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  ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1 

1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

11..11..  Ζ ΠΠΡΑΠΖ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ & Ν ΟΝΙΝΠ ΡΥΛ ΝΡΑ  
 

Νη ΓΪκνη θαη νη ΞεξηθΩξεηεο ζπγθξνηνχλ ηνλ πξψην θαη δεχηεξν βαζκφ ηνπηθΪο 

απηνδηνΫθεζεο θαη σο Ωθθξαζε ηεο ιατθΪο θπξηαξρΫαο απνηεινχλ ζεκειηψδε ζεζκφ 

ηνπ δεκφζηνπ βΫνπ ησλ ΔιιΪλσλ, φπσο απηφο θαηνρπξψλεηαη απφ ηηο δηαηΨμεηο ηνπ 

Ψξζξνπ 102 ηνπ ΠπληΨγκαηνο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ ΣΨξηε ΡνπηθΪο ΑπηνλνκΫαο πνπ 

θπξψζεθε κε ην λ. 1850/1989 (ΦΔΘ 144 Α΄). Νη δΪκνη εΫλαη απηνδηνηθνχκελα θαηΨ 

ηφπν λνκηθΨ πξφζσπα δεκνζΫνπ δηθαΫνπ θαη απνηεινχλ ηνλ πξψην βαζκφ ηνπηθΪο 

απηνδηνΫθεζεο.  

Κε ηνλ Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο» ζπζηΪζεθε ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ κε Ωδξα ηνλ 

Άγην ΠηΩθαλν θαη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δΪκνπο: ΑγΫνπ ΠηεθΨλνπ, ΓξνζηΨο, 

Γηνλχζνπ, ΑλνΫμεσο θαη ηηο Θνηλφηεηεο α. ΠηακΨηαο, ΘξπνλεξΫνπ Ονδνπφιεσο, νη 

νπνΫνη πιΩνλ θαηαξγΪζεθαλ. Νη εδαθηθΩο απηΩο πεξηθΩξεηεο απνηεινχλ πιΩνλ ηηο 

δεκνηηθΩο θνηλφηεηεο ηνπ λΩνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ θαη θΩξνπλ ην φλνκα ηνπ πξψελ 

δΪκνπ Ϊ ηεο θνηλφηεηαο. Έηζη ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ απνηειεΫηαη απφ επηΨ (7) ΓεκνηηθΩο 

Θνηλφηεηεο θαη πην ζπγθεθξηκΩλα ηελ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα Αγ. ΠηεθΨλνπ, ηελ 

ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα ΑλνΫμεσο, ηελ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα Γηνλχζνπ, ηελ ΓεκνηηθΪ 

Θνηλφηεηα ΓξνζηΨο, ηελ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα ΘξπνλεξΫνπ, ηελ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα 

Ονδνπφιεσο θαη ηελ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα ΠηακΨηαο. 

Νη δεκνηηθΩο αξρΩο δηεπζχλνπλ θαη ξπζκΫδνπλ φιεο ηηο ηνπηθΩο ππνζΩζεηο, ζχκθσλα 

κε ηηο αξρΩο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζΫα, ηελ 

αλΨπηπμε θαη ηε ζπλερΪ βειηΫσζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσΪο ηεο 

ηνπηθΪο θνηλσλΫαο. Νη αξκνδηφηεηεο ηνπο αθνξνχλ θπξΫσο ηνπο ηνκεΫο: 

 ΑλΨπηπμεο 

 ΞεξηβΨιινληνο  

 Ξνηφηεηαο ΕσΪο & Δχξπζκεο ΙεηηνπξγΫαο ησλ Ξφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ 

 Απαζρφιεζεο 

 ΘνηλσληθΪο ΞξνζηαζΫαο & Αιιειεγγχεο 

 ΞαηδεΫαο, Ξνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ  
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 ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο 

Νη δεκνηηθΩο αξρΩο αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηΩο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθΩο δηαηΨμεηο 

ησλ λφκσλ, ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηΨμεσλ ηεο δηνΫθεζεο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ 

