


Πανδημία Πανδημία CovidCovid--1919
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�� Ενημέρωση πολιτών μέσω Ενημέρωση πολιτών μέσω 
Δελτίων Τύπου για την Δελτίων Τύπου για την 
πρόληψη και την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της αντιμετώπιση της 
πανδημίας.πανδημίας.

�� ΑναστολήΑναστολή της της �� ΑναστολήΑναστολή της της 
λειτουργίαςλειτουργίας όλων των όλων των 
δομών ευθύνης ( Ωδείο δομών ευθύνης ( Ωδείο 
και αίθουσα «Θεόδωρος και αίθουσα «Θεόδωρος 
Αγγελόπουλος») και Αγγελόπουλος») και 
διενέργεια διενέργεια 
απολυμάνσεων στους εν απολυμάνσεων στους εν 
λόγω χώρους.λόγω χώρους.



Πανδημία Πανδημία CovidCovid--1919

�� Δωρεά ολόσωμων στολών Δωρεά ολόσωμων στολών 

υψηλών προδιαγραφών στο υψηλών προδιαγραφών στο 

ΕΚΑΒ ΦλώριναςΕΚΑΒ Φλώρινας

�� Δωρεά Δωρεά αντισηπτικών, αντισηπτικών, 

μασκών και γαντιών μιας μασκών και γαντιών μιας 
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μασκών και γαντιών μιας μασκών και γαντιών μιας 

χρήσης στο Γ.Ν. Φλώρινας, χρήσης στο Γ.Ν. Φλώρινας, 

το Κ.Υ. Αμυνταίου και την το Κ.Υ. Αμυνταίου και την 

ΕΛ.ΑΣΕΛ.ΑΣ

�� Δωρεά 5 τεμαχίων 4θέσεων Δωρεά 5 τεμαχίων 4θέσεων 

καθισμάτων αναμονής στο καθισμάτων αναμονής στο 

Κέντρο Υγείας ΑμυνταίουΚέντρο Υγείας Αμυνταίου



Πανδημία Πανδημία CovidCovid--1919

�� Επίσκεψη των αιρετών της Επίσκεψη των αιρετών της 
Π.Ε. Φλώρινας και του Π.Ε. Φλώρινας και του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Περιφερειάρχη Δυτικής 
Μακεδονίας στο Γ.Ν. Μακεδονίας στο Γ.Ν. 
Φλώρινας στις 17 Απριλίου Φλώρινας στις 17 Απριλίου 
2020.2020.
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2020.2020.

�� Διάθεση 23.494 Διάθεση 23.494 ευρώ στα ευρώ στα 
τοπικά Μ.Μ.Ε. για τη τοπικά Μ.Μ.Ε. για τη 
δημοσιοποίηση οδηγιώνδημοσιοποίηση οδηγιών--
μέτρων περιορισμού της μέτρων περιορισμού της 
διασποράς του διασποράς του κορωνοϊούκορωνοϊού
(covid(covid--1919), από το ετήσιο ), από το ετήσιο 
πρόγραμμα επικοινωνιακής πρόγραμμα επικοινωνιακής 
προβολήςπροβολής



Πανδημία Πανδημία CovidCovid--1919
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Δωρεά Δωρεά ΙατροτεχνολογικούΙατροτεχνολογικού

Εξοπλισμού στο Εξοπλισμού στο 

Νοσοκομείο ΦλώριναςΝοσοκομείο Φλώρινας

�� Εγκρίθηκε η ένταξη στο Εγκρίθηκε η ένταξη στο �� Εγκρίθηκε η ένταξη στο Εγκρίθηκε η ένταξη στο 

ΕΣΠΑ 2014ΕΣΠΑ 2014--2020 της 2020 της 

προμήθειας προμήθειας 

ιατροτεχνολογικούιατροτεχνολογικού

εξοπλισμού για το Γενικό εξοπλισμού για το Γενικό 

Νοσοκομείο Φλώρινας Νοσοκομείο Φλώρινας 

�� Ποσό Ποσό 1,8 εκ 1,8 εκ €€



Πανδημία Πανδημία CovidCovid--1919
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�� Διοργάνωση εθελοντικής Διοργάνωση εθελοντικής 

αιμοδοσίαςαιμοδοσίας

Διοργάνωση εθελοντικών Διοργάνωση εθελοντικών 

αιμοδοσιών, με την αρωγή αιμοδοσιών, με την αρωγή 

του Γενικού Νοσοκομείου του Γενικού Νοσοκομείου 

Φλώρινας και των Δήμων Φλώρινας και των Δήμων Φλώρινας και των Δήμων Φλώρινας και των Δήμων 

Φλώρινας, Αμυνταίου και Φλώρινας, Αμυνταίου και 

Πρεσπών σε ειδικούς Πρεσπών σε ειδικούς 

χώρους με στόχο την χώρους με στόχο την 

αντιμετώπιση έλλειψης αντιμετώπιση έλλειψης 

αιμοπεταλίων.αιμοπεταλίων.



Πανδημία Πανδημία CovidCovid--1919

�� Προμήθεια υλικών για Προμήθεια υλικών για 

τη διαχείριση τη διαχείριση 

εμφάνισης εμφάνισης 

7

εμφάνισης εμφάνισης 

περιστατικών της νόσου περιστατικών της νόσου 

covidcovid--19 σε εκτροφές 19 σε εκτροφές 

γουνοφόρωνγουνοφόρων ζώων της ζώων της 

Π.Ε. ΦλώριναςΠ.Ε. Φλώρινας



ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
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ΚάθετοςΚάθετος ΆξοναςΆξονας ΚοζάνηςΚοζάνης--Κόμβος Κόμβος ΑμμοχωρίουΑμμοχωρίου

Για την ολοκλήρωση του καθέτου άξονα Κοζάνης Για την ολοκλήρωση του καθέτου άξονα Κοζάνης ––

Σύνορα Νίκης απαιτείται:Σύνορα Νίκης απαιτείται:

�� Βελτίωση των Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών Βελτίωση των Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών 

του Τμήματος Κόμβος Πτολεμαΐδας του Τμήματος Κόμβος Πτολεμαΐδας –– Κόμβος Κόμβος 

Ξινού ΝερούΞινού Νερού. . 

