥΛΙΟΥ’ 

Παραχώρηση Μουσικών Οργάνων για ίδρυση 

και λειτουργία τμήματος Φιλαρμονικής 

Το 2016 το ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ του Δήμου 

Σουλίου παραχώρησε σήμερα στον Φιλοπρόοδο 

Όμιλο Παραμυθιάς την χρήση μουσικών οργάνων 

ιδιοκτησίας του προκειμένου να ιδρυθεί, 

οργανωθεί και λειτουργήσει τμήμα Φιλαρμονικής 

του ΦΟΠ εκπληρώνοντας  με αυτό τον τρόπο 

κοινούς στόχους και σκοπούς για την προαγωγή, 

εξάπλωση και αναβάθμιση της μουσικής παιδείας 

και την ανάδειξη και προστασία του τοπικού 

πολιτισμού.   

 

 

49 Πρόκριτοι Παραμυθιάς 

Ο Δήμος Σουλίου τιμά με εκδηλώσεις 

μνήμης στους 49 Πρόκριτους  της Παραμυθιάς 

που εκτελέστηκαν από τις ναζιστικές δυνάμεις και 

τους τσάμηδες στις 29 Σεπτεμβρίου του 1943. 

Το 2017 διαμορφώθηκε ο χώρος στον οποίο 

φυλάσσονταν μέχρι την εκτέλεση του  οι 49 

πρόκριτοι .  

 

Ο Δήμος Σουλίου σε συνεργασία με τους 

πολιτιστικούς συλλόγους και το ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ 

πραγματοποιεί εκδηλώσεις (Χριστουγεννιάτικες - 

Καλοκαιρινές) 

 

Συνδιοργάνωση  
Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου ως 

συνδιοργανωτής στο παγκόσμιο συνέδριο 

αρχαιολογίας με τίτλο «Πρώτο διεθνές, 

αρχαιολογικό και ιστορικό συνέδριο για την 

Θεσπρωτίας» που πραγματοποιήθηκε από 8 -

11/12/2016 

 

Παιδεία – Νεολαία – Εθελοντισμός 

 

Καθ’ όλη την περίοδο ως δημοτική αρχή 

δεχθήκαμε τα αιτήματα – προβλήματα των 

σχολικών μονάδων του Δήμου μας. Στόχος αυτής 

της διαδικασίας ήταν να γίνει σωστότερη 

διακίνηση, αξιολόγηση των αναγκών και να 

επιτευχθεί καλύτερη συνεργασία με τις άμεσα 
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εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Σχολικές Επιτροπές) με απώτερο 

στόχο την άμεση επίλυση αυτών. 

 

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου. 

Έργο της  Σ.Ε. είναι η διαχείριση των 

πιστώσεων που τις διατίθενται για την κάλυψη 

των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων 

σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, 

τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων 

υλικών κ.λ.π.), η αμοιβή καθαριστριών, η 

εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση 

των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους 

εξοπλισμού τους, η διαχείριση των εσόδων από 

την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών 

κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου 

που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της 

διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

Το 2016 & 2017 η Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου 

κάλυψε τις ανάγκες θέρμανσης, συντήρησης, 

προμήθειας εκπαιδευτικών ειδών και λοιπών 

έργων όλων των πρωτοβάθμιων σχολικών 

οργανισμών που είχε υπό την επίβλεψη της , 

καθώς και την αμοιβή καθαριστριών . Προς τούτο 

ξόδεψε για το έτος 2016 το ποσό των 100.749,26  

ευρώ και το 2017 το ποσό των 105.012,71  ευρώ. 

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου έχει υπό την 

επίβλεψή της έξι (6) Δημοτικά Σχολεία  και 

τέσσερα (4) Νηπιαγωγεία  τα  οποία λειτουργούν 

στα όρια ευθύνης του Δήμου Σουλίου. Αυτά είναι: 

1. Α΄ Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς 

2. Δημοτικό Σχολείο Ξηρολόφου  

3. Δημοτικό Σχολείο Νεράιδας 

4. Δημοτικό Σχολείο Γαρδικίου  

5. Δημοτικό Σχολείο Γλυκής 

6. Δημοτικό Σχολείο Σουλίου 

7. Α΄ Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς 

8. Β΄ Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς 

9. Γ΄ Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς 

10. Νηπιαγωγείο Γκρίκας  

 

Για το έτος 2016: Εκδόθηκαν 14 αποφάσεις 

Για το έτος 2017: Εκδόθηκαν  20 αποφάσεις 

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου. 

Έργο της  Σ.Ε. είναι η διαχείριση των 

πιστώσεων που τις διατίθενται για την κάλυψη 

των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων 

σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, 

τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων 

υλικών κ.λ.π.), η αμοιβή καθαριστριών, η 

εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση 

των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους 

εξοπλισμού τους, η διαχείριση των εσόδων από 

την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών 

κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου 

που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της 

διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

Το 2016 & 2017 η Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου 

κάλυψε τις ανάγκες θέρμανσης, συντήρησης, 

προμήθειας εκπαιδευτικών ειδών και λοιπών 

έργων όλων των δευτεροβάθμιων σχολικών 

οργανισμών που είχε υπό την επίβλεψη της , 

καθώς και την αμοιβή καθαριστριών. Προς τούτο 

ξόδεψε για το έτος 2016 το ποσό των 113.723,08   

ευρώ και το 2017 το ποσό των 115.812,19 ευρώ. 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου έχει υπό την 

επίβλεψή της έξι (6) Σχολικές Μονάδες οι οποίες 

λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου 

Σουλίου. Αυτές είναι: 

1) Γ.Ε.Λ. Παραμυθιάς 

2) 1ο ΕΠΑ.Λ. Παραμυθιάς 

3) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Παραμυθιάς  

4) Γυμνάσιο Παραμυθιάς 

5) Γυμνάσιο Νεράιδας 

6) Γυμνάσιο Γαρδικίου 

 

Για το έτος 2016: Εκδόθηκαν 14 αποφάσεις 

Για το έτος 2017: Εκδόθηκαν  17 αποφάσεις 

Επιτροπή Παιδείας 

Η Επιτροπή Παιδείας , εισηγείται στο 

δήμαρχο και στο δημοτικό  συμβούλιο θέματα 

σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και 

λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των 

πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των 

σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και 

συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την 

ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή 

και συντήρηση τους, καθώς και το έργο των 

σχολικών επιτροπών. 

Για το έτος 2016: Εκδόθηκαν 5 αποφάσεις 
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Για το έτος 2017: Εκδόθηκαν  5 αποφάσεις 

Θερινό Σχολείο  

2016 

Ο Δήμος Σουλίου σε συνεργασία με την Ένωση 

Ελλήνων Φυσικών, το ΓΕΛ Παραμυθιάς και την  

Σχολική Σύμβουλου κα Σούλη διοργανώνουν στο 

Δήμο Σουλίου το 1ο Θερινό Σχολείο με τίτλο: 

Φυσικές Επιστήμες στο σχολείο του αύριο στο  

Δήμο Σουλίου και στη Θεσπρωτία’ 

 

Σκοπός  του θερινού σχολείου είναι η 

διδασκαλία της φυσικής να καταστήσει τους 

μαθητές   ικανούς να εκτιμούν το φυσικό κόσμο 

και να συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων 

σχετικών με τις μεταβολές, που η ανθρώπινη 

δραστηριότητα επιφέρει σε αυτόν, 

χρησιμοποιώντας την επιστημονική γνώση 

,αναγνωρίζοντας ερωτήματα και εξάγοντας 

συμπεράσματα που βασίζονται σε επιστημονικά 

δεδομένα. Στόχος του Θερινού σχολείου είναι να 

μελετούν και να αξιολογούν τα δεδομένα που 

έχουν συλλέξει από την παρατήρηση  την 

πειραματική διαδικασία, να χρησιμοποιούν την 

επιστημονική γνώση και μέθοδο καθώς και τις 

έννοιες που τις περιέχουν, να εφαρμόζουν τις 

γνώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες . 

2017 

Το 2017 διοργανώνετε το 2ο Θερινό 

Σχολείο με τίτλο: «Επιστήμες της Γης και του 

Διαστήματος στον Δήμο Σουλίου και στη 

Θεσπρωτία» υπό τη αιγίδα του Δήμου Σουλίου σε 

συν-διοργάνωση με την Ένωση Ελλήνων 

Φυσικών (ΕΕΦ), τη Δ/νση ΔΕ Ν. Θεσπρωτίας και 

την πρώην Σχολική Σύμβουλο Φυσικών 

Επιστημών Περιφέρειας Ηπείρου κα Αλεξάνδρα 

Σούλη. 

 

Κέντρα Δια Βίου Μάθηση 

Στις 14.11.2016 η Γενική Γραμματεία Διά 

Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) 

του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & 

Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά 

Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) προσκάλεσαν 

τους Δήμους της χώρας για υποβολή αιτήσεων 

των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή τους στη 

πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – 

Νέα Φάση» προκειμένου να υποβληθούν 

προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 

μέσω των «Κέντρων Δία Βίου Μάθησης», που οι 

Δήμοι έχουν ιδρύσει σύμφωνα με το ν. 

3879/2010. Ο Δήμος Σουλίου το 2016 υπέβαλλε 

αίτηση συμμετοχής στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης – 

Νέα Φάση.  

Παιδικές Χαρές 

Πραγματοποιήθηκε «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 

ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ για τριάντα επτά  (37) 

παιδικές χαρές» που αφορούσε  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 4.817,40€ 

Ενέργειες:  

 ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

725/2016  

 ΑΝΑΔΟΧΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ :  TÜV 

HELLAS (TÜV NORD) A.E., 

 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

:07-12-2016 

 ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 4.817,40 (με ΦΠΑ 

24%). 

 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ  

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ : 09-03-2017 

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 11-04-2017 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τ.ΠΡΟΕΔΡΩΝ :με το 

αριθμ. 8659/24-07-17 έγγραφο μας 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ  

ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ  

 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ  

 ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 

 ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ 

 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑΣ 
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3η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ: Με την 

αριθμ.:8/23-02-108 Απόφαση Επιτροπής Ελέγχου 

Παιδικών χαρών Ν. Θεσπρωτίας 

 

Συνεργασία με ΚΠΕ Φιλιατών  

Οι Δήμοι της Θεσπρωτίας βοήθηακν  

οικονομικά προκειμένου να καταστεί εφικτή η 

έκδοση του βιβλίου του ΚΠΕ Φιλιατών 

«Θεσπρωτία, στα χρώματα της παράδοσης». Το 

περιεχόμενο του βιβλίου αναφέρεται στα 

παραδοσιακά κτίσματα και στοιχεία του τόπου 

μας τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

πολιτιστικής μας ταυτότητας.  Εκδίδεται δε, στα 

πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος 

Erasmus+ “Παραδοσιακοί Οικισμοί, Πολιτιστική 

Κληρονομιά και Βιώσιμη Ανάπτυξη 2016-1-EL01-

KA204-023477» το οποίο συντονίζει το ΚΠΕ 

Φιλιατών με τη διακρατική συνεργασία 8 

εταίρων.  

Συνεργασία με ΚΕΚ ΟΑΕΔ  

Ο Δήμος Σουλίου σε συνεργασία με το ΚΕΚ 

ΟΑΕΔ υλοποίησε τα ακόλουθα εκπαιδευτικά 

προγράμματα: 

 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝ/ΓΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ/ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 

ΦΥΤΩΝ  

 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ  

 

 

Εθελοντισμός  

Ο Δήμος Σουλίου συμμετείχε το 2016 και το 

έτος 2017 στην διεθνούς εθελοντικής καμπάνιας 

καθαρισμού «Let’s do it – καθαρίζουμε την 

Ελλάδα σε μία μέρα»,  πραγματοποιώντας 

εθελοντικούς καθαρισμούς, δεντροφυτεύεις, 

καλλωπισμό σε διάφορα σημεία σε όλο τον δήμο 

με σύμμαχο τόσο τους πολιτιστικούς συλλόγους 

της περιοχής όσο και τις σχολικές μονάδες. 

 

Αθλητισμός 

Κατασκευή Αποδυτηρίων σταδίου 49 

Προκρίτων   

Η βελτίωση των αθλητικών μας 

εγκαταστάσεων βρίσκεται στις προτεραιότητες 

των στόχων της δημοτικής αρχής. Έτσι συνεπείς 

ως δημοτική αρχή παραδώσουμε στους 

αθλούμενους και τα αθλητικά σωματεία ένα έργο 

που θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση 

των υποδομών άθλησης.  Η μελέτη και η 

κατασκευή του έργου “Κατασκευή αποδυτηρίων 

σταδίου 49 Προκρίτων” με προϋπολογισμό 

#295.000# έγινε με πόρους του Δήμου Σουλίου. 

Το νέο κτίριο είναι ισόγειο μεταλλικό ύψους 

5,00μ. και διαστάσεων 23,00Χ9,00μ. Σ’ αυτό 

στεγάζονται : 

 2 χώροι αποδυτηρίων, με λουτρά και WC 

 Αποδυτήρια διαιτησίας και WC 

 Ιατρείο 

 Γραφείο Διοίκησης 

 WC ΑΜΕΑ 

 Αποθηκευτικοί χώροι 
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Βελτίωση και νομιμοποίηση των αθλητικών 

μας εγκαταστάσεων. 

1. Αδειοδότηση του κλειστού γυμναστηρίου 

Παραμυθιάς 

2. Ολοκλήρωση των γηπέδων στο Γαρδίκι 

3. Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα του 

Προδρομίου 

4. Παρεμβάσεις τόσο στο γήπεδο της 

Παραμυθιάς, όσο και του Γαρδικίου για 

να επιτευχθεί η αδειοδότηση 

5. Παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο 

του Γυμνασίου – Λυκείου Παραμυθιάς. 

 

Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους 

Ο Δήμος Σουλίου (μέσω της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου) 

υλοποίησε το 2016 & 2017 το Πρόγραμμα 

Άθλησης για Όλους. Για την υλοποίηση του 

προγράμματος έγινε το 2016 και το 2017 

πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής  

(Π.Φ.Α.) . 

 

Το έτος 2016 λειτούργησαν δέκα προγράμματα : 

1. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΔ 

ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ  

2. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΔ 

ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ 

3. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΔ 

ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ 

4. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ  

5. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΔ 

ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

6. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  ΔΔ 

ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 

7. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  

ΔΔ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 

8. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

9. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

10. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

 

Το έτος 2017 λειτούργησαν έντεκα προγράμματα: 

1. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΔ 

ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ  

2. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΔ 

ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ 

3. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΔ 

ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ 

4. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ  

5. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΔ 

ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

6. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  ΔΔ 

ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 

7. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  

ΔΔ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 

8. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

9. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

10. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

11. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΝΕΡΑΪΔΑΣ 

 

 

Πρόγραμμα Κολύμβησης  

Ο Δήμος Σουλίου, το Κληροδότημα Θ. 

Ρίγγα, η Δημοτική Κοινότητα Παραμυθιάς και ο 

Σύλλογος Κλασικού Αθλητισμού (ΣΚΑ) 

Παραμυθιάς Πραγματοποίησαν το 2016 και το 

2017 στις εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα 

χώρο της πισίνας «Γαλάζια Λίμνη», διάφορα 
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ομαδικά και ατομικά προγράμματα κολύμβησης. 

Στα προγράμματα συμμετείχαν περίπου 150-180 

παιδιά / έτος 

Ορεινός αγώνας δρόμου και θυσίας 

Ο Δήμος Σουλίου στα πλαίσια 

των  εκδηλώσεων  των “Εορτών Σουλίου” για τα 

έτη 2016/2017 και σε συνεργασία με τον Σύλλογο 

Κλασικού Αθλητισμού Παραμυθιάς διοργάνωσαν 

τον 5
ο
 και 6ο « Ορεινό αγώνα  δρόμου Θυσίας 

Σουλιωτών» (απόστασης 10 χλμ. και θετικής 

υψομετρικής ανάβασης 550 μ.) με συμμετοχές απ’ 

όλη την Ελλάδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[28] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[29] 
 

Διεύθυνση Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών  

Και για τα δύο (2) έτη (2016 - 2017) η 

Δημοτική Αρχή  κινήθηκε γύρω από 2 βασικούς 

άξονες που καθορίστηκαν από τις πραγματικές 

συνθήκες, τους στόχους και το όραμα της 

διοίκησης. 

Ο πρώτος άξονας αφορά στις εγγενείς 

δυσκολίες και στα εμπόδια που υπάρχουν  

εξαιτίας της  οικονομικής κρίσης που βιώνει η 

χώρα. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην υλοποίηση 

των προγραμματικών δεσμεύσεων της δημοτικής 

αρχής με στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής στην πόλη. 

Ο δήμος καθίσταται αξιόπιστος εταίρος 

των οικονομικών συναλλαγών καθώς  

καταβάλλονται σε σύντομα χρονικά διαστήματα 

οι υποχρεώσεις του δήμου προς τους προμηθευτές 

του.   

 

Σύμφωνα με στοιχεία των οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου προκύπτουν τα 

ακόλουθα απολογιστικά στοιχεία 

ΕΣΟΔΑ 2016 

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                  
340.977,40 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ     ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                         

28.796, 63 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                   
728.350,22 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                     
68.513,81 
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                                    

19.904,32 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ  
(ΚΑΠ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ)                                                           

1.625.829,84 
ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ                                   
131.040,00  
ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ                                             

3.250,00  
ΚΑΠ  ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( Ε ΄ΔΟΣΗ ΑΠΟ 
ΠΑΡΑΚΡΑ- 
ΤΗΘΕΝΤΕΣ  ΠΟΡΟΥΣ)                                                                                  

185.900,88 
ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( Ε ΔΟΣΗ ΑΠΟ 
ΠΑΡΑΚΡΑ- 
ΤΗΘΕΝΤΕΣ  ΠΟΡΟΥΣ)                                                                                  

154.270,21            
 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                              
21.660,00 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ            

339.438,50 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ                                                                 
312.000,00 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                                  

42.500,00 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ                                
553.468,16 
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ                                                               

353.689,06 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ(2015)            
1.856.872,29 

 

                                                ΕΞΟΔΑ 2016 
 
                           ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                   

813.307,33 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                             
661.229,85 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                            

47.707,68   
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                    
976.705,87 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                            

401.669,08 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                  
298.645,80 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                  

54.491,43 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                        

83.457,33 
 

                           ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

                                                                               
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                               
9.849,32 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ     ΚΑΙ                                                   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                   
0,00              
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                    

18.583,18 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                              
7.662,00 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                

842.691,76 

  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                    

2.294,00 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                        

62.629,14    

 
                                          ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   

 

                                                                                     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                               
10.209,98 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                             

6.776,27   
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                    
112.316,18 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                             

26.379,34 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                  
430.057,45 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
(ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)                  

128.631,12 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                         

2.265,68 

        

 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ                                                    681.076,62 
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ΕΣΟΔΑ 2017 
 
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                  

351.824,82 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ     ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                         
16.709,27 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                   

765.320,94 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                    

92.835,61 
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                                 
136.882,32 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ  
(ΚΑΠ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ)                                                           
1.625.829,84 
ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ                                   

126.600,00  
ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ                                             
3.250,44 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                 

48.167,54 
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                
8.435,00 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΣΣ»                                             

354.637,11 

 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ.(οαεδ)             

43.426,98 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ                                                                 
312.000,00 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                                   

42.500,00 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ                                
392.496,00 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ (ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΑ)                                                        

5.847,31 

 
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ                                                               

332.821,12 

 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ(2015)            

1.497.800,46 

 

 

 
                                                ΕΞΟΔΑ 2017 
 
                           ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                   
818.604,12 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                             

689.797,89 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                          

412.105,24   
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                    

944.323,59 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                            

446.755,24 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                  

317.210,52 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                  

51.285,15 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                     
104.669,45 

 
                           ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

                                                                               
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                               

8.994,83 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ     ΚΑΙ                                                   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                   
0,00              

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                    
11.761,40 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                             

22.940,00 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                
605.247,49 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                    
2.170,00 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                        

38.777,48    

 
                                          ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   

 

                                                                                     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                               

57.267,24 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                 

539,50   
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                     

31.164,54 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                             

17.862,33 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                   

25.020,88 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
(ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)                      

26.371,77 

        

 
                              ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ                                                      
673.856,89 
 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

 

 
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ   2016        1.497.800,46 
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ   2017        1.430.277,58    

 

 
                                  ΠΛΗΡΩΜΕΣ           ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 
ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ     ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΣΑ: 
ΤΟΚΟΙ                                  8.017,13 
ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ                   107.326,44 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 
ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ     ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΣΑ: 
ΤΟΚΟΙ                                  3.589,00 
ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ                      39.960,13 
 

Ταμειακή Υπηρεσία 

Μέσω της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου 

Σουλίου  διευκολύναμε τους δημότες μας να 

εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς τον δήμο, σας 

παραθέτουµε τα εξής: 

 Στο Φ.Ε.Κ. τ. Α' 107/31-07-2017 

δηµοσιεύτηκε ο Ν. 4483/2017 στο αρ. 52 

του οποίου δόθηκε η δυνατότητα σε 

οφειλέτες προς Ο.Τ.Α α' βαθµού να 

ρυθμίσουν τις οφειλές τους µε απαλλαγή 
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έως και 100% από πρόστιµα και 

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 

Συγκεκριμένα  

 Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο τέσσερις 

φορές δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του 

δήµου µας και στον τοπικό ηλεκτρονικό 

τύπο 

 Στάλθηκαν τον Αύγουστο 2017 

αποσπάσματα χρηματικών καταλόγων για 

το τέλος καταστήµατος και το τέλος 

παρεπιδημούντων με συνημµένη 

ανακοίνωση. 