δηαηΨμεσλ πνπ ζεζπΫδνπλ νη Ϋδηεο, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 79 ηνπ Λ.3463/2006 θαη ην 

Ψξζξν 94 ηνπ Λ.3852/2010. ΘαηΨ ηελ Ψζθεζε ησλ αλσηΩξσ αξκνδηνηΪησλ ζα πξΩπεη 

λα ιακβΨλνπλ ππφςε: 

α. Ρηο εζληθΩο, πεξηθεξεηαθΩο θαη επξσπατθΩο πνιηηηθΩο πνπ ζρεηΫδνληαη κε ηηο 

αξκνδηφηεηΩο ηνπο. 

β. Ρελ αλΨγθε ζπλεξγαζΫαο θαη ζπληνληζκνχ κε Ψιιεο ηνπηθΩο Ϊ δεκφζηεο αξρΩο θαη 

νξγαληζκνχο, νη νπνΫνη Ωρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα δξνπλ θαη λα δηαζΩηνπλ πφξνπο 

ζηελ πεξηθΩξεηΨ ηνπο. 

γ. Ρνπο δηαζΩζηκνπο πφξνπο γηα ηελ θΨιπςε ηεο αξκνδηφηεηαο θαη ηελ αλΨγθε λα 

δηαζθαιηζζεΫ ε επσθειΪο, ε απνηειεζκαηηθΪ ρξΪζε θαη ε ηζφξξνπε θαηαλνκΪ ηνπο. 

δ. Ρελ αλΨγθε λα νξγαλψλνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζΫεο κε ηξφπν ψζηε λα 

δηαζθαιΫδεηαη ε επΨξθεηα, ε πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηΨ ηνπο, κε ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε εμππεξΩηεζε ησλ θαηνΫθσλ. 

ε. Ρελ αλΨγθε γηα πςειΪο πνηφηεηαο πεξηβαιινληηθΪ πξνζηαζΫα θαη πξνζηαζΫα ηεο 

πνιηηηζηηθΪο θιεξνλνκηΨο, θαζψο θαη ηελ αλΨγθε πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο 

αλΨπηπμεο ησλ πεξηνρψλ ηνπο. 

ΔπηπιΩνλ, νη δεκνηηθΩο αξρΩο ξπζκΫδνπλ ζΩκαηα ηεο αξκνδηφηεηΨο ηνπο εθδΫδνληαο 

ηνπηθΩο θαλνληζηηθΩο απνθΨζεηο, ζην πιαΫζην ηεο θεΫκελεο λνκνζεζΫαο. 

Ν ΓΪκαξρνο πξναζπΫδεη ηα ηνπηθΨ ζπκθΩξνληα, θαηεπζχλεη ηηο δξΨζεηο ηνπ δΪκνπ γηα 

ηελ πινπνΫεζε ηνπ ζρεδΫνπ αλΨπηπμεο, δηαζθαιΫδεη ηελ ελφηεηα ηεο ηνπηθΪο 

θνηλσλΫαο θαη αζθεΫ ηα θαζΪθνληΨ ηνπ κε γλψκνλα ηηο αξρΩο ηεο δηαθΨλεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ν ΓΪκαξρνο: 

α) ΔθπξνζσπεΫ ην δΪκν ζηα δηθαζηΪξηα θαη ζε θΨζε δεκφζηα αξρΪ. 

β)  ΔθηειεΫ ηηο απνθΨζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιΫνπ, ηεο νηθνλνκηθΪο θαη ηεο 

επηηξνπΪο πνηφηεηαο δσΪο. H κε εθηΩιεζε ησλ απνθΨζεσλ απηψλ ζπληζηΨ ζνβαξΪ 

πεηζαξρηθΪ παξΨβαζε θαζΪθνληνο. 

γ) ΝξΫδεη ηνπο αληηδεκΨξρνπο, ζπγθαιεΫ θαη πξνεδξεχεη ηεο εθηειεζηηθΪο επηηξνπΪο 

θαη ζπληνλΫδεη ηελ πινπνΫεζε ησλ απνθΨζεψλ ηεο. 