Έχει κατατεθεί Τεχνικό Δελτίο στο ΕΣΠΑ με δύο Έχει κατατεθεί Τεχνικό Δελτίο στο ΕΣΠΑ με δύο 

υποέργα μελέτη και κατασκευή.υποέργα μελέτη και κατασκευή.
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�� Τμήμα Κόμβος Ξ. ΝερούΤμήμα Κόμβος Ξ. Νερού--Κόμβος Κόμβος ΑμμοχωρίουΑμμοχωρίου

Εκπονούνται οι υποστηρικτικές μελέτες του Εκπονούνται οι υποστηρικτικές μελέτες του 

οδικού άξονα για την παράκαμψη του ορυχείου οδικού άξονα για την παράκαμψη του ορυχείου 

της Βεύης.της Βεύης.

�� Βελτίωση των Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών Βελτίωση των Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών 

του Τμήματος Κόμβος του Τμήματος Κόμβος ΑμμοχωρίουΑμμοχωρίου –– Κόμβος Κόμβος 

ΦλώριναςΦλώρινας..



Βελτίωση του Οδικού Τμήματος ΤΕΙ Βελτίωση του Οδικού Τμήματος ΤΕΙ –– Χιονοδρομικό του Άξονα Φλώρινα Χιονοδρομικό του Άξονα Φλώρινα ––

Ανταρτικό Ανταρτικό –– ΠρέσπεςΠρέσπες
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�� Με απόφαση που έλαβε η Με απόφαση που έλαβε η 

Οικονομική Επιτροπή της Οικονομική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Δυτικής Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας, την Τρίτη 02 Μακεδονίας, την Τρίτη 02 

Ιουνίου 2020, Ιουνίου 2020, 

απεγκλωβίστηκε η απεγκλωβίστηκε η απεγκλωβίστηκε η απεγκλωβίστηκε η 

ολοκλήρωση της τεχνικής ολοκλήρωση της τεχνικής 

μελέτης.μελέτης.



Κατασκευή Κατασκευή NNέουέου KKτιρίουτιρίου για την Στέγαση της για την Στέγαση της 

Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων ΤεχνώνΣχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

�� Υπεγράφη η Σύμβαση για Υπεγράφη η Σύμβαση για 

την εκπόνηση της την εκπόνηση της 

Αρχιτεκτονικής Μελέτης Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

Μακέτα Νέου Κτηρίου Καλών Τεχνών
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Αρχιτεκτονικής Μελέτης Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

και της Μελέτης και της Μελέτης 

Εφαρμογής. Η Μελέτη Εφαρμογής. Η Μελέτη 

εκπονείται.εκπονείται.

�� Π/Υ 12 εκ. Π/Υ 12 εκ. €€



Βελτίωση και Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτιριακών Υποδομών Βελτίωση και Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτιριακών Υποδομών 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινατου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα

�� Περιλαμβάνει ανακαινίσεις και Περιλαμβάνει ανακαινίσεις και 
επισκευές στις υφιστάμενες επισκευές στις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις, ενεργειακή εγκαταστάσεις, ενεργειακή 
αναβάθμιση των κτηρίων, αναβάθμιση των κτηρίων, 
εκσυγχρονισμό των δικτύων εκσυγχρονισμό των δικτύων 
και των ψηφιακών υποδομών, και των ψηφιακών υποδομών, 
βελτίωση της βελτίωση της 
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βελτίωση της βελτίωση της 
προσβασιμότητας στις προσβασιμότητας στις 
εγκαταστάσεις του Ιδρύματος εγκαταστάσεις του Ιδρύματος 
και διαμόρφωση του και διαμόρφωση του 
περιβάλλοντα χώρου.περιβάλλοντα χώρου.

�� Συνολικός προϋπολογισμός Συνολικός προϋπολογισμός 
9.800.000 9.800.000 €€



Αλλαγή Χρήσης και Αποκατάσταση του Κτηρίου της Αλλαγή Χρήσης και Αποκατάσταση του Κτηρίου της 
Πρώην Οικοκυρικής Σχολής «Αγίας Όλγας ΦλώριναςΠρώην Οικοκυρικής Σχολής «Αγίας Όλγας Φλώρινας»»
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�� Με την ολοκλήρωση του Με την ολοκλήρωση του 

έργου το κτίριο θα έργου το κτίριο θα έργου το κτίριο θα έργου το κτίριο θα 

χρησιμοποιηθεί από το χρησιμοποιηθεί από το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας για την Μακεδονίας για την 

κάλυψη των στεγαστικών κάλυψη των στεγαστικών 

του αναγκών.  του αναγκών.  



Τελωνειακή Τελωνειακή ΔιάβασηΔιάβαση Πρεσπών Πρεσπών τη Συνοριακή τη Συνοριακή 

Διασύνδεση Διασύνδεση ¨̈Λαιμός Λαιμός –– ΜάρκοβαΜάρκοβα ΝάγκαΝάγκα¨̈

�� H πρώτη συνεδρίαση τηςH πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Κοινής 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για 
την διάνοιξη της συνοριακής την διάνοιξη της συνοριακής 
διάβασης στο Λαιμό Πρεσπών, διάβασης στο Λαιμό Πρεσπών, 
πραγματοποιήθηκε την πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 
στα Σκόπια.στα Σκόπια.

�� Η δεύτερη συνάντηση Η δεύτερη συνάντηση 
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�� Η δεύτερη συνάντηση Η δεύτερη συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 
Δεκεμβρίου 2020, με Δεκεμβρίου 2020, με 
τηλεδιάσκεψη, υπό τον τηλεδιάσκεψη, υπό τον 
υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης 
κ. κ. ΚαράογλουΚαράογλου..

�� Η μελέτη εκπονήθηκε από την Η μελέτη εκπονήθηκε από την 
ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. με προϋπολογισμό 2,5 ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. με προϋπολογισμό 2,5 
εκ. εκ. €€ για την κατασκευή από το για την κατασκευή από το 
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Πρόγραμμα Διασυνοριακής 
Συνεργασίας INTERREG. Συνεργασίας INTERREG. 