 Στάλθηκαν τον Σεπτέμβριο 2017 τους 

λογαριασμούς ύδρευσης Α' εξαμήνου 

2017 µε σχετική ανακοίνωση στην πίσω 

σελίδα. 

 Στάλθηκαν τον Νοέμβριο 2017 ατομικές 

ειδοποιήσεις που αφορούσαν στο τέλος 

καταστήµατος και στο τέλος 

παρεπιδηµούντων 0,5% και 5% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων, γνωστοποιώντας 

τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθµιση. 

 

Επίσης έπειτα από μια σειρά ενεργειών το 

2016 πραγματοποιήθηκε τακτοποίηση των 

δηλώσεων τετραγωνικών των ακινήτων  (η οποία 

συνεχίστηκε έως 9/2017) σχετικά με τη 

διαδικασία δήλωσης τετραγωνικών των ακινήτων. 

Στο κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής 

ανταποκρίθηκε το 60% των κατόχων ακινήτων 

του Δήμου Σουλίου και με τον τρόπο αυτό λύθηκε 

ένα χρόνιο πρόβλημα καθώς πλέον 

διασφαλίζονται τα έσοδα του Δήμου από τα τέλη 

καθαριότητας, φωτισμού και ΤΑΠ.  

 

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών  

Τα απολογιστικά στοιχεία 2016-2017 του 

τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Σουλίου έχουν ως εξής: 

2016 

Προσλήψεις: 

1. Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 134/2016 Α.Δ.Σ. και 

της υπ’ αριθμ. 369/2016 Α.Δ. προσλήφθηκε 

προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου: 

 (6) ΥΕ16 Εργατών Γενικών 

Καθηκόντων διάρκειας δύο (2) 

μηνών, για το χρονικό διάστημα από 

20/07/2016 έως 19/09/2016, για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών 

αναγκών του Δήμου Σουλίου. 

2. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 

4325/2015 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 316/2016 

Α.Δ. και παρατάθηκαν για το χρονικό διάστημα 

από 17/06/2016 έως 31/12/2016, οι υπάρχουσες 

συμβάσεις προσωπικού ΙΔΟΧ, με τις παρακάτω 

ειδικότητες: 

 (1) ΔΕ28 Χειριστών Γκρέιντερ 

 (2) ΔΕ29 Οδηγών 

Απορριμματοφόρων 

 (2) ΔΕ29 Οδηγών Φορτηγού 

 (2) ΔΕ28 Χειριστών Τσάπας JCB 

 (7) YE16 Εργατών Καθαριότητας – 

Συνοδών Απορριμματοφόρων 

Εκπαίδευση: 

 Στις 09/03/2016 συμμετείχε προσωπικό 

του Δήμου στο σεμινάριο με θέμα 

«Εφαρμογή και τήρηση του Νέου Ενιαίου 

Μισθολογίου» που διοργάνωσε η ΠΕΔ 

Ηπείρου σε συνεργασία με την Project 

Training & Consulting Ltd. 

 Από 21/03/2016 μέχρι και 23/03/2016 

συμμετείχε προσωπικό του Δήμου στο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα 

«Ωρίμανση Δημοσίων Έργων – 

Προγραμματισμός Αναθετουσών Αρχών 

για Δημοπράτηση Έργων» του Ινστιτούτου 

Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης. 

 Από 15/05/2016 μέχρι και 20/05/2016 

συμμετείχε προσωπικό του Δήμου στο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα 

«Βελτίωση Δεξιοτήτων Επικοινωνίας, 

Ομαδικής Συνεργασίας, Διαχείρισης 

Συγκρούσεων και Κρίσεων» του 

Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού 

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. 

 Στις 28/07/2016 συμμετείχε προσωπικό 

του Δήμου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με 

θέμα «Εκπαίδευση σε θέματα 

Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων 

Δράσεων ΕΚΤ» που διοργάνωσε η 

Περιφέρεια Ηπείρου. 

 Στις 09/09/2016 συμμετείχε προσωπικό 

του Δήμου σε διαδικτυακή παρουσίαση 

του θέματος με τίτλο «Παρουσίαση του Ν. 

4412/2016 για τις συμβάσεις Προμηθειών 

– Υπηρεσιών (Α’ Μέρος)». 

 Στις 09/09/2016 συμμετείχε προσωπικό 

του Δήμου στην ημερίδα με θέμα 

«Ημερίδα ενημέρωσης για την 1
η
 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων» που 
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διοργάνωσε το Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

 Στις 26/10/2016 συμμετείχε προσωπικό 

του Δήμου στις εργασίες του 18
ου

 Ετήσιου 

Επιστημονικού και Επαγγελματικού 

Συνεδρίου του ΥΠΕΣ. 

 Στις 03/11/2016 συμμετείχε προσωπικό 

του Δήμου στο σεμινάριο με θέμα «O 

Νόμος 4412/2016 περί Δημοσίων 

Συμβάσεων και η εφαρμογή του» που 

διοργάνωσε η ΠΕΔ Ηπείρου σε 

συνεργασία με την Project Training & 

Consulting Ltd. 

2017 

 

Μεταφορά προσωπικού: 
 

Με την υπ’ αριθμ. 2/2017 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η 

λύση της  Κοινωφελούς Επιχείρησης  του Δήμου 

Σουλίου, η ανάληψη των δραστηριοτήτων  και  

προγραμμάτων  της  από το Δήμο Σουλίου και 

μεταφορά του προσωπικού της (ΙΔΑΧ -ΙΔΟΧ) 

στο Δήμο Σουλίου.  

 

Προσλήψεις: 

1. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του 

Ν. 4429/2016 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 

775/2016 Α.Δ. και παρατάθηκαν για το 

χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 

31/12/2017, οι υπάρχουσες συμβάσεις 

προσωπικού ΙΔΟΧ, με τις παρακάτω 

ειδικότητες: 

 (1) ΔΕ28 Χειριστών Γκρέιντερ 

 (2) ΔΕ29 Οδηγών 

Απορριμματοφόρων 

 (2) ΔΕ29 Οδηγών Φορτηγού 

 (2) ΔΕ28 Χειριστών Τσάπας JCB 

 (7) YE16 Εργατών Καθαριότητας – 

Συνοδών Απορριμματοφόρων 

2. Με την υπ΄αριθμ. 482/2017 Α.Δ. λύθηκαν 

στις 28/08/2017 οι υπάρχουσες συμβάσεις 

ΙΔΟΧ και επαναπροσλήφθηκαν, οι 

παρακάτω ειδικότητες, σε συνέχεια της 

114/2017 Α.Δ.Σ. και της 483/2017 Α.Δ. για 

το χρονικό διάστημα από 29/08/2017 έως 

31/03/2018: 

 (1) ΔΕ28 Χειριστών Γκρέιντερ 

 (2) ΔΕ29 Οδηγών 

Απορριμματοφόρων 

 (2) ΔΕ29 Οδηγών Φορτηγού 

 (2) ΔΕ28 Χειριστών Τσάπας JCB 

 (6) YE16 Εργατών Καθαριότητας – 

Συνοδών Απορριμματοφόρων 

 

3. Με την υπ΄ αριθμ. 100/2017 Α.Δ.Σ. 

τροποποιήθηκε ο ΟΕΥ του Δήμου και 

συστήνονται οι παρακάτω νέες θέσεις 

ανταποδοτικών υπηρεσιών σχετικών με 

την Καθαριότητα: 

 (1) ΔΕ  Χειριστών Μηχανημάτων 

Έργων (Γκρέιντερ) 

 (2) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 

 (2) ΔΕ Οδηγών Φορτηγού 

 (2) ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων 

Έργων (Τσάπας-JCB) 

 (6) YE16 Εργατών Καθαριότητας – 

Συνοδών Απορριμματοφόρων 

 

4. Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 89/2017 Α.Δ.Σ. 

και της υπ’ αριθμ. 477/2017 Α.Δ. 

προσλήφθηκε  προσωπικό με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου: 

  (4) ΥΕ16 Εργατών Γενικών 

Καθηκόντων 

 

διάρκειας δύο (2) μηνών, για το χρονικό 

διάστημα από 28/08/2017 έως 27/10/2017, 

για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 

του Δήμου Σουλίου. 

Εκπαίδευση: 

 Στις 23/05/2017 συμμετείχε 

προσωπικό του Δήμου στις εργασίες 

του 2
ου

 Ετήσιου Συνεδρίου «SMART 

CITIES – DIGITAL CITIZENS» του 

ΥΠΕΣ. 

 Στις 26/06/2017 συμμετείχε 

προσωπικό του Δήμου στην 

ενημερωτική συνάντηση στελεχών 

των Δήμων του Δικτύου ΚΕΔΕ –

ΤΠΕ- CITY Challenge που 

διοργάνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου. 

 Στις 06/07/2017 συμμετείχε 

προσωπικό του Δήμου σε 

διαδικτυακή παρακολούθησης 

σεμιναρίου με τίτλο «Αλλαγές και 

ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ». 

 Από 20/09/2017 έως 21/09/2017 

συμμετείχε προσωπικό του Δήμου 

στο σεμινάριο με θέμα «Προώθηση 

της Απασχόλησης μέσω 

Προγραμμάτων Κοινωφελούς 

χαρακτήρα σε Δήμους» που 

διοργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας 
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Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Στις 23/10/2017 συμμετείχε 

προσωπικό του Δήμου στο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα 

«Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων 

Οργανικών Μονάδων» του 

Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του 

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 

Διοίκησης. 

 Στις 20/11/2017 συμμετείχε 

προσωπικό του Δήμου στην 

εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα 

«Λειτουργία των Κέντρων 

Κοινότητας» που διοργάνωσε η 

Περιφέρεια Ηπείρου. 

 Στις 23/11/2017 συμμετείχε 

προσωπικό του Δήμου σε 

διαδικτυακή παρακολούθηση 

σεμιναρίου με τίτλο «Εφαρμογή της 

νέας απόφασης αδειοδότησης και 

λειτουργίας καταστημάτων». 

Ιατρός Εργασίας – Τεχνικός Ασφαλείας  

Σύμφωνα με τον Ν. 1568/85 και τα Π.Δ. 

294/88, 17/96 και 159/99 οι επιχειρήσεις που 

απασχολούν από 50 και πάνω εργαζόμενους 

πρέπει να έχουν "γιατρό εργασίας".  Για τον λόγο 

Τέλη Δεκεμβρίου του 2017 ολοκληρώθηκαν οι 

ενέργειες που είχαν σχέση με τις υπηρεσίες 

Ιατρού εργασία και Τεχνικού Ασφαλείας  

 

Τμήμα Ληξιαρχείου – Τμήμα Αστικής 

Κατάστασης  -  Έδρα του Δήμου Σουλίου 

Αποστολή των τμημάτων αυτών είναι η 

διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που σχετίζονται 

με την Αστική και τη Δημοτική Κατάσταση των 

πολιτών καθώς και η παροχή διοικητικών 

πληροφοριών, η επικοινωνία με τους πολίτες και 

η διεκπεραίωση των υποθέσεων των.  

Ο Δήμος Σουλίου χωρίζετε σε (3) τρεις 

Δημοτικές Ενότητες.  

1) Δ. Ε. Παραμυθιάς 

2) Δ.Ε. Αχέροντα 

3) Δ.Ε. Σουλίου 

Σε κάθε Δημοτική Ενότητα  λειτουργεί 

και ένα ληξιαρχείο 

 

 

 

Τμήμα Ληξιαρχείου Δ. Ε. Παραμυθιάς 

Τηρεί αρχεία και καταχωρεί γεγονότα που 

συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου και στην 

Δ. Ε. Παραμυθιάς και αφορούν γεννήσεις, 

γάμους, θανάτους, συμφώνων συμβίωσης καθώς 

και κάθε μεταγενέστερο γεγονός, που συνδέεται 

με αυτά, όπως βαπτίσεις, πράξεις ονοματοδοσίας, 

μεταβολές στοιχειών, αποκηρύξεις τέκνων, 

εκούσιες και δικαστικές αναγνωρίσεις, υιοθεσίες, 

καταχώρηση διαζυγίων, καθώς και αποστολή 

Ληξιαρχικών Πράξεων για ενημέρωση 

δημοτολογίων και Μητρώων Αρρένων 

Προσωπικό  

Στο Ληξιαρχείο  της Δ. Ε. Παραμυθιάς υπεύθυνη 

όλων των διαδικασιών αυτού είναι η Ληξίαρχος 

της Δ. Ε. Παραμυθιάς.  

Εργασίες Απολογιστικά Στοιχεία   

Οι εργασίες και οι καταχωρήσεις που 

γίνονται στο Ληξιαρχείο της Δ.Ε. Παραμυθιάς 

είναι ποικίλες και αφορούν φυσικά όλα τα 

γεγονότα που προαναφέρθηκαν. Καταγράφονται 

δε αναλυτικά όπως  στον κάτωθι απολογιστικό 

πίνακα: 

 

Α/Α 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 

 Έτη 2016 2017 

1 Λ.Π. Γάμου 49 40 

2 Λ.Π. Θανάτων 114 132 

3 Αιτήσεις (ΚΕΠ) 350 420 

4 Πράξεις 
αναγνωρίσεων 

- - 

5 Άδειες γάμου 72 67 

6 Πράξεις Διαζυγίων 15 19 

7 Εσωτερικό 

Πρωτόκολλο 

1352 1438 

8 Βαπτίσεις  62 51 

9 Πράξεις 

Ονοματοδοσίας 

               4 3 

10 Τελετές Γάμου 17 14 

11 Πράξεις αλλαγής 
δόγματος 

- - 

12 Πράξεις διάφορες 7 8 

13 Εκτυπώσεις Λ.Π. 

(Περίπου) 

          3259 3852 

14   Τηλεφωνικές 

Αιτήσεις 

295 323 

 

Από το Μάιο του 2013 ξεκίνησε η λειτουργία του 

Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης 

Ληξιαρχικών Πράξεων για την έκδοση 

ληξιαρχικών πράξεων με  on line σύνδεση με  το 

Υπουργείο Εσωτερικών. 
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Τμήμα Αστικής Κατάστασης Έδρα του Δήμου 

Σουλίου 

Στο Τμήμα Αστικής Κατάστασης 

τηρούνται αρχεία και καταχωρούνται γεγονότα, 

που αφορούν δημότες μας εγγεγραμμένους στο 

Δημοτολόγιό μας, όπως γεννήσεις γάμους, 

θανάτους, καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός 

που συνδέεται με αυτά, όπως μεταδημοτεύσεις, 

βαπτίσεις, πράξεις ονοματοδοσίας, μεταβολές 

στοιχείων και λύσεις γάμου, έκδοση αδειών 

γάμου, τελετές γάμων. 

 Τήρηση Μητρώων αρρένων (Κατάρτιση 

Μητρώων Αρρένων και μεταβολές) , 

κατάρτιση στρατολογικών πινάκων 

 Τήρηση Εκλογικών Καταλόγων και 

καταχώρηση μεταβολών ανά δίμηνο 

 Δηλώσεις πολιτογράφησης σε 

αλλοδαπούς κατοίκους του Δήμου μας 

 Αλλαγή Επωνύμου, Πρόσληψη 

Επωνύμου  

Προσωπικό 

Στο Τμήμα Αστικής Κατάστασης απασχολούνται 

(2) δύο άτομα   

Εργασίες Απολογιστικά Στοιχεία   

 Οι εργασίες και οι καταχωρήσεις, που 

γίνονται στην Αστική Κατάσταση είναι ποικίλες 

και αφορούν φυσικά όλα τα γεγονότα που 

αναφέρονται στην εισαγωγή και καταγράφονται 

δε αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα 

 

Α/Α 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 

 Έτη 2016 2017 

1 Αιτήσεις (ΚΕΠ) 930  780  

2 Αιτήσεις 

Πιστοποιητικών  

5387 6033 

3 Αιτήσεις 
αυτεπάγγελτες 

487 532  

4 Πιστοποιητικά 

Οικογενειακής 

Κατάστασης  

2530 2415 

5 Πιστοποιητικά 

Γέννησης  

            1335 2070 

6 Πιστοποιητικά 

Εγγυτέρων  

491 555 

7 Πιστοποιητικά 

Στρατολογικής 

χρήσης 

31 37 

8 Οικογενειακές 
Μερίδες  

108  168 

9 Εγγραφές από 

πολιτογράφηση –
Κτήση Ιθαγένειας  

21  26 

10 Εγγραφές από 

μεταδημότευση 

52 61 

11 Αλλαγές Επωνύμου 
– Εξελληνισμοί  

-   - 

12 Πρόσληψη 

πατρωνύμου 

- -  

13 Αποφάσεις 
Δημάρχου 

453 607 

14 Βεβαιώσεις μόνιμης 

κατοικίας  

1306 1228 

15 Εκτυπώσεις 
(Περίπου) 

10930 12750 
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Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσίων, 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 
 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας είναι αρμόδια 

για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε 

είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την 

έγκαιρη, οικονομική και άριστη από 

επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. 

 

2016 

 

Το 2016 με την υπ’ αρίθμ. 238/2015 

απόφαση του ΔΣ ψηφίστηκε το Τεχνικό 

πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 

1.259.660,00€ το οποίο περιλάμβανε ενδεικτικά 

τις ακόλουθες  παρεμβάσεις.  

 
 

Ενδεικτικά για το 2016 υλοποιήθηκαν τα 

ακόλουθα έργα: 

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Τ.Κ. ΨΑΚΚΑΣ [12.596,61€] 

Αφορά εργασίες διάνοιξη υφιστάμενης οδού που 

βρίσκεται επί της Τ.Κ. Ψάκκας πλησίον της 

εκκλησίας Αγ. Φωτεινή. 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ ΦΡΟΣΥΝΗΣ  

[7.190,14€] 

Αφορά εργασίες  βελτίωσης  αγροτικών οδών 

στην Τοπική κοινότητα Φροσύνης  στην 

Δημοτική ενότητα Σουλίου και συγκεκριμένα: α) 

Επίστρωση αχιβάδας με σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 στην περιοχή Λάκκο Φράγκου», β) 

Τσιμεντόστρωση τμήματος οδού  προς Άγιο 

Σωτήριο», γ) Τσιμεντόστρωση   τμήματος οδού  

στην περιοχή « Ντριτσαίων». 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ 

ΓΕΦΥΡΑΣ Τ.Κ. ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ [8.969,48€] 

Αφορά εργασίες για την αποκατάσταση του 

δρόμου στη θέση “Γκιούρμιζα” και πλησίον 

υφιστάμενης γέφυρας του Κωκκυτού ποταμού. 

 

Φωτογραφία πρίν. Ο δρόμος είχε υποχωρήσει στην 

διότι δεν υπήρχαν πτερυγότοιχοι.