δ) ΔΫλαη πξντζηΨκελνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δΪκνπ. Υο πξντζηΨκελνο φινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ δΪκνπ εθδΫδεη ηηο πξΨμεηο πνπ πξνβιΩπνπλ νη ζρεηηθΩο δηαηΨμεηο γηα 

http://www.eetaa.gr:8080/kodikas/k_arthra.jsp?arthro=79
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ην δηνξηζκφ, ηηο θΨζε εΫδνπο ππεξεζηαθΩο κεηαβνιΩο θαη ηελ Ψζθεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ 

ειΩγρνπ. 

ε)  ΠπλππνγξΨθεη ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο θαη ηα ρξεκαηηθΨ εληΨικαηα 

πιεξσκΪο ησλ δαπαλψλ, νη νπνΫεο Ωρνπλ εθθαζαξηζηεΫ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζΫα 

ηνπ δΪκνπ. 

ζη) πνγξΨθεη ηηο ζπκβΨζεηο πνπ ζπλΨπηεη ν δΪκνο. 

δ)  ΔθδΫδεη ηηο Ψδεηεο πνπ πξνβιΩπνληαη απφ ηηο δηαηΨμεηο πνπ δηΩπνπλ ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ δΪκνπ. 

ε)  ΔθδΫδεη πηζηνπνηεηηθΨ πξνζσπηθΪο θαη νηθνγελεηαθΪο θαηΨζηαζεο ησλ δεκνηψλ, 

θαζψο θαη ηηο βεβαηψζεηο κφληκεο θαηνηθΫαο. 

ζ)  ΠπληζηΨ νκΨδεο εξγαζΫαο θαη νκΨδεο δηνΫθεζεο Ωξγνπ απφ κΩιε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιΫνπ, ππαιιΪινπο ηνπ δΪκνπ, ππαιιΪινπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΩα Ϊ ηδηψηεο γηα 

ηε κειΩηε θαη επεμεξγαζΫα ζεκΨησλ ηνπ δΪκνπ, θαζνξΫδνληαο ηνλ ηξφπν νξγΨλσζεο 

θαη ιεηηνπξγΫαο ηνπο. 

Νη λΩεο ζπλζΪθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζΪκεξα ζε Δπξσπατθφ θαη εζληθφ επΫπεδν 

θαινχλ ηελ ηνπηθΪ θνηλσλΫα λα αληαπνθξηζεΫ ζε πξνθιΪζεηο, λα επηιχζεη θξΫζηκα  

πξνβιΪκαηα  θαη λα αμηνπνηΪζεη επθαηξΫεο. Ν λΩνο ξφινο ηεο πφιεο απαηηεΫ 

ζπζηεκαηηθΪ δξΨζε  θαη εθηθηνχο ζηφρνπο πνπ λα αμηνπνηνχλ ηηο ελδνγελεΫο δπλΨκεηο 

θαη λα εμαζθαιΫδνπλ ηε ζπλαΫλεζε θνξΩσλ θαη πνιηηψλ.  

Νη Ν.Ρ.Α. θαινχληαη ζΪκεξα αθελφο λα ιεηηνπξγΪζνπλ ζε Ωλα αληαγσληζηηθφ 

πεξηβΨιινλ, σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο Ψληιεζεο πφξσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη αθεηΩξνπ λα βειηηψζνπλ ηελ θαζεκεξηλΪ 

δσΪ ηνπ πνιΫηε. 

Νη παξαδνζηαθΩο κΩζνδνη θαη πξαθηηθΩο πξνγξακκαηηζκνχ  βξΫζθνληαη ππφ 

ακθηζβΪηεζε. Ρν λΩν ζεζκηθφ πιαΫζην ιεηηνπξγΫαο ησλ ΝΡΑ  Λ.3852/2010, Ψξζξα 

266 & 267, ππνρξεψλεη ηνπο ΓΪκνπο λα ζπληΨμνπλ θαη λα θαηαζΩζνπλ πξνο  Ωγθξηζε 

Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα (Δ.Ξ.) κε ρξνληθφ νξΫδνληα πεληαεηΫαο.  