Αρχαιολογικός Χώρος ΠετρώνΑρχαιολογικός Χώρος Πετρών

�� Ανασκαφές και  Ανασκαφές και  
αναστηλώσεις του αναστηλώσεις του 
οικισμού μέσω οικισμού μέσω 
Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού 
προγράμματος για την προγράμματος για την 
ανάδειξη του Νότιου ανάδειξη του Νότιου 
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ανάδειξη του Νότιου ανάδειξη του Νότιου 
Πλατώματος του Πλατώματος του 
Αρχαιολογικού χώρου Αρχαιολογικού χώρου 
Πετρών.Πετρών.

�� Επίσκεψη και επίβλεψη Επίσκεψη και επίβλεψη 
των εργασιών με τον των εργασιών με τον 
Περιφερειάρχη στις 21 Περιφερειάρχη στις 21 
Αυγούστου.Αυγούστου.



Ανασκαφές στον Αρχαιολογικό χώρο Η «έπαυλη του Ανασκαφές στον Αρχαιολογικό χώρο Η «έπαυλη του 

Αλεξάνδρου»Αλεξάνδρου»
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�� Η ανασκαφή αποκάλυψεΗ ανασκαφή αποκάλυψε ένα ένα 

τετράγωνο κτίσμα με τετράγωνο κτίσμα με 

περίστυλη αυλή και ένα περίστυλη αυλή και ένα 

καλοκτισμένο λουτρό.καλοκτισμένο λουτρό.

�� Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί �� Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί 

την Εφορεία Αρχαιοτήτων για την Εφορεία Αρχαιοτήτων για 

την εκτέλεση έργων   την εκτέλεση έργων   

αναστηλώσεων, στερεώσεων, αναστηλώσεων, στερεώσεων, 

συντηρήσεων αρχαίων συντηρήσεων αρχαίων 

μνημείων, διαμορφώσεις μνημείων, διαμορφώσεις 

αρχαιολογικών χώρων κτλ.αρχαιολογικών χώρων κτλ.



Αναβάθμιση του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Αναβάθμιση του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας 

–– ΠισοδερίουΠισοδερίου
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�� Εκσυγχρονισμός, επέκταση Εκσυγχρονισμός, επέκταση 

και λειτουργία του και λειτουργία του και λειτουργία του και λειτουργία του 

υφιστάμενου υφιστάμενου 

Χιονοδρομικού Κέντρου Χιονοδρομικού Κέντρου 

Βίγλας Βίγλας –– Πισοδερίου. Πισοδερίου. 



Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου ΒεύηςΑποκατάσταση Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Βεύης

�� Έχει χαρακτηριστεί Έχει χαρακτηριστεί 

διατηρητέο ιστορικό διατηρητέο ιστορικό 

μνημείο. Είναι κτίσμα του μνημείο. Είναι κτίσμα του 

1515ουου αιώνα.αιώνα.

�� Το έργο εντάχθηκε το 2019 Το έργο εντάχθηκε το 2019 

με τίτλο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ με τίτλο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ––
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με τίτλο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ με τίτλο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ––

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΥΗΣ, Π.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΥΗΣ, Π.Ε. 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ» .ΦΛΩΡΙΝΑΣ» .



Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου ΒεύηςΑποκατάσταση Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Βεύης
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Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού 

Νοσοκομείου ΦλώριναςΝοσοκομείου Φλώρινας

•• Μείωση κατανάλωσης Μείωση κατανάλωσης 

ενέργειας και ενέργειας και 

ελάττωση εκπομπών ελάττωση εκπομπών 

αέριων ρύπων και αέριων ρύπων και 

αναβάθμιση από αναβάθμιση από 
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αναβάθμιση από αναβάθμιση από 

ενεργειακή κατηγορία ενεργειακή κατηγορία 

Η σε κατηγορία Β.Η σε κατηγορία Β.

•• Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 

2.986.561,33 2.986.561,33 €€..



Ενεργειακή Αναβάθμιση Ενεργειακή Αναβάθμιση Διοικητηρίου Περιφερειακής Διοικητηρίου Περιφερειακής 

Ενότητας Φλώρινας Ενότητας Φλώρινας 
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•• Αντικατάσταση Αντικατάσταση 

κουφωμάτων με νέα κουφωμάτων με νέα 

διπλού υαλοπίνακα.διπλού υαλοπίνακα.διπλού υαλοπίνακα.διπλού υαλοπίνακα.

•• Προϋπολογισμός  Προϋπολογισμός  

121.546,79 121.546,79 €€



Υποδομές για την Στήριξη ΕπιχειρηματικότηταςΥποδομές για την Στήριξη Επιχειρηματικότητας

•• �ικαιούχοι :�ικαιούχοι :

1.1. Π.Ε. Φλώρινας         Π.Ε. Φλώρινας         

2.2. �ήµος Φλώρινας �ήµος Φλώρινας 

3.3. �ήµος Πρεσπών �ήµος Πρεσπών 

4.4. �ήµος Αµυνταίου�ήµος Αµυνταίου
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4.4. �ήµος Αµυνταίου�ήµος Αµυνταίου

�� Εργασίες κατασκευής ,συντήρησης, Εργασίες κατασκευής ,συντήρησης, 

ασφαλτόστρωσης σε τμήματα ασφαλτόστρωσης σε τμήματα 

υφιστάμενων αγροτικών δρόμων, υφιστάμενων αγροτικών δρόμων, 

λόγω έντονων φθορών που λόγω έντονων φθορών που 

διαπιστώθηκαν.διαπιστώθηκαν.