 

Φωτογραφίες κατά την εκτέλεση των εργασιών 

όπου κατασκευάστηκαν δύο (2) πτερυγότοιχοι 

μήκους 3-4 μ ο καθένας και ύψους κορμού 3 μ από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 οπλισμένοι με 

χάλυβα Β500C. 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Τ.Κ. 

ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 

[12.549,16€] 

Αφορά εργασίες για την αποπεράτωση 

κατασκευής του πεζοδρομίου στην Τ.Κ. 

Προδρομίου διαστάσεων (300 μ. x 2.20 μ.) με 

διάστρωση τσιμεντοκυβόλιθων ομοίου χρώματος 

και σχεδίου με το προϋπάρχον 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΩ 

ΓΛΥΚΗ [7.164,82€] 

Αφορά ασφαλτοστρωμένο τμήμα δρόμου 

μήκους 134μ. και πλάτους 5,50μ., προς Άνω 

Γλυκή, που είχε υποστεί φθορές λόγω 

πολυκαιρίας, και έγινε επάλειψη ασφαλτικής 

συγκολλητικής στρώσης (737τ.μ.) και στη 

συνέχεια διαστρώθηκε ασφαλτική βάση 

συμπυκνωμένου πάχους 5εκ.  

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ 

[7.187,66€] 

Αντικείμενο του έργου ήταν η βελτίωση  

αγροτικών οδών στην Τοπική κοινότητα  

Αυλοτόπου  στην Δημοτική ενότητα Σουλίου και 

συγκεκριμένα: α) Τσιμεντόστρωση τμήματος 

οδού στην περιοχή Τζουλαίων-Επίστρωση 

αχιβάδας με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. », β) 

Τσιμεντόστρωση τμήματος οδού  προς  περιοχή 

Γκούρα», γ) Τσιμεντόστρωση   τμήματος οδού   

προς δεξαμενή Αυλοτόπου. 
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ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ [4.994,72] 

Αφορά εργασίες για την αποπεράτωση 

πεζοδρομίων Γαρδικίου και συγκεκριμένα ααπο 

οικία Λαμπροπούλου Χρυσάνθης έως και οικία 

Παντούλη με μήκος περί τα 150m.  

 

 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ 

[7.198,76] 

Αφορά εργασίες για την τσιμεντόστρωση-

αποκατάσταση τμημάτων δρόμου στην Τ.Κ. 

Καρυωτίου.  Ειδικότερα σε τμήματα δρόμου με 

εκτεταμένες βλάβες έγινε σκυροδέτηση. Το 

πλάτος σκυροδέτησης ήταν κυμαινόμενο, με το 

μέσο πλάτος να ανέρχεται σε 3,00μ. ενώ το πάχος 

της στρώσης σε 0,10μ. 

Για το 2016 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

εργασίες 

1. Συντηρήσεις Αγροτικής οδοποιϊας ΔΕ 

Παραμυθιάς (ΤΚ Πλακωτής, ΤΚ 

Πολυδρόσου, ΤΚ Πετροβίτσας, ΤΚ Πέντε 

Εκκλησιών) [3.500,00€] 

2. Συντηρήσεις Αγροτικής οδοποιϊας ΔΕ 

Παραμυθιάς (ΤΚ Νεοχωρίου, ΤΚ 

Καλλιθέας, ΤΚ Πετουσίου, ΤΚ Αγίας 

Κυριακής, ΤΚ Σαλονίκης) [3.500,00€] 

3. Πολιτική Προστασία ΔΕ 

Σουλίου[3.500,00€] 

4. Αγροτική Οδοποιία ΔΕ Αχέροντα 

5. Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων ΔΕ 

Σουλίου [3.500,00€] 

Επισκευή – Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης 

ΤΚ Πέντε Εκκλησιών [7.516,53€] 

Αφορά εργασίες επισκευής-συντήρησης της 

δεξαμενής υδρευσης που βρίσκεται επί της Τ.Κ. 

Πέντε Εκκλησιών 

 

Βελτίωση Ενίσχυση ύδρευσης ΤΚ Χρυσαυγής 

[2.460,00€] 

Αφορά την συντήρηση - επισκευή  των 

υδρομαστεύσεων  και του εξωτερικού δικτύου  

από όπου υδρεύεται το χωριό της Χρυσαυγής του 

Δήμου Σουλίου αλλά και ενισχύεται η ύδρευση 

του Τ.Δ Προδρομίου 

Συντήρηση υδρομάστευσης Αγοράς [900,00€] 

Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου ύδρευσης 

ΤΚ Ζερβοχωρίου [12.595,36€] 

Αφορά τμήμα του δικτύου ύδρευσης στην 

Τ.Κ. Ζερβοχωρίου. Με το έργο αυτό  

αντιμετωπίστηκε  το φαινόμενο μειωμένης 

πίεσης σε πέντε (5) κατοικίες του οικισμού. 
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Φωτογραφίες κατά την εκτέλεση των εργασιών του 

έργου Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου ύδρευσης 

ΤΚ Ζερβοχωρίου 

Αντικατάσταση – μετατόπιση Δικτύου 

ύδρευσης ΤΚ Τσαγγαρίου  [12.597,78€] 

Αφορά αντικατάσταση τμήματος  του εσωτερικού 

δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Τσαγγαρίου του 

Δήμου Σουλίου μήκους 320 μ. 

 

Φωτογραφίες Πρίν 

 

Φωτογραφίες μετά  

Βελτίωση Ύδρευσης ΤΚ Αυλοτόπου 

[4.984,59€] 

Αφορά εργασίες για την συλλογή, 

αποθήκευση και διάθεση του νερού της Τ.Κ. προς 

χρήση. Ειδικότερα κατασκευάστηκαν δεξαμενές 

συλλογής (υδρομάστευση), αποθήκευσης 

(φρεάτιο) και ποτίστρα (πόσιμο νερό) για τα ζώα 

της περιοχής) στη θέση «μάνα νερού» της Τ.Κ. 

Αυλοτόπου. 

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ 

Πετουσίου [7.128,76€]  

Αφορά αντικατάσταση τμήματος του 

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. 

Πετουσίου του Δήμου Σουλίου μήκους 300 

μέτρων.  

Διευθέτηση ομβρίων υδάτων ΔΕ Αχέροντα 

[12.331,00€] 

Αντιπλημμυρική προστασια – διευθέτηση 

ομβρίων υδάτων ΤΚ Νεοχωρίου [4.637,84€] 

Αντιπλημμυρική προστασία – διευθέτηση 

ομβρίων υδάτων ΤΚ Κρυσταλλοπηγής 

[7.092,19€] 

Αφορά εργασίες για την αντιπλημμυρική 

προστασία στη θέση «πλάτανος του αράπη» επί 

της Τ.Κ. Κρυσταλλοπηγής. Ειδικότερα 

κατασεκυάστηκε φρεάτιο μετά σιδηράς εσχάρας 

και κιβωτοειδής οχετός για την συλλογή και 

απομάκρυνση των οβρίων υδάτων που 

καταλήγουν στην Εθνική Οδό Νεράϊδας-

Παραμυθιάς 

 

 

 

 

 



[39] 
 

Αντιπλημμυρική προστασία ΤΚ Καρυωτίου  

Αφορά εργασίες για την αντιπλημμυρική 

προστασία της Τ.Κ. Καρυωτίου. 

 

Κατασκευή τεχνικών Αντιπλημμυρικής 

προστασία ΔΕ Παραμυθιάς [7.137,94€] 

 

Καθαρισμός Ρεμάτων [σύνολο 9.000,00€] 

 

Φώτο Καθαρισμός ρέματος Αγία Κυριακή 

 

Κατασκευή τοιχίων Αντιστήριξης ΔΕ 

Αχέροντα [12.204,87€] 

Αφορά εργασίες για την κατασκευή τοιχίου 

αντιστήριξης στο Δημοτικό Σχολείο στην 

Τ.Κ. Γαρδικίου. 

Κατασκευή Πετρόχτιστου Τοιχίου ΤΚ 

Σαμονίδας [12.579,60€] 

Αφορά εργασίες για την περιτοίχιση του 

περιβάλλοντα χώρου της  εκκλησίας 

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Τ.Κ. 

Σαμονίδας του Δήμου Σουλίου. 

 

Συντήρηση – επισκευή κτιρίων δημοτικής 

ευθύνης [6.979,83€] 

Αφορά εργασίες που αφορούν στην 

επιστέγαση (κατασκευή στεγάστρων) επί της 

κύριας όψης δύο (2) δημοτικών κτιρίων. Το 

πρώτο κτίριο είναι το φορολογικό ΓΕΦ που 

βρίσκεται στην πόλη της Παραμυθιάς και το Το 

δεύτερο κτίριο είναι το Κοινοτικό Γραφείο της 

Τ.Κ. Παγκρατίου όπου και κατασκευάστηκε 

στέγαστρο αποτελούμενο από μεταλλικό σκελετό 

και επί της οροφής του εγκαταστάθηκε πάνελ 

πάχους 4 εκ. 

 

Φωτογραφία ΓΕΦ - πρίν 

 

Φωτογραφία ΓΕΦ - μετά 

 



[40] 
 

 

Φωτογραφία κοινοτικό γραφείο Παγκρατίου – πρίν 

 

Φωτογραφία κοινοτικό γραφείο μετά 

Διαμόρφωση προαύλιου χώρου ΤΚ Σεβαστού 

[11.956,37€] 

Αφορά εργασίες για την διαμόρφωση του 

χώρου στο προαύλιο του σχολείου της Τ.Κ. 

Σεβαστού. 

 

Φωτογραφίες πρίν  

 

Φωτογραφίες μετά  

Συντήρηση – επισκευή κατασκευή χώρων 

σχολικών κτιρίων Δήμου Σουλίου [9.974,87€] 

Αφορά εργασίες σχολικά κτίρια του Δήμου 

Σουλίου [Γυμνάσιο Παραμυθιάς, δημοτικό 

σχολείο Ξηρολόφου, ]προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των μαθητών και του 

διδακτικού προσωπικού. 

 

Φωτογραφία κατά την εκτέλεση εργασιών στο 

Γυμνάσιο Παραμυθιάς 

 

Φωτογραφία Δημοτικό Σχολείο Ξηρολόφου  

Ανάπλαση Εξωτερικού χώρου Νηπιαγωγείου 

Γκρίκας [12.592,58€] 

Αφορά εργασίες για την ανάπλαση του 

εξωτερικού χώρου του Νηπιαγωγείου Γκρίκας 

του Δήμου Σουλίου (διαμορφώσεις με 

βιομηχανικό μπετό, κιόσκι, αμμοδόχος, πίνγκ 

πόνγκ , ξύλινη περίφραξη) 
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Φωτογραφία Πρίν 

 

Φωτογραφία Μετά 

Αντικατάσταση Στέγης δημοτικού σχολείου 

ΤΚ Φροσύνης & κατασκευή στεγάστρου στον 

αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου 

Κουκουλιών [7.207,50€] 

Αφορά αντικατάσταση της στέγη επί του 

δημοτικού σχολείου της ΤΚ Φροσύνης  και την 

κατασκευή στεγάστρου στον αύλειο χώρο του 

Δημοτικού Σχολείου Κουκουλιών. 

 

Περίφραξη Γηπέδου Οικοδομικού τετραγώνου 

75 ΤΚ Γαρδικίου [12.593,37€] 

Αφορά εργασίες για την περίφραξη των νέων 

γηπέδων μπάσκετ και τένις του Ο.Τ. 75 της Τ.Κ. 

Γαρδικίου. 

Κατασκευές – Βελτιώσεις Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων [1.000,00€]   

Αφορά εργασίες αποκατάστασης βλαβών και 

επιδιορθώσεις που κρίνονται αναγκαίες  για την 

ασφαλή λειτουργία στο γήπεδο 5*5 στην Τ.Κ 

Γκρίκας του Δήμου Σουλίου. 

 

Συντήρηση Εσωτερικού αρδευτικού Δικτύου 

Δήμου Σουλίου [4.950,75€] 

Αφορά εργασίες συντήρησης του εσωτερικού 

αρδευτικού δικτύου του Δήμου Σουλίου στις Τ.Κ. 

Καρυωτίου, Παγκρατίου, Σεβαστού, Ξηρολόφου, 

Καρβουναρίου, Χρυσαυγής, Προδρομίου, 

Ζερβοχωρίου 

Εργασίες Συντήρησης καθαρισμού αρδευτικών 

καναλιών Δήμου Σουλίου [1.525,20€] 

Αφορά πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης - 

καθαρισμού των αρδευτικών καναλιών των 

τοπικών κοινοτήτων Κρυσταλλοπηγής και 

Νεοχωρίου του Δήμου Σουλίου. 

 

Συντήρηση – επισκευή ομβροδεξαμενών ΔΕ 

Παραμυθιάς [14.880,00€] 

Διαγωνισμοί που πραγματοποιήθηκαν 

Τίτλος 

Ε Ρ Γ Ο Υ 

Απόφαση Ο.Ε- 

ΟΡΟΙ-

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

Απόφαση Ο.Ε  - 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΟΙΧΙΩΝ Δήμου 

Σουλίου 

79/6-4-2016 

165.500,00 

139/15-6-2016 

75.810,76 & 

επανέλεγχος 

185/5-8-2016 

ΑΑννττιιππλληημμμμυυρριικκήή  

ππρροοσστταασσίίαα    ΚΚυυρράά  ––

ΠΠααννααγγιιάάςς  ΤΤ..ΚΚ  

ΚΚααρρββοουυννααρρίίοουυ  ΔΔήήμμοουυ  

ΣΣοουυλλίίοουυ 

116/25-5-2016 

99.630,00 

174/20-7-2016 

53.233,20 & 

επανέλεγχος 201/-

9-2016 

 

Αναλυτικά:  

 «Τσιμεντοστρώσεις – Κατασκευή Τοιχίων 

Δήμου Σουλίου» [165.500,00€] 

 

Φωτογραφία από Εργαστηριακά – Επίβλεψη για το 

έργο Τσιμεντοστρώσεις – Κατασκευή Τοιχίων 

Δήμου Σουλίου 
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Αντιπλημμυρική Προστασία Κυρά Παναγιάς 

ΤΚ Καρβουναρίου του Δήμου Σουλίου 

[165.500,00€] 

Αφορά εργασίες αντιπλημμυρικής 

προστασίας του οικισμού Κυρά-Παναγιάς  

της Τ.Κ Καρβουναρίου του Δήμου Σουλίου 

και περιλαμβάνει την κατασκευή 

πλακοσκεπούς οχετού καθώς και ανοικτή 

τάφρο παροχέτευσης των όμβριων υδάτων  

από οπλισμένο σκυρόδεμα 

 

Φωτογραφία Πρίν 

 

Φωτογραφία μετά  

Μελέτες 2016 

Α/Α Τίτλος        ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ  

ΕΥΡΩ 

 

1. 

Σύνταξης μελέτης με τίτλο: 

«Κατασκευή νηπιαγωγείου στο πρώην 

Ειρηνοδικείο Παραμυθιάς» 

11.685,00 

2. Σύνταξης μελέτης : «Γεωλογικής  

καταλληλότητας-υδρογεωτεχνικής-

περιβαλλοντικής, για την ίδρυση νέου 

κοιμητηρίου Παραμυθιάς» 

8.610,00 

3. Ανάθεση μελέτης με τίτλο : «Στατική 

μελέτη εφαρμογής της μονάδας 

τριτοβάθμιας επεξεργασίας και 

αντλιοστασίου στην εγκατάσταση 

επεξεργασίας ακαθάρτων των Δ.Δ 

Παραμυθιάς και  Καρυωτίου του Δήμου 

Σουλίου» 

     5.271,88 

 

Αναλυτικά ακολουθούν οι παρακάτω πίνακες 

έργων για το έτος 2016 

Α/Α Τίτλος        Ε Ρ Γ Ο Υ 

Δαπάνη 

ΕΥΡΩ-χρηματοδότηση 

ΣΑΤΑ 

1. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ-
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Τ.Κ. 

ΨΑΚΚΑΣ 

12.596,61 

2. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ 

12.331,00 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΡΑΧΟΥΛΙΟΥ 

5.964,68 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Τ.Κ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑΣ 

7.163,04 

5. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ 

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

            4.637,84 

6. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 

7.092,19 

7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΜΟΣ  

ΣΟΥΛΙΟΥ  (ΓΕΦ-
Κοιν.Γρ.ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ) 

6.976,83 

8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε 

ΑΧΕΡΟΝΤΑ 

12.204,87 &99,23 

9. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ.Κ 
ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ 

7.034,11&57,18 

10. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Κ. 

ΣΕΒΑΣΤΟΥ 

11.956,37&97,21 

11. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ 

Τ.Κ ΦΡΟΣΥΝΗΣ 

 7.190,14 

12. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ 
ΓΕΦΥΡΑΣ Τ.Κ. 

ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ 

 5.969,48 

13. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 75 Τ.Κ 

ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 

12.593,37 

14. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 

9.974,87 

15. ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

12.592,58 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΓΚΡΙΚΑΣ 

16. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. 
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ 

12.595,36 

17. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ 
ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ 

12.597,78 

18. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Τ.Κ 
ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

12.549,16 

19. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΟΥ 

ΤΟΙΧΕΙΟΥ Τ.Κ 
ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ 

12.579,60 

20. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 

ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΩ 
ΓΛΥΚΗ 

7.164,82 

21. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

7.137,94 

22. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ 

ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ 

7.187,66 

23. BΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Τ.Κ ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ 

4.984,59 

24. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ 

ΠΕΤΟΥΣΙΟΥ 

7.128,76 

25. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 

4.994,72 

26. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε 

ΣΟΥΛΙΟΥ 

7.130,93 

27. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ 

ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ 

7.198,76 

28. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜ.ΣΧ. Τ.Κ 

ΦΡΟΣΥΝΗΣ & 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟΝ 

ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ 

7.207,50 

 

Αναλυτικά ακολουθούν οι παρακάτω πίνακες 

υπηρεσιών – εργασιών  για το έτος 2016 

Α/Α Τίτλος        Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Ανάληψη 

πίστωσης 

Απόφαση 

Ο.Ε 

1. Πολιτική Προστασία Δ.Ε Παραμυθιάς( Τ.Κ 

Καλλιθέας-Νεοχωρίου-Πλακωτής-Π.  