Ζ ζχληαμε ηνπ Δ.Ξ. απνζθνπεΫ ζηελ εηζαγσγΪ ζπζηεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δξΨζεσλ ηνπ 

ΓΪκνπ. Γελ απνηειεΫ κηα εθΨπαμ ελΩξγεηα πνπ νινθιεξψλεηαη θαη ζηακαηΨ, αιιΨ Ωλα  

δηαξθΩο αληηθεΫκελν ελαζρφιεζεο ησλ αηξεηψλ νξγΨλσλ, ησλ πξντζηακΩλσλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ΓΪκνπ.  

Κε ην Δ.Ξ. ην φξακα ηεο δεκνηηθΪο αξρΪο γΫλεηαη ξεαιηζηηθφ ζηξαηεγηθφ ζρΩδην, ην 

ζρΩδην κεηαθξΨδεηαη ζε πεληαεηΩο πξφγξακκα δξΨζεο ηνπ δΪκνπ θαη ησλ 
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επνπηεπφκελσλ θνξΩσλ ηνπ θαη ηΩινο ην πξφγξακκα δξΨζεο κεηαθξΨδεηαη ζε εηΪζην 

πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη δαπαλψλ.  

Δηδηθφηεξα γηα ηε δεκνηηθΪ πεξΫνδν 2012-2014 ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Ωρεη 

ηξηεηΪ δηΨξθεηα θαη γηα ην 2012 ζπληΨζζεηαη καδΫ κε ην ΔηΪζην Ξξφγξακκα ΓξΨζε 

(Δ.Ξ.Γ.) (Ψξζξν 9 ηεο Α.Ξ. 5694/3.2.2011 (ΦΔΘ η. Β‟/382/11.3.2011) απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ΑπνθΩληξσζεο θαη ΖιεθηξνληθΪο ΓηαθπβΩξλεζεο). 

 

11..22..  ΡΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ  
 

Πην πιαΫζην ηεο δηαδηθαζΫαο εθζπγρξνληζκνχ ηεο νξγΨλσζεο θαη ιεηηνπξγΫαο ηεο 

πξσηνβΨζκηαο ηνπηθΪο απηνδηνΫθεζεο θαη κε απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγΫα κφληκσλ 

δνκψλ πξνγξακκαηηζκνχ, πινπνΫεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκΨησλ ηεο 

δξΨζεο ησλ ΝΡΑ ζεζπΫζηεθε γηα πξψηε θνξΨ, κε ηα Ψξζξα 203-207 ηνπ θεθαιαΫνπ 

Ε‟ ηνπ Θψδηθα ΓΪκσλ θαη ΘνηλνηΪησλ (Λ. 3463/2006), ε ππνρξΩσζε εθπφλεζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ ΞξνγξακκΨησλ απφ ηνπο ΝΡΑ κε πιεζπζκφ Ψλσ ησλ 10.000 

θαηνΫθσλ. Δπηπξφζζεηα, κε ηελ πνπξγηθΪ Απφθαζε 18183/13.04.2007 (ΦΔΘ 534 

η.Β) -ε νπνΫα ηξνπνπνηΪζεθε κε ηελ πνπξγηθΪ Απφθαζε 5694/03.02.2011- 

θαζνξΫζζεθε ε δνκΪ θαη ην πεξηερφκελν ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΞξνγξακκΨησλ ησλ 

Ν.Ρ.Α., ελψ κε ην Ξξνεδξηθφ ΓηΨηαγκα 185/2007 «ξγαλα θαη δηαδηθαζΫα 

θαηΨξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΞξνγξακκΨησλ 

ησλ Νξγαληζκψλ ΡνπηθΪο ΑπηνδηνΫθεζεο (ΝΡΑ) α‟ βαζκνχ», φπσο ηξνπνπνηΪζεθε θαη 

ηζρχεη κε ην Ξ.Γ. 89/2011 (ΦΔΘ η. Α‟/213/29.9.2011), θαζνξΫζηεθε ε δηαδηθαζΫα 

θαηΨξηηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΞξνγξακκΨησλ. ΠΪκεξα ηα ΔπηρεηξεζηαθΨ 

ΞξνγξΨκκαηα εθπνλνχληαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξΫδνληαη ζηα Ψξζξα 266 & 267 ηνπ 

Λ. 3852/2010.  