�� Συνολικός Π/Υ: 2.100.000 Συνολικός Π/Υ: 2.100.000 €€ από από 
το Π�Ε 2020το Π�Ε 2020



Λίστα  Αρδευτικών  ΈργωνΛίστα  Αρδευτικών  Έργων
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ΑρδευτικόΑρδευτικό ΦΦλώριναςλώρινας ΔημοπράτησηΔημοπράτηση καικαι διαδικασίεςδιαδικασίες σύμβασηςσύμβασης

ΑρδευτικόΑρδευτικό ΠαρορίουΠαρορίου ΔημοπράτησηΔημοπράτηση καικαι ΔιαδικασίεςΔιαδικασίες ΣύμβασηςΣύμβασης

ΑρδευτικόΑρδευτικό ΑμυνταίουΑμυνταίου ΩρίμανσηΩρίμανση μελετώνμελετών

ΑρδευτικόΑρδευτικό ΠρεσπώνΠρεσπών ΔιαδικασίεςΔιαδικασίες ΣύμβασηςΣύμβασης

ΑρδευτικόΑρδευτικό ΝΑ ΝΑ φλώριναςφλώρινας ΩρίμανσηΩρίμανση μελετώνμελετών



ΑναδασμοίΑναδασμοί
24

ΠαλαίστραΠαλαίστρα Έχουν ολοκληρωθεί οι αναδασµοί και βρίσκεται σε εξέλιξη η Έχουν ολοκληρωθεί οι αναδασµοί και βρίσκεται σε εξέλιξη η 

εκτέλεση παράλληλων έργων αναδασµού από ∆.Τ.Ε εκτέλεση παράλληλων έργων αναδασµού από ∆.Τ.Ε ΜελίτηΜελίτη

ΑµµοχώριΑµµοχώρι Σε εξέλιξη Σε εξέλιξη 

ΒαρικόΒαρικό Εκκίνηση εργασιών αναδασµούΕκκίνηση εργασιών αναδασµού

ΣιταριάΣιταριά--Σ.Σ. ΒεύηςΣ.Σ. Βεύης Παράδοση νέων τεµαχίωνΠαράδοση νέων τεµαχίωνΣιταριάΣιταριά--Σ.Σ. ΒεύηςΣ.Σ. Βεύης Παράδοση νέων τεµαχίωνΠαράδοση νέων τεµαχίων

ΑρµενοχώριΑρµενοχώρι Πιθανή Πιθανή επαναδηµοπράτησηεπαναδηµοπράτηση µέσω ΕΣΗ∆ΗΣµέσω ΕΣΗ∆ΗΣ

ΣκοπιάΣκοπιά
Σε εξέλιξηΣε εξέλιξη

ΠέρασµαΠέρασµα

ΑσπρόγειαΑσπρόγεια Σε εξέλιξηΣε εξέλιξη

ΝεοχωράκιΝεοχωράκι ΠροσυµβατικόςΠροσυµβατικός έλεγχος κ υπογραφή σύµβασηςέλεγχος κ υπογραφή σύµβασης

ΜαρίναΜαρίνα
Αναµονή απόφασης διενέργειας δηµοπράτησης. Αναµονή Αναµονή απόφασης διενέργειας δηµοπράτησης. Αναµονή 

οριστικοποίησης παλαιού κτηµατικού οριστικοποίησης παλαιού κτηµατικού καθεστωτοςκαθεστωτος (ΠΚΚ)(ΠΚΚ)

ΜεσόκαµποςΜεσόκαµπος
Αναµονή δέσµευσης πίστωσης. Πιθανή επανέναρξη εργασιών µε Αναµονή δέσµευσης πίστωσης. Πιθανή επανέναρξη εργασιών µε 

δηµοπράτησηδηµοπράτηση



Αντιπλημμυρικά   ΈργαΑντιπλημμυρικά   Έργα
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ 

«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

MASTER 

PLAN ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΚΑΙ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΩΝ 

ΡΕΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ

Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ»  42999,46

«ΗΛΙ∆Α 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

Α.Ε.»,

ΕΡΓΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

"205ΕΠ041000

04.09".

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 

ΚΟΙΤΗΣ 

ΠΟΤΑΜΟΥ 

ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ 130000,00

ΧΡ. 

ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥ

ΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

ΕΡΓΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

"2018ΕΠ40560

020".

«Αντιπληµµυρικ

ή προστασία 

ποταµού Τ.Κ 

Σκλήθρου»
35000,00

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ 

ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ»

ΣΑΕΠ 541 

µε κωδ. 

2014ΕΠ54

100001 



Αντιπλημμυρικά   ΈργαΑντιπλημμυρικά   Έργα
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ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ (Πίνακας 2)

ΕΡΓΟ: «Καθαρισμός ρεμάτων και ΕΡΓΟ: «Καθαρισμός ρεμάτων και 

συντήρηση αντιπλημμυρικών συντήρηση αντιπλημμυρικών 

έργων ρεμάτων Δήμου Φλώρινας έργων ρεμάτων Δήμου Φλώρινας 

Π.Ε Φλώρινας»Π.Ε Φλώρινας» 65720,0065720,00Π.Ε Φλώρινας»Π.Ε Φλώρινας» 65720,0065720,00

Αντιστήριξη πρανών Αντιστήριξη πρανών --

αντιπλημμυρική προστασία αντιπλημμυρική προστασία 

ποταμών Ν. Φλώριναςποταμών Ν. Φλώρινας
250000,00250000,00

««Αντιπλημμυρική προστασία Αντιπλημμυρική προστασία --

καθαρισμός κοίτης ποταμών καθαρισμός κοίτης ποταμών 

περιοχής Λαιμού»περιοχής Λαιμού»
40000,0040000,00

««Αντιπλημμυρική προστασία Αντιπλημμυρική προστασία --

καθαρισμός κοίτης ποταμών περιοχής καθαρισμός κοίτης ποταμών περιοχής 

Αγ. Γερμανού»Αγ. Γερμανού»
40000,0040000,00



Αρδευτικό   ΠρεσπώνΑρδευτικό   Πρεσπών
27

�� Η Π.Ε. Φλώρινας έχει Η Π.Ε. Φλώρινας έχει 
αναλάβει την επίβλεψη αναλάβει την επίβλεψη 
του αρδευτικού έργου, που του αρδευτικού έργου, που 
περνάει από το επίπεδο περνάει από το επίπεδο 
των μελετών σε τροχιά των μελετών σε τροχιά 
υλοποίησης από την υλοποίησης από την υλοποίησης από την υλοποίησης από την 
Περιφέρεια Δυτικής Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας  σε Μακεδονίας  σε 
συνεργασία με το συνεργασία με το 
Υπουργείο Αγροτικής Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.Ανάπτυξης και Τροφίμων.