Εκκλησιές) 

3.600,00 16/8-2-2016 

2. Έλεγχος ποιότητας νερού 10.000,00 17/8-2-2016 

3. Εργασίες ηλεκτροσυγγόλυσης 1.600,00 18/8-2-2016 

4. Κοπή κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων 4.907,70 19/8-2-2016 

5. Εργασίες συντήρησης ραντάρ Γαρδικίου 1.389,90 20/8-2-2016 

6. Συντήρηση και επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων( Συντήρηση Ωρολογίου 

Παραμυθιάς) 

4.400,00 21/8-2-2016 

7. Επισκευή -συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης 

Τ.Κ Πέντε Εκκλησιών 

7.516,53 34/17-2-

2016 

8. Πολιτική προστασία Δ.Ε Σουλίου 3.500,00 35/17-2-

2016 

9. Συντήρηση –επισκευή δημοτικού 

φωτισμού  

14.760,00  36/17-2-

2016 

10. Συντήρηση και υποστήριξη 

προγραμμάτων Η/Υ Οικ. και 

Διοικητικής Υπηρεσίας 

11.985,12 37/17-2-

2016 

11. Καθαρισμός  γραφείων παλαιού και 

νέου Δημαρχείου 

7.666,49 

&6.248,53 

38/17-2-

2016 

12. Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας 

(Αναγόμωση πυροσβεστήρων) 

   800,00 41/17-2-

2016 

13. Υπηρεσία Συμβούλου για την 

εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων Δήμου Σουλίου 

9.840,00 58/11-3-

2016 

14. Επισκευή κάδων απορριμμάτων 2.500,00 59/11-3-

2016 

15. Καθαρισμός  ρεμμάτων 3.500,00 60/11-3-

2016 

16. Αποκαταστάσεις βλαβών δικτύου 

ύδρευσης 

4.800,00 61/11-3-

2016 

17. Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και 

συναφών 

   135,30 67/11-3-

2016 

18. Συντήρηση και επισκευή καλοριφέρ    430,50 67/11-3-

2016 

19. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης       500,00 67/11-3-

2016 

20. Εργασίες συντήρησης ασύρματου 

δικτύου ιντερνετ 

   3.500,00 72/15-3-

2016 

21. Εργασίες επισκευής αντλητικών 

συγκροτημάτων υδραγωγείων 

   3.500,00 84/  6-4-

2016 

22. Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων 

   1.845,00 85/6-4-2016 

23. Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων υδραγωγείων-

αντλιοστασίων 

   9.963,00 97/25-4-

2016 

24. Ηλεκτρολογικές εργασίες Δήμου 

Σουλίου 

   2.200,00 98/25-4-

2016 

25.  Συντήρηση εσωτερικού αρδευτικού 

δικτύου Δήμου Σουλίου 

   4.950,75 109/5-5-

2016 

26. Εργασίες συντήρησης καθαρισμού 

αρδευτικών καναλιών Δήμου Σουλίου 

   1.525,20 110/5-5-

52016 

27. Κάλυψη δράσεων 

Πυροστασίας(Εργασίες κοπής χόρτων 

σε χώρους δημοτικής ευθύνης Δ.Ε 

Παραμυθιάς ) 

   3.567,00 122/25-5-

2016 

28. Κάλυψη δράσεων 

Πυροστασίας(Εργασίες κοπής χόρτων 

σε χώρους δημοτικής ευθύνης Δ.Ε 

Παραμυθιάς ) 

   3.567,00 123/25-5-

2016 
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29. Κάλυψη δράσεων 

Πυροστασίας(Εργασίες κοπής χόρτων 

σε χώρους δημοτικής ευθύνης Δ.Ε 

Παραμυθιάς ) 

   4.182,00 124/25-5-

2016 

30. Εργασίες κοπής χόρτων σε χώρους 

δημοτικής ευθύνης Δ.Ε Αχέροντα 

    3.321,00 125/25-5-

2016 

31. Εργασίες κοπής χόρτων σε χώρους 

δημοτικής ευθύνης  Δ.Ε Σουλίου 

    2.460,00 126/25-5-

2016 

32. Βελτίωση ενίσχυση ύδρευσης Τ.Κ 

Χρυσαυγής 

    9.000,00 127/25-5-

2016 

33. Συντηρήσεις αγροτικής Οδοποιϊας 

Δ.Ε Παραμυθιάς (Τ.Κ ΠΛΑΚΩΤΗΣ 

–Τ.Κ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ-Τ.Κ 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑΣ-Τ.Κ ΠΕΝΤΕ 

ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ) 

    3.500,00 146/15-6-

2016 

34. Συντηρήσεις αγροτικής Οδοποιϊας 

Δ.Ε Παραμυθιάς ( Τ.Κ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ  

–Τ.Κ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-Τ.Κ 

ΠΕΤΟΥΣΙΟΥ-Τ.Κ ΑΓΙΑΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ –Τ.Κ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

     3.500,00 147/15-6-

2016 

35. Πολιτική Προστασία Δ.Ε Σουλίου      3.503,00 148/15-6-

2016 

36. Συντήρηση γηπέδων      4.869,48 149/15-6-

2016 

37. Συντήρηση χώρων πρασίνου      4.464,00 150/15-6-

2016 

38. Αποκαταστάσεις βλαβών δικτύου 

ύδρευσης 

     4.920,00 151/15-6-

2016 

39. Χωματουργικές εργασίες καθαρισμού 

υφιστάμενης τάφρου και τοποθέτηση 

ογκόλιθων στο αντλιοστάσιο Καλαμά 

     1.984,00 152/15-6-

2016 

40. Αποφράξεις αγωγών          843,20 158/15-6-

2016 

41. Απομαγνητοφώνηση πρακτικών 

Δημοτικού Συμβουλίου 

       

3.936,00 

161/30-6-

2016 

42. Συντήρηση και επισκευή 

ανελκυστήρων 

       

3.900,00 

162/30-6-

2016 

43. Συντήρηση –επισκευή 

ομβροδεξαμενών Δ.Ε Παραμυθιάς 

     

14.880,00 

176/20-7-

2016 

44. Εργασίες κατασκευής παραπηγμάτων 

εμποροπανήγυρης Γλυκής 

       

3.496,80 

177/20-7-

2016 

45. Εργασίες ηλεκτρολογικής 

εγκατάστασης και Ηλεκτροφωτισμού 

παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης 

Γλυκής  

       

3.496,80 

178/20-7-

2016 

46. Συλλογή-αποκομιδή απορριμμάτων         

11.400,00 

179/20-7-

2016 

47. Πολιτική Προστασία Δ.Ε Σουλίου 2.997,00 188/5-8-

2016 

48. Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας 

(Καθαρισμοί-Αποψίλωση ιστορικών 

χώρων Σουλίου) 

4.900,00 189/5-8-

2016 

49. Κάλυψη δράσεων 

Πυροπροστασίας(Συντήρηση– 

Επισκευή υδρομαστεύσεων Τ.Κ 

4.800,00 190/5-8-

2016 

Χόϊκας) 

50. Κατασκευές-Βελτιώσεις αθλητικών 

εγκαταστάσεων 

1.000,00 191/5-8-

2016 

51. Αποφράξεις αγωγών Δήμου Σουλίου 2.000,00 192/5-8-

2016 

52. Ασφάλεια χώρου διεξαγωγής     

εμποροπανήγυρης Γλυκής 

2.000,00 193/5-8-

2016 

53. Πολιτική Προστασία Δ.Ε 

Παραμυθιάς 

4.800,00 202/16-9-

2016 

54. Αποκαταστάσεις βλαβών  στο δίκτυο 

ύδρευσης 

4.920,00 203/16-9-

2016 

55. Ασφάλεια –φύλαξη χώρου  διεξαγωγής 

εμποροπανήγυρης “Λαμποβο” 

Παραμυθιάς 

3.999,44 204/16-9-

2016 

56. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και 

ηλεκτροφωτισμός εμποροπανήγυρης 

“Λαμποβο 

17.980,00 205/16-9-

2016 

57. Εργασίες κατασκευής παραπηγμάτων 

εμποροπανήγυρης “Λαμποβο” 

Παραμυθιάς 

23.969,83 206/16-9-

2016 

58. Απολυμάνσεις-απεντομώσεις  κλπ 

δημόσιων χώρων 

2.000,00 207/16-9-

2016 

59. Εργασίες συντήρησης ραντάρ Γαρδικίου 2.910,10 208/16-9-

2016 

60. Εργασίες επισκευής αντλητικών 

συγκροτημάτων υδραγωγείων 

3.000,00 209/16-9-

2016 

61. Πολιτική προστασία Δ.Ε  Παραμυθιάς 2.455,20 226/26-10-

2016 

62. Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας 

(καθαρισμός-συντήρηση υδρομάστευσης 

Αγοράς) 

900,00 233/26-10-

2016 

63. Εργασίες συντήρησης κλιματιστικών 322,40 233/26-10-

2016 

64. Καθαρισμός ρεμάτων 3.500,00 235/2-11-

2016 

65. Αποφράξεις αγωγών 1.000,00 261/16-11-

2016 

66. Ηλεκτρολογικές εργασίες Δήμου Σουλίου 600,00 261/16-11-

2016 

67. Πολιτική προστασία Δ.Ε Παραμυθιάς 2.000,00 244/16-11-

2016 

68. Αγροτική Οδοποιϊα Δ.Ε Αχέροντα 2.500,00 245/16-11-

2016 

69. Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε 

Σουλίου 

3.500,00 246/16-11-

2016 

70. Καθαρισμός ρεμμάτων 2.000,00 247/16-11-

2016 

71. Εργασίες επισκευής αντλητικών 

συγκροτημάτων υδραγωγείων 

3.500,00 248/16-11-

2016 

72. Επισκευή κάδων απορριμμάτων 1.500,00 249/16-11-
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2016 

73. Αποκαταστάσεις βλαβών δικτύου 

ύδρευσης 

4.920,00 248/16-11-

2016 

74. Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών 

χαρών 

4817,40 250/16-11-

2016 

75. Επισκευή συντήρηση κτιρίων δημοτικής 

ευθύνης 

2807,39 164/22-11-

2016 

76. Aποφράξεις αγωγών Δήμου Σουλίου 620,00 278/14-12-

2016 

77. Ηλεκτρολογικές  εργασίες Δήμου Σουλίου 1.000,00 278/14-12-

2016 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

341.573,06 

 

 

2017 

Το 2017 με την υπ’ αρίθμ. 238/2015 

απόφαση του ΔΣ ψηφίστηκε το Τεχνικό 

πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 

2.111.400,00 € το οποίο περιλάμβανε ενδεικτικά 

τις ακόλουθες  παρεμβάσεις. 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ [7.134,71€] 

Αφορά αντικατάσταση τμήματος του 

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης επί της Τ.Κ. 

Γλυκής λόγω εκτεταμένων εμφραγμάτων που 

εντοπίστηκαν στον υφιστάμενο αγωγό σε μήκος 

περί 300 μ και αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα 

υδροδότησης πολλών οικιών και καταστημάτων.  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Τ.Κ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ [7.178,36€] 

Αφορά αντικατάσταση τμήμα  του 

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. 

Τσαγγαρίου του Δήμου Σουλίου.  Το τμήμα 

μήκους 200,00 μ. από την οικία Σπύρου Ευθυμίας  

προς την οικία  Σπύρου Ιωάννη. 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ [7.180,32€] 

Αφορά μετατόπιση αγωγού -

αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στο κέντρο της 

πόλης της Παραμυθιάς (περιοχή ΟΤΕ) 

προκειμένου να διευκολυνθεί η διέλευση του 

αγωγού ακαθάρτων  στα πλαίσια της εργολαβίας 

<<Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων 

και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων Δ.Δ 

Παραμυθιάς και Καρυωτίου>> που βρίσκεται σε 

εξέλιξη. 

Διανοίξεις οδών ΔΕ Παραμυθιάς [7.169,18€] 

Αφορά χωματουργικές εργασίες διάνοιξης και 

διαμόρφωσης οδών Α) επί της Δ.Κ. Παραμυθιάς  

Β) επί της Τ.Κ. Ζερβοχωρίου 

 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ-

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ  

(ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ) [7.108,18€] 

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την 

κατεδάφιση των παλαιών αποδυτηρίων του 

γηπέδου Παραμυθιάς και εν συνεχεία για την 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.  

 

 

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΗΓΑΔΙΩΝ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΑΣ 

[2554,40€] 

Αφορά εργασίες για την ανάδειξη δύο πηγαδιών 

στην Τ.Κ. Αμπελιάς. Συγκεκριμένα:  [Α] Στο 

πηγάδι που βρίσκεται εντός του οικισμού, ο 

χώρος γύρω από το πηγάδι καθαρίστηκε και 

απομακρύνθηκε η βλάστηση, κόπηκαν τρία μικρά 

δένδρα, και έτσι αποκαλύφτηκε ολόκληρο το 

πηγάδι. [Β] Στο πηγάδι στη θέση ‘’Λίμνη’’, λόγω 

της μεγάλης καθίζησης της βάσης και υπό τον 

κίνδυνο ολικής κατάρρευσης, έγιναν ήπιες 

παρεμβάσεις και συγκεκριμένα, ο χώρος γύρω 

από το πηγάδι καθαρίστηκε, να απομακρύνθηκε η 

βλάστηση και κόπηκαν δύο μικρά δένδρα, και 

έτσι αποκαλυφθεί ολόκληρο το πηγάδι.  
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟΤΚ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ [7.197,58€] 

Αφορά εργασίες επισκευής της στέγης στο κτίριο 

του δημοτικού σχολείου Πολυδρόσου  διότι είχε 

καταστραφεί ολοκληρωτικά 

 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΚ 

ΓΛΥΚΗΣ [7.149,47€] 

Αφορά εργασίες για την αποκατάσταση φθορών 

πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Γλυκής και 

συγκεκριμένα: [Α] Στον δρόμο προς πηγές, και 

[Β]Στην πλατεία Γλυκής,  

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Τ.Κ. ΓΛΥΚΗΣ [7.154,18€] 

Αφορά εργασίες για την κατασκευή τοιχίου 

αντιστήριξης επί εσωτερικής οδού του 

συνοικισμού Γλυκής. Ο τοίχος κατασκευαστηκε 

στο περιθώριο της οδού προκειμένου να 

συγκρατήσει το έδαφος στην ανάντη περιοχή.   

 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΑΥΛΕΙΟΥ  ΧΩΡΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  Τ.Κ  

ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ [7.191,44 Ευρώ] 
Αφορά διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση 

τμήματος  του αύλειου χώρου του Δημοτικού 

Σχολείου Ξηρολόφου συνολικής επιφάνειας 500 

τμ.  
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ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ 

[4.797,310  Ευρώ] 

Αφορά εργασίες συλλογής υδάτων υπάρχουσας 

πηγής στο Άνω Καρυώτι και διευθέτησή τους. 

 

 

ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΚ ΨΑΚΚΑΣ 

[7.156,29  Ευρώ] 

Αφορά εργασίες για την κατασκευή τοιχίου 

αντιστήριξης επί του κοιμητηρίου της Τ.Κ. 

Ψάκκας. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ  ΔΕ  ΣΟΥΛΙΟΥ [7.192,19 Ευρώ] 

Αφορά εργασίες για την κατασκευή 

αντιπλημμυρικών έργων στην ΔΕ Σουλίου Επί της 

οδού Κουκουλιοί – Λειβάδι Σουλίου 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ 

Τ.Κ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ [7.109,29 €] 

εργασίες για την αποκατάσταση του δρόμου 

σύνδεσης των οικισμών Νεράϊδα  - Βρυσούλα του  

Δήμου Σουλίου. 

TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ Τ.Κ ΦΡΟΣΥΝΗΣ 

[7.157,28 €]  

Αφορά εργασίες  βελτίωσης  οδών στην Τοπική 

κοινότητα  Φροσύνης στην Δημοτική ενότητα 

Σουλίου. 

TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ Τ.Κ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ 

[7.190,24€] 

Αφορά εργασίες  βελτίωσης  οδών στην Τοπική 

κοινότητα  Κουκουλιών στην Δημοτική ενότητα 

Σουλίου 

TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ Τ.Κ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ  

[7184,68Ευρώ] 

Αφορά εργασίες  βελτίωσης  οδών στην Τοπική 

κοινότητα  Σαμονίδας στην Δημοτική ενότητα 

Σουλίου 

Διαγωνισμοί – (έργων - μελετών) έτους 2017 

Τίτλος έργου - μελέτης 

Απόφαση Ο.Ε- 

ΟΡΟΙ-

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

Αποφάσεις Ο.Ε  - 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

΄Εργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ 

ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» 

283/29-12-2016 

160.000,00 

Προσωρινός: 49/20-3 

-2017 (97.469,44 

EΥΡΩ) & 

κατακύρωση 

σύμβασης 93/2017 

΄Εργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ –

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» 

284/29-12-2016 

815.000,00 

Προσωρινός: 48/20-3 

-2017 (337.966,14 

ΕΥΡΩ) & 

κατακύρωση 

σύμβασης 92/2017 

 

Μελέτη: «ΚΕΝΤΡΟ 

ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΒΟΥΛΓΑΡΗ) ΔΗΜΟΥ 

ΣΟΥΛΙΟΥ» 

285/29-12-2016 

73.372,46 & 14/13-

2-2017 

Α) 209/2017 

Β) Προσωρινός 

279/2017 

Γ) Κατακύρωση:  

1/2018 

΄Εργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ                                                       

Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» 

178/24-8-2017 

29.800,00 

Προσωρινός: 

208/2017 (18.410,64 

ΕΥΡΩ) & 

κατακύρωση 

σύμβασης 298/2017 

 

Εργο: «ΕΡΓΑ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 

261/17-11-2017 

52.700 

Προσωρινός: 7/2018 

(27.145,75 ΕΥΡΩ) & 

κατακύρωση 

σύμβασης 40/2018 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  

Αφορά εργασίες για την συντήρηση-

επισκευή τριών ομβροδεξαμενών του Δήμου 

Σουλίου. Οι εν λόγω ομβροδεξαμενές βρίσκονται: 

Α. στην Τ.Κ. Καρβουναρίου στην θέση 

«Λιβούζι» και θέση «Άριζα» (ποτίστρα) 

Β. στην Τ.Κ. Νεοχωρίου στην θέση Αγ. 

Γεώργιος 

Γ. στην Τ.Κ. Γκρίκας στην θέση Άρα-

Μάδα 

 

Το βασικό αντικείμενο του έργου αφορά στην 

στεγανοποίηση των ομβροδεξαμενών διότι έχει 

διαπιστωθεί ότι δεν αποθηκεύουν τα όμβρια 

ύδατα και δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των 

κτηνοτρόφων της περιοχής.  

 

Αναλυτικά ακολουθούν οι παρακάτω πίνακες 

για το έτος 2017 έργων – εργασιών. 

 

ΕΡΓA /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΕΤΟΥΣ 2017 

Α/

Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΘΕΣΗ 

ΠΡΟΫΠ/Μ

ΟΣ [€] 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ

ΕΙΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ 

1 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ 

ΑΧΕΡΟΝΤΑ 

ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 7.134,71 

 

 

2 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ 

ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ 

ΤΚ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ 7.178,36 

 

 

3 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ 

ΑΓΩΓΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΔΕ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
7.180,32 

 

4 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ

Σ ΒΛΑΒΩΝ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

ΣΟΥΛΙΟΥ 
19.443,20 

 

 

5 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

ΣΟΥΛΙΟΥ 
7.278,00 

 

 

6 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩ

Ν 

ΔΗΜΟΣ 

ΣΟΥΛΙΟΥ 
8.225,20 

 

 

7 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩ

Ν ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ 

Δ.ΣΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΣΟΥΛΙΟΥ 
5.664,00 

 

8 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΣΟΥΛΙΟΥ 
4.986,00 

 

 

9 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ 

ΤΚ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓ

ΗΣ 

ΤΚ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗ

ΓΗΣ 

7.169,18 

 

 

10 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝ

ΩΝ 

ΔΗΜΟΣ 

ΣΟΥΛΙΟΥ 
18.410,64 

Διαγωνισμός 

 

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ 

12 
ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΔΕ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
7.169,18 

 

 

13 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΟΔΩΝ ΔΕ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΔΕ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
9.920,00 

 

 

14 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΟΔΩΝ ΔΕ 

ΑΧΕΡΟΝΤΑ 

 

ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 5.000,00 

 

 

15 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΟΔΩΝ ΔΕ 

ΣΟΥΛΙΟΥ 

ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ 6.510,00 

 

 

16 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΦΘΟΡΩΝ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΔΕ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
7.189,69 

 

17 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - 

ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ 

ΦΘΟΡΩΝ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΤΚ ΓΛΥΚΗΣ 

ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 7.149,47 
 

18 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣ

Η ΤΚ 

ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ 

ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ 7.190,26 

 

 

19 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣ

Η ΤΚ ΦΡΟΣΥΝΗΣ 
ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ 7.157,28 

 

 

20 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣ

Η ΤΚ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ 
ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ 7.184,68 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 

21 

ΕΡΓΑ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚ

ΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ 

ΣΟΥΛΙΟΥ 
27.145,75 Διαγωνισμός 

22 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚ

ΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ 

ΣΟΥΛΙΟΥ 

ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ 7.192,19 

 

 

23 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 3.472,00 

 

 

24 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΔΕ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
14.381,20 

 

 

25 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ 9.942,00 

 

 

26 
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ 

ΑΓΩΓΩΝ 

ΔΗΜΟΣ 

ΣΟΥΛΙΟΥ 
1.200,00 

 

27 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΡΕΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣ 

ΣΟΥΛΙΟΥ 
23.560,00 

 

 

28 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ

Σ ΒΛΑΒΩΝ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ 

ΣΟΥΛΙΟΥ 
7.175,56 

 

 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

29 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

ΣΟΥΛΙΟΥ 
3.286,00 
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30 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣ 

ΣΟΥΛΙΟΥ 
4.154,00 

 

 

31 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΔΗΜΟΣ 

ΣΟΥΛΙΟΥ 
2.480,00 

 

 

32 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ 

ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ 

ΔΕ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
7.191,44 

 

 