Ν ξφινο ησλ ΝΡΑ δελ πεξηνξΫδεηαη κφλν ζηελ παξνρΪ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο πνιΫηεο, αιιΨ λα ιεηηνπξγνχλ σο ζεζκφο πνιηηηθφο, θνηλσληθφο θαη 

αλαπηπμηαθφο. ΞξνθεηκΩλνπ λα βειηηψλνπλ ζπζηεκαηηθΨ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγΫαο ηνπο, εΫλαη αλαγθαΫα ε αλΨπηπμε ζην εζσηεξηθφ  ηνπο 

ελφο κεραληζκνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Ν κεραληζκφο απηφο πξνγξακκαηηζκνχ εθθξΨδεηαη κΩζα απφ ηε ζχληαμε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο ηνπ ΝΡΑ, ην νπνΫν απνζθνπεΫ ζηελ εηζαγσγΪ κφληκσλ 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκΨησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ πξσηνβΨζκηα 

απηνδηνΫθεζε. Πηφρνο εΫλαη ε δηαδηθαζΫα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο 

θαη ηεο κΩηξεζεο ησλ απνηειεζκΨησλ ησλ δξΨζεσλ ηνπ ΝΡΑ λα απνηειΩζεη κηα 

εζσηεξηθΪ ιεηηνπξγΫα θαη δηαδηθαζΫα, ζηελ νπνΫα ζα ζπκκεηΩρεη ζε φιεο ηηο θΨζεηο, 

κε ζπγθεθξηκΩλν ξφιν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ.  
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Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα δελ εζηηΨδεη κφλν ζηελ παξαγσγΪ ελφο 

πξνγξακκαηηθνχ θεηκΩλνπ, αιιΨ θπξΫσο ζηηο δηαδηθαζΫεο κε ηηο νπνΫεο απηφ 

εθπνλεΫηαη, παξαθνινπζεΫηαη θαη αμηνινγεΫηαη. Υο εθ ηνχηνπ, επεηδΪ ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα Ωρεη πνιπηνκεαθφ ραξαθηΪξα, κε κεγΨιν εχξνο ζεκαηηθνχ αληηθεηκΩλνπ, 

αληΫζηνηρν ηνπ θΨζκαηνο ησλ ζεκΨησλ πνπ απαζρνινχλ θαζεκεξηλΨ ηηο δεκνηηθΩο 

αξρΩο, ελψ παξΨιιεια θαιχπηεη φιν ην θΨζκα ησλ αξκνδηνηΪησλ ελφο ΝΡΑ θαη ελ 

δπλΨκεη ην ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ ππνζΩζεσλ, ε εθπφλεζε ηνπ απαηηεΫ ηε ζπκκεηνρΪ 

ηφζν ησλ αηξεηψλ θαη ππεξεζηαθψλ ζηειερψλ ηνπ ΝΡΑ, φζν θαη ηεο ηνπηθΪο 

θνηλσλΫαο, φπσο απηΪ εθθξΨδεηαη κΩζα απφ ηνπο δεκφηεο αιιΨ θαη ηνπο θνηλσληθνχο 

θνξεΫο ηεο πφιεο. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ην φξακα ηεο εθΨζηνηε δεκνηηθΪο αξρΪο 

κπνξεΫ λα γΫλεη ξεαιηζηηθφ θαη ηνπηθΪ θαη εζσηεξηθΪ αλΨπηπμε ηνπ ΝΡΑ λα 

ελαξκνληζηεΫ κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαη εζληθνχ αλαπηπμηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 

 

11..33..  ΝΟΗΠΚΝΠ & ΓΝΚΖ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ   

1.3.1. Οξηζκόο 

Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα απνηειεΫ Ωλα νινθιεξσκΩλν ζρΩδην πξνγξακκαηηζκνχ 