�� Π/Υ 20 εκ. Π/Υ 20 εκ. €€



Έργα του Φράγματος Παρορίου:Έργα του Φράγματος Παρορίου:
28

�� Πλήρης εκμετάλλευση του Πλήρης εκμετάλλευση του 
υδάτινου δυναμικού των υδάτινου δυναμικού των 
χειμάρρων Παρορίου  και χειμάρρων Παρορίου  και 
Κρατερού, για την κάλυψη Κρατερού, για την κάλυψη 
των αναγκών της περιοχής σε των αναγκών της περιοχής σε 
άρδευση, δίνοντας τη άρδευση, δίνοντας τη 
δυνατότητα καλλιέργειας δυνατότητα καλλιέργειας 
άρδευση, δίνοντας τη άρδευση, δίνοντας τη 
δυνατότητα καλλιέργειας δυνατότητα καλλιέργειας 
ειδών υψηλής οικονομικής ειδών υψηλής οικονομικής 
απόδοσης σε έκταση 3.630 απόδοσης σε έκταση 3.630 
στρ. γεωργικής γης.στρ. γεωργικής γης.

�� Απομένει η πλήρωση του Απομένει η πλήρωση του 
φράγματος που θα κρατά φράγματος που θα κρατά 
περίπου 1,5 εκατομμύριο περίπου 1,5 εκατομμύριο 
κυβικά μέτρα νερού.κυβικά μέτρα νερού.



Άρδευση του Αμπελώνα Αγ. Παντελεήμονα Άρδευση του Αμπελώνα Αγ. Παντελεήμονα --

ΦλώριναςΦλώρινας
29

�� Αποφασίστηκε η υποβολή Αποφασίστηκε η υποβολή 

πρότασης για την ανόρυξη πρότασης για την ανόρυξη 

γεωτρήσεων προς άρδευση γεωτρήσεων προς άρδευση γεωτρήσεων προς άρδευση γεωτρήσεων προς άρδευση 

των αμπελώνων και των αμπελώνων και 

συντάχθηκε και συντάχθηκε και 

υπογράφηκε το υπογράφηκε το 

απαραίτητο Τεχνικό Δελτίο απαραίτητο Τεχνικό Δελτίο 

Έργου.Έργου.



ΑποκατάστασηΑποκατάσταση--Διαχείριση του Αποστραγγιστικού Διαχείριση του Αποστραγγιστικού 

Δικτύου του τέως Έλους Δικτύου του τέως Έλους ΧειμαδίτιδαςΧειμαδίτιδας

Το έργο εξυπηρετεί τις ανάγκες των Το έργο εξυπηρετεί τις ανάγκες των 
Κοινοτήτων, Κοινοτήτων, ΒαλτονέρωνΒαλτονέρων, , 
ΛιμνοχωρίουΛιμνοχωρίου, Αναργύρων και , Αναργύρων και 
Πεδινού.Πεδινού.

Οι εργασίες αφορούν:Οι εργασίες αφορούν:

�� Απομάκρυνση της βλάστησης από τα Απομάκρυνση της βλάστησης από τα 
πρανή των τάφρων.πρανή των τάφρων.

�� Εκβαθύνσεις Εκβαθύνσεις –– εκσκαφές εκσκαφές 
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�� Εκβαθύνσεις Εκβαθύνσεις –– εκσκαφές εκσκαφές 

�� Διαμόρφωση της κατά μήκος κλίσης Διαμόρφωση της κατά μήκος κλίσης 
των τάφρων, ώστε να επιτευχθεί η των τάφρων, ώστε να επιτευχθεί η 
ομαλή απορροή και αποστράγγιση ομαλή απορροή και αποστράγγιση 
των καλλιεργημένων εδαφών.των καλλιεργημένων εδαφών.

�� Κατασκευή αναχωμάτων Κατασκευή αναχωμάτων 

�� Κατασκευή Κατασκευή θυροφραγμάτωνθυροφραγμάτων στις στις 
δευτερεύουσες τάφρους δευτερεύουσες τάφρους 

�� Εργασίες καθαρισμού της Εργασίες καθαρισμού της 
αυτοφυούςαυτοφυούς ποώδους και θαμνώδους ποώδους και θαμνώδους 
βλάστησης .βλάστησης .



Παράλληλα Έργα Αναδασμού Αγροκτημάτων Παράλληλα Έργα Αναδασμού Αγροκτημάτων 

ΠαλαίστραςΠαλαίστρας--Μελίτης Μελίτης 
31

Με την παρούσα μελέτη Με την παρούσα μελέτη 

προβλέπεται να γίνουν τα προβλέπεται να γίνουν τα 

παρακάτω έργα: παρακάτω έργα: 

�� Ισοπεδώσεις Ισοπεδώσεις �� Ισοπεδώσεις Ισοπεδώσεις 

�� Διάνοιξη νέων δρόμωνΔιάνοιξη νέων δρόμων

�� Διάνοιξη στραγγιστικών Διάνοιξη στραγγιστικών 

τάφρων τάφρων 



Λειτουργία Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πρεσπών Λειτουργία Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πρεσπών 

�� Την Κυριακή 14/06/2020 Την Κυριακή 14/06/2020 

εγκαινιάστηκε το νέο εγκαινιάστηκε το νέο 

πυροσβεστικό κλιμάκιο πυροσβεστικό κλιμάκιο 

που εδρεύει εντός του που εδρεύει εντός του 

οικισμού της Τοπικής οικισμού της Τοπικής 
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οικισμού της Τοπικής οικισμού της Τοπικής 

Κοινότητας ΑνταρτικούΚοινότητας Ανταρτικού ..

�� Οι κτηριακές Οι κτηριακές 

εγκαταστάσεις εγκαταστάσεις 

παραχωρήθηκαν από την παραχωρήθηκαν από την 

Π.Ε. Φλώρινας.Π.Ε. Φλώρινας.