33 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΣΤΕΓΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟΤΚ 

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 

ΔΕ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
7.197,58 

 

 

34 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ  

ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΤΚ 

ΑΜΠΕΛΙΑΣ 

ΔΕ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
2.554,40 

 

35 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ 

ΠΑΛΙΩΝ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ -

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ                                                                              

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ  (ΓΗΠΕΔΟ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ) 

ΔΕ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
7.108,18 

Το έργο 

προστέθηκε με 

τροποποίηση 

 

36 

ΜΕΤΑΤΩΠΙΣΕΙΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΔΕ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
7.189,01 

Το έργο 

προστέθηκε με 

τροποποίηση 

37 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΟΔΟΥ Τ.Κ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΔΕ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
7.109,29 

Το έργο 

προστέθηκε με 

τροποποίηση 

 

38 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

ΤΟΜΩΝ 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ  ΟΚΩ 

ΔΕ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
19.220,00 

Το έργο 

προστέθηκε με 

τροποποίηση 

 

39 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΗΓΩΝ Δ.Ε 

ΣΟΥΛΙΟΥ 

ΔΕ  ΣΟΥΛΙΟΥ 7.137,50 

Το έργο 

προστέθηκε με 

τροποποίηση 

 

40 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 

ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ 

ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ 

ΔΕ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
4.797,31 

Το έργο 

προστέθηκε με 

τροποποίηση 

 

41 

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ 

ΑΓΩΓΩΝ-

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Τ.Κ ΓΛΥΚΗΣ 

 

 

ΔΕ  ΑΧΕΡΟΝΤΑ 4.991,68 

Το έργο 

προστέθηκε με 

τροποποίηση 

42 

TOIXIO 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Τ.Κ ΨΑΚΑΣ 

ΔΕ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
7.156,29 

Το έργο 

προστέθηκε με 

τροποποίηση 

 

43 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Τ.Κ.Γλυκής 

ΔΕ  ΑΧΕΡΟΝΤΑ 7.154,18 

Το έργο 

προστέθηκε με 

τροποποίηση 

 

44 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΒΛΑΒΗΣ ΑΓΩΓΟΥ 

ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 

ΔΕ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
4.917,53 

 

ΈΚΤΑΚΤΟ  με 

τροποποίηση 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ  

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 

45 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ 

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥ

ΡΗΣ ''ΛΑΜΠΟΒΟ'' 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 23.969,82 

 

 

46 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕ

Σ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜ

ΟΣ 

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥ

ΡΗΣ ''ΛΑΜΠΟΒΟ'' 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 17.980,00 
 

47 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ 

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥ

ΡΗΣ ΓΛΥΚΗΣ 

ΓΛΥΚΗ 3.496,80 

 

 

48 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ

Σ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜ

ΟΥ 

ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ 

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥ

ΡΗΣ ΓΛΥΚΗΣ 

ΓΛΥΚΗ 3.496,80 
 

49 

Κατασκευή 

Συνδέσεων δικτύων 

αποχέτευσης 

Παραμυθιάς - 

αντικατάσταση 

εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης Πόλης 

Παραμυθιάς 

ΔΚ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
337.966,14 

Δάνειο από το 

ΤΠΔ 

Δημοπρασία 

50 

Κατασκευή 

Νηπιαγωγείου στο 

πρώην ειρηνοδικείο 

Παραμυθιάς 

ΔΚ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
97.469,44 

Δωρεά από το 

Ίδρυμα  

Βασιλείου Γ. 

Μελά για την 

προσχολική 

αγωγή 

Δημοπρασία 

 

 

Προτάσεις – Προσκλήσεις που συμμετείχε ο 

Δήμος - Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

περιβάλλοντος & πολεοδομίας 

2017  

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 - ΜΕΤΡΟ 4 : 

«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού 

(άρθρο 17)» - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3 : «Στήριξη για 

επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 

προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας» 

με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών 

ΔΚ Παραμυθίας Δήμου Σουλίου»  – συνολικού 

προϋπολογισμού 486.000,00€ 

Το έργο αφορά στην βελτίωση 

υφιστάμενης αγροτικής οδού που βρίσκεται 

δυτικά της πόλης Παραμυθιάς , εκτός ορίων 

οικισμού ή σχεδίου Πόλης και εντός του 

κυρωμένου Αναδασμού Παραμυθιάς – 
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Καρυωτίου. Η κατεύθυνση της οδού είναι από 

βορρά προς Νότο. Άρχεται από το τριτεύον 

εθνικό οδικό δίκτυο Παραμυθιά-Νεράϊδα και 

ολοκληρώνεται με την συμβολή της σε 

υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο όπως 

παρουσιάζεται στην Γενική Οριζοντιογραφία του 

Έργου. 

 

Στο πλαίσιο  της πρότασης με κωδικό 

14.31.34.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΔΙΑΡΡΟΩΝ με τίτλο «Αντικατάσταση 

εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης 

Παραμυθιάς  & Αντικατάσταση εσωτερικού 

δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγίου Δονάτου» – 

συνολικού προϋπολογισμού 657.096,77€ 

Επίσης 

Τον Ιούνιο του 2017, ο αναπληρωτή 

υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

ανακοίνωσε έργα που εντάσσονται στο εθνικό 

σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ). Συγκεκριμένα για το δήμο 

Σουλίου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έργα: 

 Αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου 

της περιοχής του Σουλίου 

 Αναστήλωση της οικίας Μπούση στο 

Σούλι - Ανάδειξη των ιστορικών 

πηγαδιών της περιοχής του Σουλίου  

 

Τμήμα Προμηθειών  

Το Γραφείο Προμηθειών για τα έτη 2016-

2017  εισηγήθηκε τις εσωτερικές διαδικασίες για 

την κατάρτιση του προγράμματος απαιτουμένων 

προμηθειών και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του 

Ν. 3316 / 2005) του Δήμου σε συνεργασία με τις 

λοιπές υπηρεσίες του Δήμου. 

Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες 

(ανακοίνωση, κλήρωση, πρακτικό κλπ) για την 

συγκέντρωση Επιτροπών Διενέργειας 

Διαγωνισμών  και Αξιολόγησης Προμηθειών 

Υλικών (σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό 

Προμηθειών Ο.Τ.Α), Επιτροπών Παραλαβής 

Υλικών, Επιτροπών Αξιολόγησης προσφορών 

Υπηρεσιών, Επιτροπών Παραλαβής Εργασιών 

(4412/2016) και της Επιτροπής Συντήρησης & 

Επισκευής Οχημάτων , ετήσιας διάρκειας και 

εισηγήθηκε τη συγκρότηση όλων των 

προαναφερόμενων επιτροπών στο κάθε φορά 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του Δήμου. 

Διενεργήθηκε η προετοιμασία, η 

διεξαγωγή και η ολοκλήρωση των προμηθειών 

πάσης φύσεως ειδών, υλικών και εργασιών του 

Δήμου (διακηρύξεις, διαγωνισμοί, λήψη 

προσφορών, αξιολόγηση, παραγγελίες ειδών, 

αναρτήσεις στο πρόγραμμα «Διαύγεια», 

αναρτήσεις στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ 

κλπ.), σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει 

για την κάθε περίπτωση (π.χ. απευθείας ανάθεσης, 

πρόχειρος διαγωνισμός, ανοικτός διαγωνισμός 

κλπ.). 

 Συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις εκδήλωσης 

αναγκών (π.χ. πρωτογενή αίτημα), κεντρικής 

προμήθειας ειδών από τις επιμέρους υπηρεσίες 

του Δήμου καθώς και από τις δομές των νομικών 

προσώπων του Δήμου. 

 Συντάχθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές/μελέτες για προμήθειες και 

εργασίες για τις οποίες δεν απαιτούνται τεχνικές 

γνώσεις, ήτοι μερίμνησε για την κατάρτιση 

προδιαγραφών σε συνεργασία με τα αρμόδια κάθε 

φορά τμήματα του Δήμου για προμήθειες και 

εργασίες για τις οποίες απαιτούνται τεχνικές 

γνώσεις και αφορούν στο σύνολο των αναγκών 

των υπηρεσιών του Δήμου. 

 Συγκεντρώθηκαν τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά (π.χ. τιμολόγιο) και εκδόθηκαν τα 

αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής 

εργασιών/προμηθειών τα οποία υπογράφηκαν από 

την αντίστοιχη επιτροπή. Τέλος, τα 

δικαιολογητικά όλων των γενόμενων προμηθειών 

υλικών και εργασιών διαβιβάστηκαν στο 

Λογιστήριο για την εκκαθάρισή τους. 

 Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και 

έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και 

υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο 

προμηθευομένων ειδών, αρχείο προμηθευτών, 

αρχείο φακέλων προμηθειών). 

 Οι προμήθειες και οι εργασίες για τις 

οποίες έγιναν ενέργειες από το Γραφείο 

Προμηθειών  εντός του έτους 2016-2017, είναι οι 

παρακάτω: 

Πίνακας Προμηθειών 2016-2017 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΑΞΙΑ 

2016 

ΑΞΙΑ 

2017 ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Προμήθεια 

βιβλίων 
0,00 70,00 

70,00 

2 

Προμήθεια 

γραφικής ύλης και 
ειδών γραφείου 

3638,55 3400,68 
7039,23 

3 

Προμήθεια 

αναλωσίμων 
εκτυπωτών - φαξ - 

6239,00 2719,32 
8958,32 
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φωτοτυπικών 

4 

Προμήθεια 
φακέλων 

αλληλογραφίας 

4836,67 0,00 

4836,67 

5 

Προμήθεια 
υγειονομιικού και 

φαρμακευτικού 

υλικού  

250,00 3541,48 

3791,48 

6 

Πορμήθεια 
καυσίμων και 

λιπαντικών για 

κίνηση 
μεταφορικών 

μέσων 

92318,40 120201,23 

212519,63 

7 

Προμήθεια 
καυσίμων για 

θέρμανση και 

φωτισμό 

8597,81 15740,00 

24337,81 

8 

Προμήθεια 
φωτοτυπικού 

υλικού 

3435,39 4260,21 

7695,60 

9 

Υλικά συντήρησης 
και επισκευής 

κτιρίων 

1643,00 1700,78 

3343,78 

10 

Υλικά συντήρησης 

και επισκευής 
λοιπών 

εγκαταστάσεων 

1654,70 1798,00 

3452,70 

11 

Προμήθεια 
ανταλλακτικών 

ανελκυστήρων 

787,40 595,20 

1382,60 

12 

Ανταλλακτικά 
μηχανογραφικού 

εξοπλισμού 

1686,75 1999,19 

3685,94 

13 
Προμήθεια ειδών 

σημαιοστολισμού  
0,00 96,00 

96,00 

14 Έπιπλα, σκεύη 1091,35 2000,00 3091,35 

15 

Προμήθεια 
μηχανανογραφικο

ύ υλικού (Η/Υ και 

συναφή) 

3807,15 2976,92 

6784,07 

16 

Προμήθεια  

εφαρμογών -

προγραμμάτων 
πληροφορικής 

(λογισμικά) 

500,00 500,00 

1000,00 

17 

Προμήθεια 

φωτοτυπικού 
μηχανήματος 

2952,00 1597,94 
4549,94 

18 
Προμήθεια λοιπού 

υλικού 
0,00 485,83 

485,83 

19 

Προμήθεια ειδών 
για το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο 

4206,73 3837,22 

8043,95 

20 

Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 

4431,37 4918,94 

9350,31 

21 

Προμήθεια 
εξοπλισμού 

ξενώνα Σουλίου 

0,00 4958,76 

4958,76 

22 

Προμήθεια 

εξοπλισμού 
(εργαλεία) 

4979,36 299,84 
5279,20 

23 

Προμήθεια 

ηλεκτρικών 
λαμπτήρων και 

ηλεκτρολογικού 

υλικού  

21397,84 16420,21 

37818,05 

24 

Προμήθεια 
εξοπλισμού 

ασύρματου 

δικτύου  

4885,60 2994,60 

7880,20 

25 
Προμήθεια 

στεγάστρων 
  9999,98 

9999,98 

26 
Είδη ατομικής 

προστασίας 
4846,05 6848,84 

11694,89 

εργατοτεχνικού 

προσωπικού 

27 

Προμήθεια 

γραφικής ύλης και 

λοιπά υλικά 

γραφείων 

(προμήθεια 
φακέλων 

ύδρευσης) 

0,00 942,00 

942,00 

28 

Προμήθεια 
χημικού υλικού 

(απολυμαντικά, 

χημικά κλπ) 

0,00 1927,85 

1927,85 

29 

Προμήθεια 
αντλιών 

Δ.Ε.Παραμυθιάς 

0,00 13640,00 

13640,00 

30 

Προμήθεια υλικών 
ύδρευσης, 

άρδευσης κλπ Δ.Ε. 

Παραμυθιάς 

21308,09 23494,38 

44802,47 

31 

Προμήθεια υλικών 
ύδρευσης, 

άρδευσης κλπ Δ.Ε. 

Αχέροντα 

8736,40 9994,02 

18730,42 

32 

Προμήθεια υλικών 

ύδρευσης, 

άρδευσης κλπ Δ.Ε. 
Σουλίου 

2999,04 3500,00 

6499,04 

33 

Προμήθεια 

ανταλλακτικών 
αντλιών  

7662,00 3199,20 
10861,20 

34 

Προμήθεια 

συμπιεστή 

εδάφους 

0,00 2140,00 

2140,00 

35 

Προμήθεια 

καστροφέα - 

τρακτέρ 

0,00 10540,00 

10540,00 

36 
Προμήθεια ψυχρής 
ασφάλτου 

3580,50 1533,57 
5114,07 

37 

Προμήθεια 

σωλήνων 
αποχέτευσης 

ομβρίων 

2991,96 11593,57 

14585,53 

38 

Προμήθεια 

σιδήρου  οπλισμού 
- υλικών σιδήρου 

2011,60 0,00 
2011,60 

39 

Προμήθεια 

οικοδομικών 
υλικών Δ.Ε. 

Παραμυθιάς 

14415,47 20698,57 

35114,04 

40 

Προμήθεια 

ξυλείας Δ.Ε. 
Παραμυθιάς 

5448,27 4798,23 
10246,50 

41 

Προμήθεια 

οικοδομικών 
υλικών Δ.Ε. 

Αχέροντα 

4885,48 10019,03 

14904,51 

42 

Προμήθεια 
οικοδομικών 

υλικών Δ.Ε. 

Σουλίου 

1497,73 1994,60 

3492,33 

43 

Πορμήθεια 
ξυλείας Δ.Ε. 

Αχέροντα 

2050,19 2286,80 

4336,99 

44 

Πορμήθεια 
ξυλείας Δ.Ε. 

Σουλίου 

0,00 1998,80 

1998,80 

45 
Προμήθεια 

σκυροδέματος 
48690,41 48763,00 

97453,41 

46 
Προμήθεια υλικών 

περίφραξης 
4999,98 5592,66 

10592,64 

47 

Προμήθεια 

εξοπλισμού 
αθλητικών 

εγκαταστάσεων 

4857,51 4863,92 

9721,43 

48 
Προμήθεια οδικών 
και λοιπών ειδών 

1964,16 4172,24 
6136,40 
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σήμανσης 

49 

Προμήθεια 
μεταλλικών 

κιγκλιδωμάτων 

1476,00 0,00 

1476,00 

50 

Φωτοτυπίες 
τοπογραφικών και 

λοιπών σχεδίων 

τεχνικής 
υπηρεσίας 

961,00 0,00 

961,00 

51 

Προμήθεια 

κλιματιστικών 

μονάδων 

1498,82 0,00 

1498,82 

52 
Προμήθεια 

στηθαίων 
2356,00 0,00 

2356,00 

53 

Προμήθεια 

ανταλλακτικών 
χορτοκοπτικών 

κλπ μηχανημάτων 

3031,95 1999,87 

5031,82 

54 

Προμήθεια 
σπόρων, φυτών, 

δενδρυλλίων και 

έτοιμου 
χλοοτάπητα 

967,20 3768,22 

4735,42 

55 

Προμήθεια 

φυτοπαθολογικού 

υλικού, 
λιπασμάτων και 

βελτιωτικών 
εδάφους 

3313,28 3638,60 

6951,88 

56 

Προμήθεια 

μηχανημάτων 

ωρομέτρησης 

0,00 1919,97 1919,97 

57 
Αναβάθμιση 

ιστοσελίδες Δήμου 
0,00 9999,99 9999,99 

58 

Έκδοση 

τουριστικών 
οδηγών και υλικού 

προβολής 

0,00 4960,00 4960,00 

59 

Προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων και 

ανταλλακτικών 

1986,48 2194,80 

4181,28 

60 

Προμήθεια 

διαφόρων ειδών 
για την περίθαλψη 

αδέσποτων ζώων 

13445,60 9920,00 

23365,60 

61 

Προμήθεια 
χημικής τουαλέτας 

τύπου ΑΜΕΑ 

2460,00 0,00 

2460,00 

62 

Προμήθεια 

προκατασκευασμέ
νων 

μετακινούμενων 

τουαλετών 

3698,92   

3698,92 

 

ΣΥΝΟΛΟ 351479,16 440055,06 791534,22 

 

Πίνακας Υπηρεσιών 2016-2017 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΑ 2016 ΑΞΙΑ 2017 ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ταχυδρομικά Τέλη 7444,40 10186,10 17630,50 

2 

Έξοδα ενημέρωσης 

και προβολής 

δεαστηριοτήτων του 
Δήμου 892,80 0,00 892,80 

3 

Διοργάνωση 

συνεδρίων 

συναντήσεων και 
διαλέξεων 975,26 0,00 975,26 

4 Συνδρομές internet 1845,00 1860,00 3705,00 

5 Αμοιβές τεχνικών 248,00 548,00 796,00 

6 

Αμοιβές ορκωτών 

λογιστών  7503,00 7564,00 15067,00 

7 

Αμοιβές ορκωτών 

λογιστών 

Κοινωφελούς 
Επιχείρησης   1488,00 1488,00 

8 

Απομαγνητοφώνηση 

πρακτικών 

Δημοτικού 
Συμβουλίου 3968,00 3828,00 7796,00 

9 

Συντήρηση και 

επισκευή 
ανελκυστήρων 1971,60 2591,60 4563,20 

10 

Συντήρηση 

συστήματος 

ασφαλείας 
συναγερμού στο 

δημοτικό κτίρτιο 

Αχέροντα 297,60 0,00 297,60 

11 

Συντήρηση και 

επισκευή Η/Υ και 

συναφών 315,27 433,20 748,47 

12 

Συντήρηση και 
υποστήριξη 

προγραμμάτων Η/Υ 

Οικ. Και 

Διοικητικής 

Υπηρεσίας 22940,00 22940,00 45880,00 

13 

Εργασίες 
συντήρησης 

ασύρματου δικτύου 

ιντερνετ 3447,20 6993,60 10440,80 

14 

Δαπάνες 

καθαρισμού 

γραφείων 13822,38 12793,46 26615,84 

15 
Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων   8524,88 8524,88 

16 

Έξοδα αθλητικών 

δραστηριοτήτων   2903,58 2903,58 

17 

Εξοδα οργάνωσης 
κοινωνικών 

δραστηριοτήτων   1580,00 1580,00 

18 

Έξοδα λοιπών 
παρεμφερών 

δραστηριοτήτων   2000,00 2000,00 

19 

Υπηρεσίες 

τουριστικής  
προβολής 2529,84 2419,85 4949,69 

20 

Εργασίες 

συντήρησης 
κλιματιστικών 570,40 1237,52 1807,92 

21 

Συλλογή - 

αποκομιδή 

αποριμμάτων 11300,00 7910,00 19210,00 

22 

Αναβάθμιση 

ιστοσελίδας Δήμου   9999,99 9999,99 

23 

Συντήρηση - 
επισκευή δημοτικού 

φωτισμού 10437,78 5598,60 16036,38 

24 

Εργασίες 

σιδηρουργικές   2976,00 2976,00 

25 

Επισκευή κάδων 

απορριμμάτων 5874,45 3992,80 9867,25 

26 

Συντήρηση και 

επισκευή καλοριφέρ 430,50 0,00 430,50 

27 

Ηλεκτρολογικές 

εργασίες 0,00 5282,40 5282,40 

28 

Συντήρηση και 

επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων - 

Συντήρηση 

Ωρολογίου πόλης 4399,99 4399,99 8799,98 

 

ΣΥΝΟΛΟ 101213,47 130051,57 231265,04 
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Ενδεικτικές Προμήθειες 2016 

1. Προμήθεια Κουφωμάτων [14.942,35€] 

Αφορά στην Προμήθεια & εγκατάσταση  

Κουφωμάτων αλουμινίου στα κτίρια (2) των 

Κατασκηνώσεων που βρίσκονται στην ΔΚ 

Παραμυθιάς του Δ. Σουλίου. 

 

Φωτογραφίες πρίν 

 

Φωτογραφίες μετά 

2. Προμήθεια χημικής τουαλέτας τύπου 

ΑΜΕΑ 

Αφορά στην προμήθεια μίας χημική τουαλέτας 

για ΑΜΕΑ του γηπέδου ποδοσφαίρου Γαρδικίου . 

 

Το Τμήμα προμηθειών συμμετείχε στην 

πρόσκληση της Περιφέρεια Ηπείρου που 

αφορούσε τον εξοπλισμό κοινωνικού 

παντοπωλείου Δήμου Σουλίου συνολικού 

προϋπολογισμού με ΦΠΑ 16.350,00€ 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Έλεγχος Ποιότητας Νερού  

Ο Δήμος Σουλίου πραγματοποιεί 

συστηματικούς - περιοδικούς Έλεγχος της 

ποιότητας του πόσιμου νερού με το διαπιστευμένο 

Τμήμα Ιατρικής – Εργαστήριο Υγιεινής και 

Μικροβιολόγιας του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων) 

Χλωριώσεις :  

Με χλωριωτές  και με χλώριο σε δεξαμενές που 

δεν υπάρχουν αυτόματοι χλωριωτές. Έγινε  

προμήθεια δέκα χλωριωτών το έτος 2017 

Βλάβες Ύδρευσης  2016 2017 

ΔΕ Παραμυθιάς 215 230 

ΔΕ Αχέροντα 28 35 

ΔΕ Σουλίου  8 12 

Αλλαγή  κρουνών (σε άλλες 

ΔΕ) 

7 6 

Αλλαγή και επισκευή βανών 5 4 

Αλλαγή και επισκευή 

φλοτέρ 

2 2 

 

Αντικαταστάσεις και επεκτάσεις δικτύων: 

Αντικαταστάθηκαν 180 μέτρα σε 

διάφορες διατομές στην Τ.Κ. Καρβουναρίου το 

έτος 2016 και 260 μέτρα στον οικισμό Κυρά 

Παναγιά το έτος 2017. 

Μετατόπιση - Αντικατάσταση Δικτύου 

ύδρευσης με τοποθέτηση νέων παροχών στην 

Δ.Κ. Παραμυθιάς  Μήκους   300 μ.  λόγω του 

έργου της αποχέτευσης το έτος 2017. 

Αντικαταστάθηκαν 300 μέτρα στην Τ.Κ. 

Πετροβίτσας το έτος 2017. 

Μέτρηση  Υδρομέτρων: 

Γίνεται  μέτρηση υδρομέτρων δύο φορές κατ΄ 

έτος στα παρακάτω υδρόμετρα: 

Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς:   5.320 

Δημοτική Ενότητα Αχέροντα:   1.459 

Δημοτική Ενότητα Σουλίου:   330 

 



[54] 
 

Προμήθεια - επισκευή δεξαμενών: 

Έγινε προμήθεια μεταλλικής δεξαμενής  

15 Κ.Μ. η οποία τοποθετήθηκε στην Τ.Κ. 

Καρυωτίου το έτος 2017. 

 

Έγινε επισκευή σε δύο δεξαμενές το έτος 

2016 και μία το έτος 2017. 

Υδρομαστεύσεις - Πηγές: 

Προστασία και συντήρηση σε πηγή 

Πλατανάκια της Τ.Κ Χρυσαυγής, καθαρισμός 

πηγής στην  Τ.Κ Πολυδρόσου, καθαρισμός πηγής 

στην Τ.Κ Πακωτής (σε δύο πηγές), καθαρισμός 

πηγής στην  Τ.Κ Πέντε Εκκλησιών και 

καθαρισμός πηγής στην Τ.Κ Χόικας 

Καθαρισμός υδρομάστευσης σε 

συνοικισμό Μεταξά της Τ.Κ. Καλλιθέας. 

Καλλιέργεια πηγής στον Οικισμό Νούνεσι της 

Τ.Κ. Ψάκκας 

Αντλιοστάσια Δήμου Σουλίου: 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ    ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ: 

  Κατασκευή ηλεκτρικου πίνακα  

αυτοματισμού εκκινήσεως Αστέρα – 

Τριγώνου  για Μοτέρ  20 HP (ίππων). 

 Τοποθέτηση αντεπίστροφης βαλβίδας 3’’ 

για την αποφυγή υδραυλικής 

καταπόνησης της Αντλίας. 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

(Κεντρικό): 

 Επισκευή ομαλού εκκινητή  (soft starter) 

στον ηλεκτρικό πίνακα και άμεση 

αντικατάσταση του από εφεδρικό 

επισκευασμένο. 

 Επισκευή  υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 

125  HP και αντικατάσταση του από 

εφεδρικό επισκευασμένο . 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ  ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ : 

 Αντικατάσταση υποβρύχιου 

συγκροτήματος με κινητήρα  60  HP και 

αντλίας 45 m3 /h με τη βοήθεια 

γερανοφόρου οχήματος  για ανέβασμα 

και κατέβασμα αυτού σε βάθος 200 

μέτρων κατω από την επιφάνεια. 

 Κατασκευή ηλεκτρικου πίνακα  

αυτοματισμού εκκινήσεως Αστέρα – 

Τριγώνου  για Μοτέρ  60 HP (ίππων). 

 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικού 

πίνακα αντιστάθμισης ισχύος με 

πυκνωτές για τον εκμηδενισμό της 

άεργου ισχύος. 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ : 

 Προμήθεια και τοποθέτηση 

ηλεκτραντλίας  (IN-LINE)  3HP και 

παροχής 5 m3 / h σε 50 μέτρα υψόμετρο. 

 Κατασκευή ηλεκτρικου πίνακα  

αυτοματισμού απευθείας εκκινήσεως  

Μοτέρ  3 HP (ίππων). 

Φρεάτια – αγωγοί όμβριων: 

Συχνές αποφράξεις αγωγών όμβριων 

υδάτων και καθαρισμός φρεατίων καθ΄όλη την 

διάρκεια του έτους για την αποφυγή πλημμυρών. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Αντικαταστάθηκαν  και επισκευαστήκαν 

δέκα κεντρικά υδρόμετρα  στις Τοπικές 

Κοινότητας που αρδεύονται από το ΤΟΕΒ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο Δήμος Σουλίου διαθέτει τρία 

απορριμματοφόρα και 805 κάδους. 

Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς:  550. 

Δημοτική Ενότητα Αχέροντα:   180. 

Δημοτική Ενότητα Σουλίου:   75. 

Επισκευές κάδων: 

Έτος 2016 επισκευή 30 κάδων. 

Έτος 2017 επισκευή 40 κάδων. 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Ο Δήμος Σουλίου διαθέτει 150  προστέθηκαν 20 

κάδοι το 2017 (Σύνολο 170) κάδους 

ανακύκλωσης και η περισυλλογή τους γίνεται 

τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τρίτη, Τετάρτη και 

Πέμπτη). Η  ανακύκλωση μεταφέρεται με 

απορριμματοφόρο του Δήμου στην Γενική 

Ανακύκλωση Α.Ε. στα Ιωάννινα. 

Ανακυκλώθηκαν 180 τόνοι το έτος 2016 και 

199 τόνοι το έτος  2017 

ΑΔΕΣΠΟΤΑ 

Ο Δήμος Σουλίου διέθεσε για τα αδέσποτα 

(τροφές, εμβόλια,  αντιβιώσεις, υλικά 

καθαριότητας): 

Έτος 2016 : 14.000  €. 

Έτος 2017:  15.000  €. 

Ο Δήμος Σουλίου με την υπ΄αρίθμ 191/2016 

απόφαση του εγκρίνει τον κανονισμό 

λειτουργίας  του διαδημοτικού Καταφυγίου 

Αδέσποτων Ζώων Δήμων Ηγουμενίτσας, 

Σουλίου, Φιλιατών.  

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων Δήμου 

Σουλίου. 

Το 2016 εκπονήθηκε το Τοπικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) 

του Δήμου Σουλίου όπου αποτελεί την 

ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της διαχείρισης των 

αποβλήτων στο Δήμο μέσω της ανάπτυξης 

δράσεων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης 

των ΑΣΑ με στόχο τη μείωση των αποβλήτων 

που οδηγούνται σε ταφή. Το τοπικό σχέδιο 

στοχεύει στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου 

σχεδιασμού διαχείρισης ΑΣΑ στο Δήμο Σουλίου, 

το οποίο θα:  

 Ενσωματώσει τις νέες απαιτήσεις και 

στόχους της νομοθεσίας για τη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων με έμφαση στις 

αρχές της πρόληψης, 

επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.  

 Αναδείξει τα απαιτούμενα τοπικά έργα 

υποδομής και δράσεις καθώς και τις 

αναγκαίες συμπληρωματικές κεντρικές 

υποδομές διαχείρισης αποβλήτων.  

  Προτείνει δράσεις:  

o για τη μείωση των αποβλήτων 

που οδηγούνται για ταφή και κατ’ 

επέκταση του κόστους 

διαχείρισης για το Δήμο,  

o για την αύξηση των ποσοστών 

διαλογής στην πηγή και 

ανακύκλωσης των ΑΣΑ 

προκειμένου να επιτευχθεί ο 

στόχος του 50% το 2020,  

o για την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των πολιτών.  

 Διαμορφώσει τον απαιτούμενο 

προϋπολογισμό για την υλοποίηση του 

τοπικού σχεδίου προκειμένου να 

εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης 

στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής 

περιόδου 2014-2020.  

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 Καθαρισμός ρεμάτων σε όλα τα 

επικίνδυνα σημεία του Δήμου που 

παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα σε 

ακραίες καιρικές συνθήκες  με 

μηχανήματα και προσωπικό του Δήμου. 

Καθαρισμός  δρόμων. Επίσης στην Τ.Κ. 

Πολυδρόσου ( κατολίσθηση), στην Τ.Κ. 

Κρυσταλλοπηγής  (Πλάτανος Αράπη, 

Μύλος και καθαρισμός αύλακα  από 

πλημμυρικά φαινόμενα, στην Τ.Κ. 

Γκρίκας ( Ρέμα ΒΙΟΠΑ), στην Τ.Κ. 

Παγκρατίου  ( υπερχείλιση Κωκύτου), 

στην Τ.Κ. Χόικας (Κεντρικός δρόμος), 

στην Τ.Κ.Αμπελιάς (καθαρισμός 

ρέματος), στην Τ.Κ. Αυλοτόπου  ( 

Κλείσιμο κεντρικού δρόμου στη θέση 

Σιούρος και Σούλι)στην Τ.Κ. Νεοχωρίου 

(καθαρισμός στην γέφυρα), στην Δ.Κ. 

Παραμυθιάς  (θέση Γαλατάς). 
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Θεομηνίες Δεκέμβριος 2017 

Εξαιτίας των Έντονων  καιρικών φαινομένων  

που έπληξαν τον Δήμο Σουλίου (30/11-1/12-

2017) με την υπ’ αρίθμ 141993/8940/6-12-2017 

7-12-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  

ο Δήμος Σουλίου κηρύχτηκε σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και άμεση 

διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές στο 

οδικό δίκτυο, σε υποδομές, σε κατοικίες, 

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, γεωργικές 

καλλιέργειες κλπ, που προκλήθηκαν από τα 

έντονα καιρικά φαινόμενα.    

Κατά την διάρκεια των έντονων  καιρικών 

φαινομένων αλλά και στην συνέχεια για την 

αποκατάσταση των υποδομών υπήρχε αγαστή 

συνεργασία με την περιφέρεια Ηπείρου (με 

συνεργεία κοπής δέντρων, αποκατάσταση 

βατότητας οδών, καθαρισμούς ρεμάτων). Επίσης 

ο Δήμος Σουλίου σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια Ηπείρου συγκρότησαν επιτροπή η 

οποία καταγράψει ζημίες που προκλήθηκαν σε 

καταστήματα και επιχειρήσεις του Δήμου 

Σουλίου λόγω της θεομηνίας (έντονη 

βροχόπτωση). 
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Κοινωφελής Εργασία  

Εγκρίθηκαν 39 θέσεις κοινωφελούς 

εργασίας στο Δήμο Σουλίου και παρείχαν τις 

υπηρεσίες τους έως τέλος Δεκεμβρίου 2017 (8 

μήνες) 39 άτομα των ακόλουθων ειδικοτήτων.  

Συγκεκριμένα:  

Αρ. Θέσεων Εκπ. 

Επίπεδο 

Ειδικότητα 

1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

5 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 

1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

1 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

1 ΠΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

6 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

1 ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 
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Λάμποβος Παραμυθιάς  

Με ευθύνη και διαχείριση από την 

Δημοτική Αρχή πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 

μεγάλη εμποροπανήγυρης ¨Λάμποβο¨. Πέρα από 

την οικονομική τόνωση της τοπικής αγοράς είχε 

και για τον Δήμο το παρακάτω οικονομικό 

όφελος. 

Για το έτος 2016 

Το γενικό σύνολο όλων των εσόδων που 

προήλθε  από μισθώσεις παραπηγμάτων στην 

εμποροπανήγυρη, δημοτικών χώρων, καθώς και 

του προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου 

Βούλγαρη, για τη λειτουργία του Λούνα Παρκ και 

των ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ανήλθε στο ποσό 

των 238.560,00 (διακόσιων τριάντα οκτώ  

χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ). 

Το γενικό σύνολο των εξόδων (δαπάνες 

για κατασκευή παραπηγμάτων, ασφάλεια χώρου, 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις), ανήλθε  στο 

ποσό των 45.878,15€ (σαράντα πέντε χιλιάδων 

οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ και δεκαπέντε 

λεπτών). 

Τα καθαρά έσοδα που κατατέθηκαν, 

βεβαιώθηκαν στο Δήμο Σουλίου, ήταν 

 192.681,85 (εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες 

εξακόσια ογδόντα ένα ευρώ και ογδόντα πέντε 

 λεπτά). 

 

Για το Έτος 2017 

Το έτος 2017 με ακόμη πιο επιτυχημένη 

διοργάνωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος 

είχε τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα. Tο 

γενικό σύνολο όλων των εσόδων που προήλθαν 

από μισθώσεις παραπηγμάτων στην 

εμποροπανήγυρη, δημοτικών χώρων, καθώς και 

του προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου 

Βούλγαρη, για τη λειτουργία του Λούνα Παρκ και 

των ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ανήλθε στο ποσό 

των 252.525,00. 

Το γενικό σύνολο των εξόδων (δαπάνες 

για κατασκευή παραπηγμάτων, ασφάλεια χώρου, 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις), ανήλθε στο ποσό 

των 42.782,48€ . 

Τα καθαρά έσοδα που κατατέθηκαν, 

βεβαιώθηκαν στο Δήμο Σουλίου, ήταν 

209.742,52. 
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Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου  

ακαθάρτων και εγκατάστασης 

επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ 

Παραμυθιάς και Καρυωτίου του 

Δήμου Σουλίου (ιστορικό έως 

σήμερα) 

O Δήμος Σουλίου ως κύριος του έργου 

Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου  ακαθάρτων και 

εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ 

Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου. 

είχε υποβάλει σχετική πρόταση χρηματοδότηση 

της παραπάνω πράξης η οποία και εντάχθηκε στο 

ΕΠΕΡΡΑ 2007-2013 μέσω προγραμματικής 

σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου ως φορέα 

υλοποίησης του έργου. 

Υποέργο 1 Αποχέτευση εσωτερικού 

δικτύου  ακαθάρτων και εγκατάστασης 

επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ Παραμυθιάς 

και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου  το οποίο 

συμβασιοποίηθηκε στις 08-12-2015 με 

προϋπολογισμό 4.796.250,25€ και  ανάδοχο του 

έργου την εταιρεία ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ και 

Διάρκεια υλοποίησης έως 09-08-2018. 

Χρέη επιβλέπουσας υπηρεσίας εκτελεί η 

Δ/νσης Τεχνικών έργων της οικείας Περιφέρειας. 

Το φυσικό αντικείμενο αντικείμενο της 

παραπάνω εργολαβίας περιλαμβάνει την 

κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στην πόλη της  

Παραμυθιάς  Τ.Κ Καρυωτίου  καθώς και την 

κατασκευή ΕΕΛ. 

Επίσης στην ενταχθείσα πρόταση 

περιλαμβάνονταν και τα παρακάτω Υποέργο 

2:Αρχαιολογικές και Σωστικές εργασίες. 

Υποέργο 3: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου. 

Υποέργο4: Δίκτυα ΟΚΩ 

Σημειώνεται  ότι το παραπάνω έργο με 

την αρ. πρωτ. 8981/03/08/2017 απόφαση  της 

Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος <<Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον,& Αειφόρος Ανάπτυξη>> εντάχθηκε 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Προγράμματος 

<<Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον,& 

Αειφόρος Ανάπτυξη>> με κωδικό ΟΠΣ 5002185 

και τίτλο <<Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου 

ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας 

ακαθάρτων του Δημοτικού Διαμερίσματος 

Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου-

Β ΦΆΣΗ (Ολοκλήρωση)>>. Με αυτόν τον τρόπο 

πραγματοποιήθηκε η εξασφάλιση της 

χρηματοδότησης της παραπάνω πράξης  και 

υλοποίησης μέσω του ΕΣΠΑ 2014-

2020(μεταφορά) των  εργασιών που δεν  

υλοποιηθήκαν στο πλαίσιο της προγραμματικής 

περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Η συνολική  δημόσια δαπάνη της πράξης 

ανέρχεται στο ποσό των 4.626.224,15€  με 

επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 3.716.005,11€   όπου 

ποσό 857.725,81€ αφορά το Φ.Π.Α( μη επιλέξιμο 

λόγω φύσης του έργου) και ποσό 52.493,23€ που 

αφορά την τριτοβάθμια επεξεργασία της ΕΕΛ και 

τα ανταλλακτικά. Υπενθυμίζεται ότι η πρόσκληση  

αφορούσε και χρηματοδοτούσε εγκαταστάσεις 

δευτεροβάθμιας επεξεργασίας. 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης 

περιλαμβάνει την κατασκευή έργων αποχέτευσης 

ακαθάρτων – τριών αντλιοστασίων και ΕΕΛ και 

περιλαμβάνει την Παραμυθιά και τους οικισμούς 

Αγ.Δονάτου και Αγ. Γεώργιου και την Τ.Κ 

Καρυωτίου. 

Κατά την διάρκεια υλοποίησης της 

εργολαβίας  η οποία συμβασιοποιήθηκε στις 08-

12-2015  και κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών προέκυψε σειρά ζητημάτων  τεχνικής 

αλλά και διοικητικής φύσεως ( ένταξη έργου στο 

νέο ΕΣΠΑ   εξασφάλιση ιδιοκτησιακού  χώρου 

κατασκευής ΕΕΛ). 

  Η όδευση του αγωγού μεταφοράς 

ακαθάρτων των λυμάτων  που  καταλήγει 

στην ΕΕΛ διέρχονταν εντός ιδιωτικής  

έκτασης. Η αναζήτησης εναλλακτικής 

όδευσης κρίθηκε  οικονομικά και τεχνικά 

ασύμφορη διότι θα απαιτούσε  κατασκευή  

νέου αντλιοστασίου-αύξηση του μήκους 

τελικής όδευσης με  σημαντική αύξηση 

του κόστους κατασκευής και αναγκαίων 

τροποποιήσεων της μελέτης. Ο Δήμος 

Σουλίου προχώρησε στην υποχρεωτική 

διέλευση του αγωγού ακαθάρτων εντός 

της ιδιοκτησίας ασκώντας όλα τα ένδικα 

μέσα και σύμφωνα με την νομοθεσία 

(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων με 

εγγυοδοσία). 