Ενίσχυση Αντιπυρικής Προστασίας στον Δήμο Ενίσχυση Αντιπυρικής Προστασίας στον Δήμο 

Αμυνταίου Αμυνταίου 
33

�� Ενίσχυση της αντιπυρικής Ενίσχυση της αντιπυρικής 

προστασίας του Δήμου προστασίας του Δήμου 

Αμυνταίου με Αμυνταίου με 

πυροσβεστικό όχημα και πυροσβεστικό όχημα και 

προσωπικό της προσωπικό της προσωπικό της προσωπικό της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

Πτολεμαΐδας που θα Πτολεμαΐδας που θα 

σταθμεύει επί 24ωρου σταθμεύει επί 24ωρου 

βάσεως.βάσεως.



Διεξαγωγή Αιμοληψιών Συγγενών Πεσόντων του Διεξαγωγή Αιμοληψιών Συγγενών Πεσόντων του 

19401940--41 στην Π.Ε. Φλώρινας41 στην Π.Ε. Φλώρινας

�� Ενδεικτικά εντοπίστηκαν Ενδεικτικά εντοπίστηκαν 

συγγενείς για τους 184 από συγγενείς για τους 184 από 

τους 300 πεσόντες της Π.Ε. τους 300 πεσόντες της Π.Ε. 
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τους 300 πεσόντες της Π.Ε. τους 300 πεσόντες της Π.Ε. 

Φλώρινας. Ενώ οι Φλώρινας. Ενώ οι 

κατάλληλοι δότεςκατάλληλοι δότες--

συγγενείς διαπιστώθηκαν συγγενείς διαπιστώθηκαν 

για τους 154 .για τους 154 .



Βιομηχανική Περιοχή ΦλώριναςΒιομηχανική Περιοχή Φλώρινας

�� Συναντήσεις με επιχειρηματίες Συναντήσεις με επιχειρηματίες 
ώστε να σχεδιάσουμε το μέλλον ώστε να σχεδιάσουμε το μέλλον 
της ΒΙΠΕ της ΒΙΠΕ 

�� Ομόφωνη Απόφαση ΠΣ τον Ομόφωνη Απόφαση ΠΣ τον 
Δεκέμβριο για απεμπλοκή της Δεκέμβριο για απεμπλοκή της 
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Δεκέμβριο για απεμπλοκή της Δεκέμβριο για απεμπλοκή της 
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ από την διαχείριση ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ από την διαχείριση 
της ΒΙΠΕ Φλώρινας και της ΒΙΠΕ Φλώρινας και 
παραχώρηση της εξουσιοδότησης παραχώρηση της εξουσιοδότησης 
διαχείρισης του θέματος στον διαχείρισης του θέματος στον 
Περιφερειάρχη  παράλληλα με Περιφερειάρχη  παράλληλα με 
την προοπτική ίδρυσης ενός την προοπτική ίδρυσης ενός 
Ειδικού Φορέα Διαχείρισης της Ειδικού Φορέα Διαχείρισης της 
ΒΙΠΕ Φλώρινας (Αρ. Απόφασης ΒΙΠΕ Φλώρινας (Αρ. Απόφασης 
343/20343/20))



Αγροτικός   ΕξηλεκτρισµόςΑγροτικός   Εξηλεκτρισµός

�� Το πρόγραμμα επιδοτεί την Το πρόγραμμα επιδοτεί την 

κατασκευή ηλεκτρικών δικτύων για κατασκευή ηλεκτρικών δικτύων για 

τον εξηλεκτρισμό εγκαταστάσεων τον εξηλεκτρισμό εγκαταστάσεων 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 

φυτικής και ζωικής παραγωγής. φυτικής και ζωικής παραγωγής. 
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φυτικής και ζωικής παραγωγής. φυτικής και ζωικής παραγωγής. 

�� Διάθεση πίστωσης για την Διάθεση πίστωσης για την 

υλοποίηση του προγράμματος υλοποίηση του προγράμματος 

«Αγροτικός εξηλεκτρισμός για την «Αγροτικός εξηλεκτρισμός για την 

Π.Ε. Φλώρινας (2021)» 14Π.Ε. Φλώρινας (2021)» 14--0101--2021 2021 

�� 130 πράξεις για την δράση 130 πράξεις για την δράση 

�� Π/Υ 70.000 Π/Υ 70.000 €€



Τακτοποίηση Συμμετοχών σε Ν.Π.Δ.Δ.Τακτοποίηση Συμμετοχών σε Ν.Π.Δ.Δ.
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�� Έγινε εισήγηση στο ΠΣ για την Έγινε εισήγηση στο ΠΣ για την 

Λύση των εταιρειών:Λύση των εταιρειών:

1.1. Βαλκανικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών ΕρευνώνΒαλκανικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών

2.2. ΕυρωπεριοχήΕυρωπεριοχή ΠΡΕΣΠΕΣΠΡΕΣΠΕΣ--ΑΧΡΙΔΑ Ελληνικό ΤμήμαΑΧΡΙΔΑ Ελληνικό Τμήμα

3.3. Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης Νομού ΦλώριναςΤοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης Νομού Φλώρινας

Λόγω έλλειψης αντικειμένου και δραστηριότητας.Λόγω έλλειψης αντικειμένου και δραστηριότητας.Λόγω έλλειψης αντικειμένου και δραστηριότητας.Λόγω έλλειψης αντικειμένου και δραστηριότητας.

Την συνέχιση συμμετοχής στις:Την συνέχιση συμμετοχής στις:

1.1. Ωδείο ΦλώριναςΩδείο Φλώρινας-- Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2.2. Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής ΜακεδονίαςΕταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας

3.3. Δίκτυο Συλλογών Λαογραφίας και ΠαράδοσηςΔίκτυο Συλλογών Λαογραφίας και Παράδοσης

4.4. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φλώρινας Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φλώρινας 

5.5. Συμβούλιο Απανταχού ΦλωρινιωτώνΣυμβούλιο Απανταχού Φλωρινιωτών

6.6. ΑΝ.ΦΛΩ.  Α.Ε. ΟΤΑΑΝ.ΦΛΩ.  Α.Ε. ΟΤΑ



Αναγκαστική Απαλλοτρίωση Οικισμού Αναργύρων Αναγκαστική Απαλλοτρίωση Οικισμού Αναργύρων 

Δ. ΑμυνταίουΔ. Αμυνταίου
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Ολοκληρώθηκαν όλες οι Ολοκληρώθηκαν όλες οι 

διαδικασίες από την Π.Ε. διαδικασίες από την Π.Ε. 