 Τροποποίηση της θέσης του αντλιοστασίο 

Καρυωτίου (ΑΝΤ3) και αλλαγής όδευσης 

του καταθλιπτικού αγωγού Τ1-Τ29 λόγω 

διέλευσης εντός ιδιοκτησιών (κ. Σταύρου-

κ. Φαρμάκη). 

 Αλλαγή θέσης του αντλιοστασίου  

ΑΝΤ1(περιοχή Κανούλι) διότι βρισκόταν 

εντός ζώνης ρέματος. 
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Το είδος και η φύση του έργου σε συνδυασμό με 

την τοπογραφία της περιοχής και  την δομή της 

πόλης της Παραμυθιάς η παρουσία δικτύων ΟΚΩ 

(δίκτυα ύδρευσης-πλακοσκεπής παντορροϊκος 

αγωγός –λαγούμια) τα οποία  έχουν 

κατασκευαστεί αποσπασματικά και πριν πολλά 

χρόνια  και δεν υπάρχουν αποτυπωμένα, 

δημιούργησαν πρόβλημα   όδευσης των αγωγών 

ακαθάρτων ειδικότερα στο κέντρο της πόλης. Για 

τον εντοπισμό των δικτύων απαιτήθηκε η 

διενέργεια διερευνητικών τομών εκτός 

συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας έπειτα 

από αίτημα του αναδόχου και  σύμφωνη γνώμη 

της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Με την αρ. πρωτ. 16629/2017 σύμβαση 

ανατέθηκε στην εταιρεία ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ η 

εκτέλεση  διερευνητικών τομών στο εσωτερικό  

οδικό δίκτυο της Παραμυθιάς προκειμένου να 

εντοπιστούν τα υφιστάμενα δίκτυα κοινής 

ωφελείας (ΟΚΩ). 

Κατά την διάρκεια  εξέλιξης της κατασκευής του 

έργου ο ανάδοχος προέβη σε διακοπή εργασιών 

επικαλούμενος μεταξύ άλλων: 

Την μετατόπιση των δικτύων ΟΚΩ από τον Δήμο 

Σουλίου. 

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ.74246/01-08-2017 

εγγράφου  της επιβλέπουσας  υπηρεσίας του 

έργου ο Δήμος Σουλίου σύμφωνα με τα αρ. 

πρωτ.9148/29-09-2017&979/09-02-2018 έγγραφα 

προχώρησε στην μετατόπιση των δικτύων 

ύδρευσης  και παντοροϊκού  πλακοσκεπούς  

αγωγού στο κλάδο Η4-Η11(πρώην εφορεία-

Λαϊκή-Φανάρια- φούρνος Καλόγηρου) ώστε να 

προχωρήσει η κατασκευή του αγωγού 

αποχέτευσης και να αρθούν οι λόγοι διακοπής 

εργασιών  και ναν απελευθερωθεί ικανό μέτωπο 

εργασιών ανάντη του κλάδου Η. 

Η μετατόπιση των δικτύων πραγματοποιήθηκε 

από ιδιώτες εργολάβους. 

Επίσης στην περιοχή πραγματοποιήθηκε και η 

μετατόπιση του δικτύου ΟΤΕ. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου προχώρησε με το αρ. 

πρωτ.20226/1702/16-02-2018 στην «ανάκληση 

της με αρ. πρωτ. 77758/8729/3-8-2017 απόφασης 

σε σχέση με του μέρους αποδοχής περιεχομένου 

ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών της 

αναδόχου εταιρίας του έργου» διότι έχουν αρθεί 

όλοι οι λόγοι διακοπής των εργασιών. 

Στην παρούσα φάση έχει εγκατασταθεί ο  

εργολάβος και πραγματοποιούνται 

κατασκευαστικές εργασίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[61] 
 

Συνεργασίες  

ΜΟΔ - Σχεδιασμός και την ωρίμανση 

Προγράμματος ολοκληρωμένων παρεμβάσεων 

για την περιοχή του μυθικού Αχέροντα.  

Με πρωτοβουλία των Δήμων Σουλίου και 

Πάργας, αποφασίστηκε τον Νοέμβριο του 2016 η 

υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης (Συμφωνία 

Εταιρικής Σχέσης) για το σχεδιασμό και την 

ωρίμανση Προγράμματος ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων για την περιοχή του μυθικού 

Αχέροντα.  

Στο πλαίσιο αυτό έχει συμφωνηθεί η 

σύσταση της ομάδας εργασίας που θα 

επεξεργαστεί το σχέδιο του Προγράμματος, στην 

οποία κρίθηκε σκόπιμο λόγω της ιδιαίτερης 

τεχνογνωσίας σας και του ενδιαφέροντος για την 

περιοχή να συμμετέχει και εκπρόσωπος του 

ΕΘΙΑΓΕ. 

Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν 

εκπρόσωποι των μελών της Εταιρικής Σχέσης 

(Δήμοι, Περιφέρεια Ηπείρου, Υπουργείο 

Πολιτισμού/Εφορίες Αρχαιοτήτων, Φορέας 

Διαχείρισης Καλαμά-Αχέροντα, ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ 

και ΕΤΑΝΑΜ) και πρόσθετα μέλη από λοιπούς 

επιστημονικούς και άλλους φορείς που μπορούν 

να συμβάλουν στο σχεδιασμό. 

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του 

σχεδιασμού ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για 

την ιδιαίτερα αξιόλογη περιοχή του μυθικού 

Αχέροντα, που αποτελεί ένα τόπο με ιδιαίτερες 

δυνατότητες ανάπτυξης ειδικών μορφών 

τουρισμού αλλά και παράλληλα περιβαλλοντικά 

ιδιαίτερο (προστατευόμενη περιοχή Δέλτα και 

στενών Αχέροντα) αλλά και ιστορικά και 

πολιτιστικά ξεχωριστό σε συνεργασία με τον 

όμορο δήμο Πάργας και  ιδίως στα ακόλουθα: 

 στη δημιουργία ομάδας σχεδιασμού ενός 

προγράμματος στη βάση των προβλέψεων 

των κοινοτικών κανονισμών για τις 

ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις , 

υπό την καθοδήγηση των δημοτικών 

συμβουλίων των δύο δήμων και με τη 

συμμετοχή εκπροσώπων από την 

Περιφέρεια και από το φορέα διαχείρισης 

της προστατευόμενης περιοχής 

 στον προσδιορισμό της στρατηγικής της 

ολοκληρωμένης παρέμβασης στην εν 

λόγω περιοχή 

 στο σχεδιασμό συγκεκριμένων 

παρεμβάσεων δημόσιου αλλά και 

ιδιωτικού χαρακτήρα 

 στην προετοιμασία και ωρίμανση έργων 

προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν σε 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

 στη διερεύνηση χρηματοδοτικών πηγών 

για την υλοποίηση των παρεμβάσεων 

Η σημαντική τεχνογνωσία της ΜΟΔ και 

των Ομάδων Υποστήριξης Δικαιούχων σε τέτοιου 

είδους θέματα και δεδομένων των σχετικών 

αδυναμιών του δήμου μας.  

 

ΜΟΔ – Υποστήριξη της ΜΟΔ στην υποβολή 

πρότασης της υπ’ αρίθμ 5838/740/Α3/13-11-

2017 πρόσκλησης της  Ειδικής Γραμματείας 

Διαχείρισης Τομεακων ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ με 

τίτλο  «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής 

Ακίνητης Περιουσίας» προκειμένου ως Δήμος 

να υποβάλλουμε πρόταση ένταξης και 

χρηματοδότησης για την Εναχρησιμοποίηση 

του Σχολείου Βούλγαρη το οποίο βρίσκετε στην 

Παραμυθιά.  
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Δωρεές 

2016 

 Δωρεά οχήματος με αριθ. κυκλοφορίας 

ΗΝΒ: 4529 κλειστού φορτηγού FORD 

DIESEL με αριθ. πλαισίου 

WFOLXXGBVLTY02659 και αριθμό 

κινητήρα 4FCTY02659 , από την 

Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σουλίου 

 Δωρεά αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή 

από την εταιρία «Ιατρικών ειδών – 

Ορθοπεδικών –Οξυγόνου Παππάς 

Νικόλαος». 

 Δωρεά Βιβλίων [ελληνικής και ξένης 

βιβλιογραφίας Λευκωμάτων] (300 

περίπου σε αριθμό) από τον κ. Αθανάσιο 

Κομνηνό  

 Δωρεά ποσού 160.000,00€ του Ιδρύματος 

Βασιλείου Γ. Μελά για την εκτέλεση του 

έργου «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο 

πρώην Ειρηνοδικείο ΠΑραμυθιάς». 

 Δωρεά- παραχώρηση 60 προβολέων 1KW 

και 40 προβολέων 2KW από την 

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ 

ΑΕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επισκέψεις 

Πρόεδρος Δημοκρατίας – κ Προκόπης 

Παυλόπουλος 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τίμησε με 

την παρουσία τυς εορταστικές εκδηλώσεις σε 

ανάμνηση του Ολοκαυτώματος του Κουγκίου και 

της αυτοθυσίας του Καλόγηρου Σαμουήλ και των 

Σουλιωτών υπέρ της Ελευθερίας. 

 

Στον Πρόεδρο δόθηκε υπόμνημα με κύρια σημεία 

[απόσπασμα από Υπόμνημα]: 

1. Αναθεώρηση  της Χωροταξικής Μελέτης 

του Σουλίου (έκδοσης νέας διορθωμένης 

και σαφέστερης), λαμβάνοντας σοβαρά 

υπόψη τη βασική και μοναδική 

επαγγελματική απασχόληση των λιγοστών 

εναπομεινάντων κατοίκων που είναι η 

κτηνοτροφία. 

2. Επίλυση του ιδιοκτησιακού προβλήματος 

σε πολλούς κλήρους που έχουν 

παραχωρηθεί κατά χρήση στην περιοχή 

του Σουλίου, αλλά λόγω της οριοθέτησης 

που απαγορεύει την διατήρηση των 

υφιστάμενων και την ανέγερση νέων 

στάβλων, κινδυνεύει να καταστεί άνευ 

ουσίας η μεταβίβασή τους στους άμεσους 

κληρονόμους των δικαιούχων 

3. Αναστήλωση του κάστρου της Κιάφας – 

των πηγαδιών – των Μύλων.  

4. Αναπαλαίωση και αναστήλωση των 

ιστορικών ερειπωμένων οικιών των 

Καπεταναίων και των μεγάλων 

Σουλιώτικων οικογενειών,  με ταυτόχρονη 

διατήρηση των δομικών και μορφολογικών 

τους χαρακτηριστικών. 

5. Ανάδειξη – Αποκατάσταση – Σήμανση των 

Ιστορικών Μονοπατιών. 

6. Βελτίωση του υπάρχοντος οδικού δικτύου 

προς τα Σουλιωτοχώρια και δημιουργία 
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κόμβου στη Γλυκή και γενικά βελτίωση 

οδών για την καλύτερη προσβασιμότητα. 

 

Πρωθυπουργός – κ. Τσίπρας Αλέξης 

[απόσπασμα από Υπόμνημα]: 

Ενόψει του παραγωγικού συνεδρίου διεξήχθη στα 

Ιωάννινα 22 και 23 Οκτωβρίου 2017, η Δημοτική 

Αρχή του Δήμου Σουλίου υπέβαλλε  στον 

πρωθυπουργό υπόμνημα με κύρια σημεία: 

1. Την Υποβάθμιση των δύο δημοτικά 

σχολεία, το Δημοτικό Σχολείο Νεράϊδας 

από έξι (6) οργανικές θέσεις 

υποβαθμίστηκε  σε τρεις (3)  και το 

Δημοτικό Σχολείο Γλυκής από έξι (6) 

οργανικές θέσεις  υποβαθμίστηκε σε τρεις 

(3). Ως Δημοτική Αρχή εκφράζουμε την 

έντονη αντίθεσή μας στην απόφαση αυτή 

και παρακαλούμε για την άμεση 

παρέμβασή σας προκειμένου να 

σταματήσει η υποβάθμιση. Ζητούμε, με  

γνώμονα την αναβάθμιση της προσφοράς 

υπηρεσιών παιδείας στους κατοίκους του 

ορεινού Δήμου Σουλίου να μην ισχύουν  τα 

ίδια αριθμητικά κριτήρια όπως στα μεγάλα 

αστικά κέντρα. 

2. χρηματοδότηση για το Σχολείο Βούλγαρη 

3. Ύδρευση εξωτερικού – εσωτερικού δικτύου 

Παραμυθιάς – Καρυώτι – Νεοχώρι – 

Κρυσταλλοπηγή – Αμπελιά 

4. οδοποιία  - ολοκλήρωση έργου με τίτλο 

«Σύνδεση Ε.Ο. Ηγουμενίτσας –

 Πρέβεζας με εγνατία Οδό (Τμήμα Παραμυ

θιά – Μεσοπόταμος),  

5. βελτίωση οδού Γλυκή - Σούλι 

6. Κάστρο Κιάφας 

7. Νεκροταφείο  

8. Βιβλιοθήκη  

Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης [απόσπασμα 

από Υπόμνημα]: 

Ενόψει της επίσκεψη του υπουργού στη Θεσπρωτία 

και ιδιαίτερα στην Τοπική Κοινότητα Γλυκής του 

Δήμου Σουλίου η δημοτική Αρχή του Δήμου 

Σουλίου υπέβαλλε στον υπουργό το ακόλουθο 

υπόμνημα. 

Στο ορεινό και απομακρυσμένο Σούλι, οι 

λίγοι εναπομείναντες κάτοικοι των πέντε Τοπικών 

Κοινοτήτων (Σαμονίδα, Τσαγγάρι, Αυλότοπος, 

Κουκουλιοί, Φροσύνη), καθημερινά δίνουν το δικό 

τους δύσκολο αγώνα επιβίωσης. Ενδεικτικά, 

αναφέρουμε ότι πολλές φορές για μεγάλο χρονικό 

διάστημα δεν υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής 

επικοινωνίας.  

 

Άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα που 

εμφανίζεται σε πολλές τοπικές κοινότητες του 

Δήμου μας είναι ότι δεν υπάρχει σήμα της 

ψηφιακής πλατφόρμας εκπομπής της DIGEA με 

αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να μην έχουν 

πρόσβαση τόσο στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας, 

όσο και στους ιδιωτικούς περιφερειακούς 

τηλεοπτικούς σταθμούς. 

 

Ο Δήμος Σουλίου  αποτελείται από όμορα 

γεωγραφικά διαμερίσματα με κοινή ιστορία και 

κοινές επιμέρους πολιτισμικές συνήθειες και 

πρακτικές, με σαφή κοινωνική συνοχή μεταξύ των 

συνεννούμενων δομών. Είναι ένας Δήμος με 

δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης.  Για τους 

παραπάνω λόγους αποτελεί ιδιαίτερη σημασία η 

χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών για την ενημέρωση των επισκεπτών 

και την προβολή του. Η δυνατότητα 

χρηματοδότησης για την ψηφιακή προβολή του 

Δήμου μέσω της κατασκευής ψηφιακών 

τουριστικών οδηγών (infokiosks) και μέσω της 

ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα 

(mobile applications) θα αποτελούσε ένα σύγχρονο 

και απαραίτητο εργαλείο επικοινωνίας.  

 

 

Υπουργός Υποδομών – Μεταφορών – κ. 

Χρήστος Σπίρτζης [απόσπασμα από 

Υπόμνημα]: 

ενόψει του παραγωγικού συνεδρίου που διεξήχθη 

στα Ιωάννινα 22 και 23 Οκτωβρίου 2017, ο 

υπουργός υποδομών – μεταφορών επισκέφτηκε την 

πόλη της Ηγουμενίτσας Δημοτική Αρχή του Δήμου 

Σουλίου υπέβαλλε  το παρακάτω υπόμνημα. 

Στο Δήμο Σουλίου και συγκριμένα στις 

Τ.Κ. Γκρίκας – Ψάκκας βρίσκεται το  Βιοτεχνικό 

Πάρκο Θεσπρωτίας (ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.). Σε τμήμα 

αυτού και παραπλεύρως έχει χωροθετηθεί και έχει 

ήδη ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης το 

Εμπορευματικό Κέντρο Θεσπρωτίας. Από 

Ελληνικής πλευράς είναι εταίροι ο ΟΛΗΓ, η 

περιφέρεια Ηπείρου και η ΒΙΟΠΑΘΕ ΑΕ. Η 
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οικονομική κατάσταση της χώρας δεν ευνόησε την 

εγκατάσταση επιχειρήσεων στο Βιοτεχνικό πάρκο 

(μόνο 7 επτά επιχειρήσεις) σύμφωνα με τις αρχικές 

εκτιμήσεις και προβλέψεις. Η χωρική γειτνίαση με 

το Εμπορευματικό θεωρούμε ότι θα λειτουργήσει 

θετικά για την επιτάχυνση του ενδιαφέροντος για 

επενδύσεις υπο τις διευκολύνσεις που παρέχει το 

ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. Η σύνδεση του ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ με το 

εμπορευματικό κέντρο θα προσδώσει προστιθέμενη 

αξία στο σύνολο των υποδομών μεταφορών της 

περιφέρειας και θα προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη 

μέσα από το συντονισμό της παραγωγής  / 

μεταποίησης και μέσω του διευρωπαϊκού δικτύου 

μεταφορών του οποίου στοιχεία είναι ο λιμένας 

Ηγουμενίτσας, η Εγνατία οδός, η μελλοντική 

σιδηροδρομική γραμμή, όπως επίσης η Ιονία οδός 

και οι διασυνδέσεις με τις όμορες χώρες λόγω της 

γεωγραφικής θέσης. Η δημιουργία του 

Εμπορευματικού Κέντρου στην περιοχή αυτή θα 

δημιουργήσει έναν ενιαίο πόλο ανάπτυξης με το 

ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ που θα αναπτύξει θετικές συνέργειες 

και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο δομών, 

δηλαδή του ΒΙΟΠΑΘΕ και του Εμπορευματικού 

και θα δρομολογήσει αναπτυξιακές προοπτικές σε 

ολόκληρη την περιφέρεια. Για το τόσο σημαντικό 

έργο παρακαλούμε πολύ την στήριξη σας και την 

βοήθεια σας σε αυτό το τόσο σημαντικό εγχείρημα  

Για πάρα πολλά χρόνια εκκρεμεί μια πολύ 

σημαντική μελέτη με τίτλο 

«Σύνδεση Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας  με  

Εγνατία  Οδό  (Τμήμα  Παραμυθιά  –  

Μεσοπόταμος)». Με την ολοκλήρωση της, θα 

αναβαθμιστεί ο   υφιστάμενος   οδικός  άξονας  

στην Εθνική οδό, θα βελτιωθούν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά  του  υφιστάμενου δικτύου με 

σύγχρονα πρότυπα, θα υπάρχει  καλύτερη 

εξυπηρέτηση της σημερινής και μελλοντικής κυκλο

φορίας της περιοχής-    σημαντική βελτίωση   της   

οδικής  ασφάλειας.  Η ολοκλήρωση του για την 

περιοχή είναι πολύ σημαντική καθώς 

δημιουργείται  εναλλακτικός  άξονας  χερσαίων  

μεταφορών  προς  τον  λιμένα  της  Ηγουμενίτσας  

μέσω  της  σύνδεσης  με  την  Εγνατία  Οδό,  για  

την  εξυπηρέτηση  των    μεταφορών    του  

άξονα Πρέβεζας –

 Ηγουμενίτσας με αύξηση της οδικής ασφάλειας, τη

 μείωση  του χρόνου διαδρομής και του 

διαμετακομιστικού κόστους.  

Επίσης υπάρχει ανάγκη συντήρησης και 

βελτίωσης του δρόμου από Γλυκή προς Σούλι. 

Πρόκειται για ένα δρόμο που οδηγεί προς τα 

ιστορικά και απομακρυσμένα χωριά του Σουλίου. 