Φλώρινας, με τελευταία Φλώρινας, με τελευταία 

την επιμέρους καταγραφή την επιμέρους καταγραφή 

των περιουσιακών των περιουσιακών 

στοιχείων από την στοιχείων από την στοιχείων από την στοιχείων από την 

επιτροπή και ορίστηκε η επιτροπή και ορίστηκε η 

δικάσιμος την 7δικάσιμος την 7ηη Απρ. 2021 Απρ. 2021 

για την για την οριστική τιμή οριστική τιμή 

μονάδαςμονάδας απαλλοτρίωσης απαλλοτρίωσης 

της Τοπικής Κοινότητας της Τοπικής Κοινότητας 

Αναργύρων .Αναργύρων .



Επιχωματώσεις Ορυχείου Επιχωματώσεις Ορυχείου ΒεγόραςΒεγόρας
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�� Παρατηρήθηκε το Παρατηρήθηκε το 

φαινόμενο της φαινόμενο της 

δημιουργίας εστιών δημιουργίας εστιών 

ανάφλεξης στην περιοχή ανάφλεξης στην περιοχή 

παλαιού ορυχείου παλαιού ορυχείου παλαιού ορυχείου παλαιού ορυχείου 

Βεγόρας.Βεγόρας.

�� Έγιναν επιχωματώσεις στην Έγιναν επιχωματώσεις στην 

εν λόγω περιοχή για να εν λόγω περιοχή για να 

αντιμετωπιστεί το αντιμετωπιστεί το 

φαινόμενο.φαινόμενο.



Ασφαλτοστρώσεις ΔιαγραμμίσειςΑσφαλτοστρώσεις Διαγραμμίσεις

�� Εκτελέστηκαν από την έναρξη της Εκτελέστηκαν από την έναρξη της 

νέας Περιφερειακής Αρχής:νέας Περιφερειακής Αρχής:

�� Ασφαλτοστρώσεις μήκους 72 χμ.Ασφαλτοστρώσεις μήκους 72 χμ.

�� ΔιαγραμμίσειςΔιαγραμμίσεις
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�� Καθαρισμοί τάφρων μήκους 45 χμ.Καθαρισμοί τάφρων μήκους 45 χμ.

ΣυμβασιοποιημέναΣυμβασιοποιημένα Έργα προς Έργα προς 

εκτέλεση το 2021:εκτέλεση το 2021:

�� Ασφαλτοστρώσεις μήκους 40,25 χμ.Ασφαλτοστρώσεις μήκους 40,25 χμ.

�� Διαγραμμίσεις Διαγραμμίσεις 

�� Καθαρισμοί τάφρων μήκους 64 χμ.Καθαρισμοί τάφρων μήκους 64 χμ.



Τηλεθέρμανση Αμυνταίου(ΔΕΤΕΠΑ)Τηλεθέρμανση Αμυνταίου(ΔΕΤΕΠΑ)
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�� Χρηματοδότηση αγοράς Χρηματοδότηση αγοράς 

μηχανήματος (μηχανήματος (τεμαχιστήτεμαχιστή--

θρυμματιστή ξυλείας) για θρυμματιστή ξυλείας) για θρυμματιστή ξυλείας) για θρυμματιστή ξυλείας) για 

ανάγκες λειτουργίας των ανάγκες λειτουργίας των 

μονάδων βιομάζας της μονάδων βιομάζας της 

ΔΕΤΕΠΑ.ΔΕΤΕΠΑ.

�� Ποσό 360.000 Ποσό 360.000 €€



ΑποχιονισμόςΑποχιονισμός--ΑλατοδιανομήΑλατοδιανομή

�� Για την χειμερινή περίοδο 2019 Για την χειμερινή περίοδο 2019 
–– 2020 η Π.Ε Φλώρινας 2020 η Π.Ε Φλώρινας 
προμηθεύτηκε προμηθεύτηκε 2187 τόνους 2187 τόνους 
άλατος αποχιονισμού ενώ το άλατος αποχιονισμού ενώ το 
προηγούμενο έτος η ποσότητα προηγούμενο έτος η ποσότητα 
που  χρησιμοποιήθηκε ήταν που  χρησιμοποιήθηκε ήταν 
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που  χρησιμοποιήθηκε ήταν που  χρησιμοποιήθηκε ήταν 
1800 τόνοι1800 τόνοι άλατος.άλατος.

�� Μίσθωση πέντε (5) Μίσθωση πέντε (5) 
Μηχανημάτων αποχιονισμού Μηχανημάτων αποχιονισμού --
αλατοδιανομήςαλατοδιανομής για τη χειμερινή για τη χειμερινή 
περίοδο 2019περίοδο 2019--20202020

�� Ώρες μισθωμένων μηχανημάτων Ώρες μισθωμένων μηχανημάτων 
19301930 για τη χειμερινή περίοδο για τη χειμερινή περίοδο 
2019 2019 –– 2020.2020.



Απολογισμός Διευθύνσεων Π.Ε. Απολογισμός Διευθύνσεων Π.Ε. 

ΦλώριναςΦλώρινας
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ΦλώριναςΦλώρινας



Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τίτλος Σύνολο Προϋπολογισμός

ΜΕΛΕΤΕΣ 30 66.305.151,50 €

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ 34 25.511.627,23 €
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ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ 34 25.511.627,23 €

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 47 9.926.000,27 €

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ 8 1.422.037,39  €



Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και ΚτηνιατρικήςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Ετήσια Παρακολούθηση ,διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων καλής λειτουργίας 
αναγνωρισµένων Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

15 πράξεις 

Έλεγχοι συµµόρφωσης προς το επιχειρηµατικό σχέδιο του υποµέτρου 6.3 
«Μικρές Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις

23 ετήσιοι 

Αιτήσεις και επιτόπιοι έλεγχοι σχετικά µε την δράση «Αναδιάρθρωση 
Αµπελώνων περιόδου 2020-2021»

21 νέες 

45

Έλεγχοι και εγκρίσεις στο υπομέτρο 6.1 Νέων Αγροτών 47 πράξεις

Συγκέντρωση, έλεγχος δικαιολογητικών και αποζημίωση 66 κτηνοτρόφων Π/Υ 196.269,00 €

Πρόγραμμα Καταρροϊκού Πυρετού Αιγοπροβάτων 1. 50  Δείγματα

2. 36 θετικά  

Κρούσματα

3. 9 Εκτροφές

4. 6 Κοινότητες



Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας

Ελέγχους και συστάσεις σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος και 

δημόσιους χώρους σχετικά με την τήρηση 

μέτρων πρόληψης του  Covid-19.

58

46

Ελέγχοντας επιχειρήσεις μαζικής εστίασης 

και χώρους αναψυχής

39 

«Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή» 

ΤΕΒΑ

7 διανομές



Διεύθυνση Ανάπτυξης 

Έλεγχοι επιχειρήσεων για την διασφάλιση χρήσης μέτρων Έλεγχοι επιχειρήσεων για την διασφάλιση χρήσης μέτρων 

προστασίας  από τους εργαζόμενους και τους πελάτες και προστασίας  από τους εργαζόμενους και τους πελάτες και 

επιβλήθηκαν 7 πρόστιμα γιαεπιβλήθηκαν 7 πρόστιμα για τηντην πΠρόληψηπΠρόληψη--Αντιμετώπιση Αντιμετώπιση 

Πανδημίας CovidΠανδημίας Covid--19: 19: 

278278

Εγκρίσεις αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας (Εργαστήρια, Εγκρίσεις αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας (Εργαστήρια, 1212
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Εγκρίσεις αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας (Εργαστήρια, Εγκρίσεις αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας (Εργαστήρια, 
Βιοτεχνίες, Βιοµηχανίες), προέβη σε 38 ελέγχους και εξέδωσε Βιοτεχνίες, Βιοµηχανίες), προέβη σε 38 ελέγχους και εξέδωσε 
897 άδειες τεχνητών, µηχανικών κα897 άδειες τεχνητών, µηχανικών κα

1212

Χορηγήσεις αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς Χορηγήσεις αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς κατ΄κατ΄ εφαρμογήνεφαρμογήν της της 

αριθμαριθμ. 53619/735/2015 ΚΥΑ. 53619/735/2015 ΚΥΑ

103103

ΈλεγχοιΈλεγχοι σε όσε όργανα μέτρησης όγκου σε πρατήρια υγρών καυσίμων, ργανα μέτρησης όγκου σε πρατήρια υγρών καυσίμων, 

52 καταχωρήσεις τιμών πωλήσεως καυσίμων και 19 καταστήματα 52 καταχωρήσεις τιμών πωλήσεως καυσίμων και 19 καταστήματα 

μαζικής εστίασης.μαζικής εστίασης.

143143



Διεύθυνση Μεταφορών και ΣυγκοινωνιώνΔιεύθυνση Μεταφορών και Συγκοινωνιών
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Έκδοση νέας Άδειας κυκλοφορίας ΕΙΧ, Έκδοση νέας Άδειας κυκλοφορίας ΕΙΧ, 

ΦΙΧ,∆ΙΧΦΙΧ,∆ΙΧ 625625

Αντικατάσταση  πινακίδωνΑντικατάσταση  πινακίδων 253253

Μεταβιβάσεις αυτοκινήτων Μεταβιβάσεις αυτοκινήτων -- Αλλαγή Αλλαγή 

Εταιρικής µορφής Εταιρικής µορφής -- Ακινησία φορτηγών Ακινησία φορτηγών 782782

Οριστική ∆ιαγραφή οχηµάτων Οριστική ∆ιαγραφή οχηµάτων 

/Αποσύρσεις Ν.3899/10/Αποσύρσεις Ν.3899/10 139139

Εγκατάσταση συστήµατος Εγκατάσταση συστήµατος υγαεροκίνησηςυγαεροκίνησης 144144
Τεχνικός έλεγχος Τεχνικός έλεγχος -- επιθεωρήσεις επιθεωρήσεις 

αυτοκινήτων που προσέρχονται για αυτοκινήτων που προσέρχονται για 

έκδοση άδειας κυκλοφορίας και άλλων έκδοση άδειας κυκλοφορίας και άλλων 

περιπτώσεων.περιπτώσεων. 461461



Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου και τους υπαλλήλους της Π.Ε. Φλώρινας για την Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου και τους υπαλλήλους της Π.Ε. Φλώρινας για την 

αμέριστη στήριξη τουςαμέριστη στήριξη τους, , διότι, παρά τις αυξημένες δυσκολίες, την μειωμένη επάνδρωση διότι, παρά τις αυξημένες δυσκολίες, την μειωμένη επάνδρωση 

των υπηρεσιών, την εκ περιτροπής εργασία του προσωπικού λόγω του των υπηρεσιών, την εκ περιτροπής εργασία του προσωπικού λόγω του CovidCovid--1919, , 

εργάστηκαν ενσυνείδητα, υπεύθυνα και φιλότιμα . Αναμφίβολα για εμάς η γραμμή εργάστηκαν ενσυνείδητα, υπεύθυνα και φιλότιμα . Αναμφίβολα για εμάς η γραμμή 

πλεύσης και η κατεύθυνση της πορείας μας καθορίζεται μόνο από τα προβλήματα της πλεύσης και η κατεύθυνση της πορείας μας καθορίζεται μόνο από τα προβλήματα της 

κοινωνίας μας και τις προτεραιότητες των συμπολιτών μας.κοινωνίας μας και τις προτεραιότητες των συμπολιτών μας.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2020      