Στο ορεινό και απομακρυσμένο Σούλι, οι 

λίγοι εναπομείναντες κάτοικοι των πέντε Τοπικών 

Κοινοτήτων (Σαμονίδα, Τσαγγάρι, Αυλότοπος, 

Κουκουλιοί, Φροσύνη), καθημερινά δίνουν το δικό 

τους δύσκολο αγώνα επιβίωσης. Ενδεικτικά, 

αναφέρουμε ότι πολλές φορές για μεγάλο χρονικό 

διάστημα δεν υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής 

επικοινωνίας. Άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν τόσο οι κάτοικοι του Σουλίου όσο 

και των άλλων απομακρυσμένων περιοχών του 

Δήμου μας είναι ότι δεν υπάρχει κάλυψη ψηφιακού 

σήματος.  
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Λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Σουλίου, ανάληψη των 

δραστηριοτήτων και των 

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της 

από το Δήμο Σουλίου και μεταφορά του 

προσωπικού της στο Δήμο Σουλίου 

Με την υπ’ αρίθμ. 11/2016 απόφαση της 

κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Σουλίου 

αποφασίστηκε η Λύση της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Σουλίου και η ανάληψη των 

δραστηριοτήτων και των χρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων της από το Δήμο Σουλίου και 

μεταφορά του προσωπικού της στο Δήμο Σουλίου. 

Συγκεκριμένα η κοινωφελής Επιχείρηση 

καλείται να διαχειριστεί ένα κύκλο εργασιών που 

σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης που 

καταρτίζει κάθε χρόνο απαιτεί χρηµατοδότηση από 

τον οικείο ∆ήµο της τάξης των 30.000,00€ 

προκειµένου να καλύψει τις δαπάνες της εκτός των 

χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων που υλοποιεί 

ποσό το οποίο δεν θα επαρκεί από το επόμενο έτος 

2017 .  

Επιπλέον η αυστηρή εφαρµογή του νέου 

θεσµικού πλαισίου επιβάλλει την καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων κάθε 

µήνα και που σε διαφορετική περίπτωση, θέτει 

υπέρογκα πρόστιµα µε συνέπεια την αστική και 

ποινική ευθύνη των Προέδρων και Αντιπροέδρων 

των Νοµικών Προσώπων.  

Η χρηµατοδότηση της Επιχείρησης κατά 

κύριο λόγο στηρίζεται στις επιχορηγήσεις των 

προγραµµάτων, οι οποίες δεν καταβάλλονται 

εγκαίρως µε αποτέλεσµα η Επιχείρηση να µην έχει 

τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

της σύµφωνα µε όσα προβλέπει το θεσµικό 

πλαίσιο.  

Το Διοικητικό προσωπικό που εργάζεται 

στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σουλίου και 

καλείται να υποστηρίξει διοικητικά όλες τις 

δραστηριότητες της Επιχείρησης αποτελείται από 

δύο υπαλλήλους ΔΕ οι οποίοι δεν επαρκούν για τη 

στελέχωση των τμημάτων της Επιχείρησης. Επίσης 

ο Δήμος Σουλίου δεν διαθέτει το απαραίτητο 

προσωπικό το οποίο θα μπορούσε να αποσπάσει με 

σκοπό τη στελέχωση των τμημάτων της Κ.Ε.Δ.Σ.  

Όλα όσα προαναφέρονται αποτελούν 

σοβαρό λόγο λύσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Σουλίου και εν όψει και της γενικότερης 

οικονοµικής δυσπραγίας είναι επιβεβλημένη για 

την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας, η λύση της 

Κ.Ε.Δ.Σ , η ανάληψη των δραστηριοτήτων της από 

το ∆ήµο και η µεταφορά του προσωπικού της στο 

∆ήµο.  

Με αυτή την απόφαση η  απορρόφησή της 

από το Δήµο θα έχει τις εξής θετικές επιπτώσεις:  

 Θα υπάρξει µείωση κόστους αφού θα 

καταργηθούν υπηρεσίες που αγόραζε η 

Κ.Ε.Δ.Σ για την υποστήριξη των εργασιών 

της. 

 Θα απλουστευτεί το διοικητικό έργο αφού 

θα εκλείψουν όλες οι γραφειοκρατικές 

διαδικασίες που συνεπάγεται η λειτουργία 

της.  

 Θα υπάρξει µεγαλύτερη 

αποτελεσµατικότητα και ταχύτητα στη λήψη 

αποφάσεων, αφού δεν θα χρειάζεται να 

ασχολείται το Δηµοτικό Συµβούλιο µε τις 

αποφάσεις ενός επιπλέον Διοικητικού 

Συµβουλίου.  

 Θα υπάρξει εξοικονόµηση ανθρώπινου 

δυναµικού αφού δεν θα χρειάζεται να 

ασχολούνται διαφορετικοί υπάλληλοι για 

την ίδια εργασία (π.χ προµήθειες, 

διαγωνισµοί, εντάλµατα κ.λ.π.)  

 Θα υπάρξει καλύτερος συντονισµός και πιο 

αποτελεσµατική διαχείριση του συνολικού 

έργου του Δήµου, αφού όλες οι 

δραστηριότητες θα πραγµατοποιούνται από 

το Δήµο  και  

 τέλος, δεν αναµένεται να υπάρξει καµιά 

επιχειρησιακή δυσλειτουργία, αφού όλες οι 

δραστηριότητες της Κ.Ε.Δ.Σ προβλέπονται 

στον οργανισµό του Δήµου. 

 

[απόσπασμα από την Εκτελεστική επιτροπή 

7/2017] 
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Σχολείο Βούλγαρη  

Ο Δήμος Σουλίου συμμετείχε  στην υπ’ 

αρίθμ 5838/740/Α3/13-11-2017 πρόσκλησης της  

Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακων ΕΠ 

ΕΤΠΑ και ΤΣ με τίτλο  «Δημιουργική 

Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» 

και  υπέλαβαλε  πρόταση ένταξης και 

χρηματοδότησης για την Εναχρησιμοποίηση του 

Σχολείου Βούλγαρη το οποίο βρίσκετε στην 

Παραμυθιά. Με τίτλο «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: 

Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και 

εκπαίδευσης» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ Δήμου Σουλίου  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ:  

ΕΤΟΣ 2016:  

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ  - 14 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  - 52  

ΕΤΟΣ 2017:  

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - 14 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  - 35  

«Εναρμόνιση Οικογενειακής & 

Επαγγελματικής ζωής» (ΕΣΠΑ) 

Για τα έτη 2016 και 2017 πραγματοποιήθηκε 

η Διεξαγωγή των απαραίτητων ενεργειών σχετικά 

με τη συμμετοχή του Νομικού Προσώπου στις 

προσκλήσεις της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το πρόγραμμα 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής 

ζωής» (ΕΣΠΑ) έτους 2016-2017  και το με τη 

συμμετοχή των Παιδικών Σταθμών & ΚΔΑΠ με 

χρηματοδότηση να φτάνει το ποσό για το 2016: 

219.635,41€ και για το έτος 2017: 232.767,46€ 

Οι Δομές που λειτουργούν στον Δήμο Σουλίου 

1. Α παιδικός Σταθμός Παραμυθιάς 

2. Β παιδικός Σταθμός Παραμυθιάς 

3. Παιδικός Αχέροντα  

4. ΚΔΑΠ Μουσικό Πολιτιστικό Αθλητικό 

Κέντρο Κρυσταλλοπηγής Α Βάρδια  

5. ΚΔΑΠ Μουσικό Πολιτιστικό Αθλητικό 

Κέντρο Κρυσταλλοπηγής Β Βάρδια  

6. ΚΔΑΠ Ξηρολόφου ΚΔΑΠ Αχέροντα 

7. ΚΔΑΠ Γκρίκας Α Βάρδια 

8. ΚΔΑΠ Γκρίκας Β Βάρδια  

ΚΑΠΗ   2016 

Εκδρομή στο Θέρμο  Αγρινίου    Νοέμβριο 

Εκδρομή στον Πλαταμώνα-Πιερίας   Ιούλιο  

Πραγματοποίηση προγράμματος Θαλάσσια 

μπάνια  Ιούλιο  

Εκδήλωση  κοπής πίτας  2016 

ΚΑΠΗ   2017 

Εκδρομή 3ήμερη  στην Καβάλα-Θάσο   

Πραγματοποίηση προγράμματος Θαλάσσια 

μπάνια  Ιούλιο  

Εκδήλωση  κοπής πίτας  2017 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ  2016 

 Πραγματοποίηση προγράμματος 

εκπαιδευτικό καλοκαίρι 2016   Αύγουστο 

 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις . 

 Θεατρικός  Νοέμβρης  (φιλοξενία  

διαφόρων θεατρικών ομάδων, εκτύπωση 

εντύπων προγράμματος). 

 Καρναβαλικές  εκδηλώσεις ( ηχητική 

κάλυψη ,προμήθεια κρασιού ,προμήθεια 

αποκριάτικων  ειδών ). 

 Καλοκαιρινές  εκδηλώσεις: 

 Ηχητική και μουσική κάλυψη για την  

Αυγουστιάτικη πανσέληνο  

 Μουσική κάλυψη για το Αντάμωμα 

Σουλιωτών 

 Παροχή παραστάσεων  με Καραγκιόζη 

 Μουσική και ηχητική κάλυψη  στην 

εκδήλωση Αχερον φεστ 

 Μουσική και ηχητική κάλυψη για την  

εκδήλωση ροκ βραδιά στην 

Κατασκήνωση. 

 Μουσική κάλυψη  για την  εκδήλωση 

λαϊκή βραδιά στον πεζόδρομο 

 Κατασκευές παταριών  για τις ανωτέρω  

εκδηλώσεις. 

 Προμήθεια  στεφανιών  και  καφέδων  για 

την  εκδήλωση  μάχη της Μενίνας 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ  2017 

 Πραγματοποίηση  εκδρομής παιδιών του 

ΚΔΑΠ  στο Ανήλιο –Μετσόβου. 

 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (φορητό 

πλανητάριο, θεατρικό δρώμενο, 

προμήθεια χριστουγεννιάτικών  ειδών) 

 Καρναβαλικές  εκδηλώσεις ( ηχητική 

κάλυψη ,προμήθεια κρασιού ,προμήθεια 

αποκριάτικων  ειδών ). 

 Καλοκαιρινές  εκδηλώσεις: 

 Μουσική κάλυψη για το Αντάμωμα 

Σουλιωτών 

 Παροχή παραστάσεων  με παραμύθια 

 Ηχητική κάλυψη  στην εκδήλωση Αχερον 

φεστ 

 Μουσική κάλυψη  για την  εκδήλωση 

λαϊκή βραδιά στον πεζόδρομο 

 Κατασκευή παταριού   για την  εκδήλωση 

Αλωνιάδας . 

 Κατασκευή παταριού για την  εκδήλωση 

camp music fest  

 Ενοικίαση παταριού  για την εκδήλωση 

Φωτικαίων Γαία  

 Προμήθεια  στεφανιών  και  καφέδων  για 

την  εκδήλωση  μάχη της Μενίνας 

 

 

  

 

Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο πρώην 

Ειρηνοδικείο Παραμυθιάς 

Τον Φεβρουάριο του 2016 ανατέθηκε από 

το Δήμο Σουλίου μελέτη με τίτλο «Κατασκευή 

Νηπιαγωγείου στο πρώην Ειρηνοδικείο 

Παραμυθιάς».  Με βάση την υπ’ αρίθμ. 14/2016 

απόφαση της οικονομικής επιτροπής η μελέτη θα 

περιλαμβάνει: Αποτύπωση όλων των σταθμών 

του κτιρίου, μελέτη προσθήκης κατ’ επέκταση 

κυρίου και βοηθητικού χώρου στο ισόγειο, 

διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρεσιών με τον 

Ν. 4178/2013 που δεν μπορούν να 

νομιμοποιηθούν, κατάθεση φακέλου έκδοσης 

οικοδομικής άδειας αλλαγής χρήσης του ισογείου 

χώρου και προσθήκης κατ’ επέκταση των 

απαιτούμενων χώρων και σύνταξη τευχών 

δημοπράτησης για τις εργασίες που απαιτούνται 

για την ολοκλήρωση και επισκευή του κτιρίου.  
 

 

Ίδρυση Νέου Κοιμητηρίου Παραμυθιάς  

Στις 31/3/2016 συμβασιοποιήθηκε η ανάθεση 

μελέτης με τίτλο «Γεωλογικής καταλληλότητας-

Υδρογεωτεχνικής –Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

για την ίδρυση Νέου Κοιμητηρίου Παραμυθιάς», .  

Το ΔΣ του Δήμου Σουλίου με την υπ’ αρίθμ 

279/2016 απόφαση του παρέλαβε τη μελέτη.  

Στις 3/5/2017 η Περιφέρεια Ηπείρου εγκρίνει 

τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου «Ίδρυση 

Κοιμητηρίου στην θέση Λυκιά - Συκιά». 

Το ΔΣ του Δήμου Σουλίου με την υπ’ αρίθμ 

92/2017 απόφαση του γνωμοδοτεί θετικά τους 

περιβαλλοντολογικούς όρους 
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του έργου: Ίδρυση νέου κοιμητηρίου στη θέση 

“Λυκιά- Συκιά” του Δήμου Σουλίου.  

Αφού ολοκληρώθηκε μια σειρά ενεργειών από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες εγκρίθηκε η χωροθέτηση για 

την ίδρυση νέου κοιμητηρίου στη θέση Λυκιά – 

Συκιά. 

Το ΔΣ του Δήμου Σουλίου με απόφαση του στις 

28/7/2017 αποδέχεται τους όρους των εγκρίσεων 

καθώς και παροχή εξουσιοδότησης στην κα. 

Δήμαρχο ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες 

προκειμένου εξασφαλιστεί την έκδοση 

αποφάσεων έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού 

σχεδίου και λειτουργίας του κοιμητηρίου.  

 

Εμπορευματικό  

Η ίδρυση του Εμπορευματικού Κέντρου 

αποτελεί ιεράρχηση για την Δημοτική Αρχή και 

μοναδική  ευκαιρία αύξησης των επενδυτικών 

πόρων για την περιοχή της Θεσπρωτίας και την 

ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, με όλα τα 

συνακόλουθα άμεσα και έμμεσα κοινωνικά και 

οικονομικά οφέλη. 

Στις 08/07/2016 ανακοινώθηκε  η έγκριση  

από την Συντονιστική Επιτροπή του «Συνδέοντας 

την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility 

Coordination Committee). Η πρόταση ADRI-UP 

(Proposal Code 2015-EU-TM-0310-M) υπεβλήθη 

από τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας, ως 

επικεφαλή και συντονιστή του εταιρικού 

σχήματος που συμμετέχει στην πρόταση σε 

συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και το 

Δήμο Σουλίου. 

Η πρόταση υπεβλήθη τον Φεβρουάριο του 2016 

για χρηματοδότηση ύψους 25.120.000,00 €, με 

12εκ. να αντιστοιχούν στην Ελληνική πλευρά. Η 

κατασκευή του ΕΚ θα χρηματοδοτηθεί από τρεις 

(3) πηγές χρηματοδότησης ως εξής:  από το 

ταμείο Διευρωπαϊκών Δικτύων (ΤΕΝ-Τ), από το 

δημόσιο ταμείο (κρατική χρηματοδότηση) και 

 από ίδια κεφάλαια των 3 Ελλήνων εταίρων 

(Ο.Λ.ΗΓ., Περιφέρεια Ηπείρου, ΒΙΟΠΑΘΕ). 

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται 

πλέον  βάση απόφασης  στα 22.725.000€ και το 

ποσοστό χρηματοδότησης από την ΕΕ, ανέρχεται 

σε 31,38%. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά του, 

το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020. 

Η πρόταση είναι διακρατική, κοινή, ενισχυτική 

των Θαλασσίων Διαδρόμων της Αδριατικής – 

Ιονίου με τους εξής Εταίρους: 

 

 
 

 

Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν: 

– Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας 

Α.Ε. –  επικεφαλής εταίρος 

– Η Περιφέρεια Ηπείρου    

– Το ΒΙΟΠΑΘΕ Α.Ε.          

Από την Ιταλική πλευρά συμμετέχουν: 

– Ο Οργανισμός Λιμένος Ανκόνας 

(Autorita Portuale di Ancona)     

– Ο Οργανισμός Λιμένος Τεργέστης 

(Autorita Portuale di Trieste)   

– ο Εμπορευματικός Σταθμός 

INTERPORTO DI TRIESTE S.p.A 

– η R.A.M. (Rete Autostrade del 

Mare)           

– η εταιρεία DBALAB S.A.            

 

Το έργο περιλαμβάνει τις κάτωθι δραστηριότητες: 

 Κατασκευή επιχειρηματικού πάρκου/ 

εμπορευματικού κέντρου Ηγουμενίτσας 

και κατασκευή της οδικής σύνδεσης του 

κέντρου με την Εγνατία Οδό και κατ’ 

επέκταση με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 

 Μελέτες για την αναβάθμιση του 

σιδηροδρομικού δικτύου και την ανάπτυξη 

νέου τερματικού σταθμού για πλοία Ro-

Ro/ Ro-Pax στο λιμάνι της Ανκόνα. 

 Αναδιάρθρωση της αποβάθρας VI στο 

λιμάνι της Τεργέστης. 

 Βελτίωση της σιδηροδρομικής υποδομής 

στο εμπορευματικό κέντρο “Interporto di 

Trieste”. 

 Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ICT 

tool) για τη διασφάλιση της ασφάλειας στις 

λιμενικές περιοχές και εφαρμογή στους 

τρεις λιμένες σε διαφορετικά επίπεδα. 

 Διαχείριση έργου και προώθηση 

αποτελεσμάτων του σε διεθνές επίπεδο. 
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Υδρογονάνθρακες 

Μετά από αίτηση της Energean Oil & Gas AE για 

χορήγηση άδεις πρόσβασης σε δημοτικές 

εκτάσεις για την εκτέλεση του προγράμματος 

σεισμικών ερευνών δύο διαστάσεων 2D στην 

περιοχή της Ηπείρου. 

Στο Δήμο Σουλίου έχουν γίνει οι ακόλουθες 

δημόσιες συναντήσεις  

 Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, 2017 
(ενημερωτική συνάντηση): 

Παρόντες 

(εκπρόσωπος Repsol, Willy Hern

andez, εκπρόσωπος Energean, 

Κωνσταντίνος Τζιμέας, 

εκπρόσωπος Enveco (εργολάβος 

για τα περιβαλλοντικά), Γεώργιος 

Μπαρμπούτης) 

  Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, 2017 

(Δημοτικό Συμβούλιο, αναβολή 

απόφασης με σκοπό τη διενέργεια 

ενημερωτικής ημερίδας με τη 

συμμετοχή ειδικών επιστημών 

κτλ.): Παρόντες 

(εκπρόσωπος Repsol, Willy Hern

andez, εκπρόσωποι Energean, 

Κωνσταντίνος Τζιμέας και 

Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος, 

πρόεδρος ΕΔΕΥ, Ιωάννης 

Μπασιάς, 

εκπρόσωπος Enveco (εργολάβος 

για τα περιβαλλοντικά), Γεώργιος 

Μπαρμπούτης) 
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Επίλογος  

Φίλες και Φίλοι 

Ολοκληρώνοντας και 

υπερβαίνοντας το μέσο της θητείας μας 

λειτουργήσαμε και λειτουργούμε άοκνα 

με μεράκι και διάθεση προσφοράς - 

διαφάνεια και εντιμότητα - αλληλεγγύη 

με στόχο και όραμα. Πορευτήκαμε και 

πορευόμαστε με ώτα ευήκοα σε κάθε 

καλοπροαίρετη κριτική. Σίγουρα δεν 

έγιναν όλα τέλεια, όμως μέσα από 

δυσκολίες και αδυναμίες όλων μας - 

υπηρεσιακών και αιρετών - έχουμε 

καταφέρει πολλά ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ . 

 

Τα θέλουμε όλα για τον τόπο μας  

και συνεχίζουμε να προσπαθούμε και να 

διεκδικούμε παρά τις αντιξοότητες.  
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