κε ζθνπφ ηελ ΡνπηθΪ θαη ΔζσηεξηθΪ ΑλΨπηπμε ηνπ ΓΪκνπ, εηζΨγνληαο λΩεο κεζφδνπο 

νξγΨλσζεο θαη δηνΫθεζεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ.  ΔΫλαη Ωλα επΩιηθην πξφγξακκα 

δξΨζεο ηνπ  ΓΪκνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξΩσλ ηνπ (λνκηθψλ πξνζψπσλ), 

πξνζαλαηνιηζκΩλν ζε κεηξΪζηκα απνηειΩζκαηα, πνπ ζα θαιχπηεη φιν ην θΨζκα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ.  

Ζ ζχληαμε ηνπ Δ.Ξ. απνηειεΫ κηα εζσηεξηθΪ ζπιινγηθΪ δηαδηθαζΫα πνπ ζπληειεΫ ζηελ 

αλΨπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ΓΪκνπ λα πξνγξακκαηΫδεη,  λα παξαθνινπζεΫ  θαη λα 

αμηνινγεΫ ηε ιεηηνπξγΫα ηνπ.  

Πθνπφο ηνπ εΫλαη ε νξζνινγηθφηεξε νξγΨλσζε θαη ιεηηνπξγΫα ηνπ ΓΪκνπ σο 

πνιηηηθφο – θνηλσληθφο ζεζκφο θαη ε βειηΫσζε ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ  ζηηο 

απμαλφκελεο πξνζδνθΫεο ησλ θαηνΫθσλ.   

Πην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαζνξΫδνληαη νη ζηξαηεγηθνΫ ζηφρνη, νη Ψμνλεο  θαη νη 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΡνπηθΪο ΑλΨπηπμεο.   

ΞεξηιακβΨλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 

1. ΞεξηγξαθΪ θαη αμηνιφγεζε ηεο πεξηνρΪο ηνπ ΓΪκνπ 

2. ΞεξηγξαθΪ θαη αμηνιφγεζε ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ, σο  

νξγαληζκψλ  
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3. Θαζνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθΪο θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηΪησλ 

4. ΘαηΨξηηζε ζρεδΫσλ δξΨζεο 

5.  ΞεληαεηΪο πξνγξακκαηηζκφο δξΨζεσλ  (ΡξηεηΪο γηα ηελ πεξΫνδν 2012-2014) 

6. Νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο   

Ρν Δ.Ξ. εΫλαη Ωλα εξγαιεΫν πνπ απαληΨ ζηηο εξσηΪζεηο: 

 Ξνπ βξΫζθεηαη ζΪκεξα ν ΓΪκνο ζε ζρΩζε κε ηα εζληθΨ θαη επξσπατθΨ πξφηππα; 

 Ξνηα εΫλαη ηα ηζρπξΨ θαη αδχλαηα ζεκεΫα ηνπ ΓΪκνπ θαη πνηεο νη επθαηξΫεο θαη νη 

απεηιΩο ζηελ αλαπηπμηαθΪ ηνπ δηαδηθαζΫα; 

 Ξνην ην φξακα θαη νη αμΫεο καο;  

 Κε πνην ηξφπν ζα επηηεπρζεΫ;  Ξνηεο νη πξνηεξαηφηεηεο καο θαη κε πνηα νξγαλσηηθΨ,  

επηρεηξεζηαθΨ, ιεηηνπξγηθΨ θαη νηθνλνκηθΨ κΩζα; 

 Ρη απνηειΩζκαηα ζα Ωρνπκε; Ξνηνπο δεΫθηεο ζα εθαξκφζνπκε γηα λα 

παξαθνινπζΪζνπκε θαη λα αμηνινγΪζνπκε ηνπο ζηφρνπο καο; 

ΓειαδΪ, 

 Ξνπ εΫκαζηε; 

 Ξνπ ζΩινπκε λα πΨκε; 

 Κε πνην ηξφπν ζα πΨκε; 

 Σι αποτελέσματα θα έχουμε; 

 

1.3.2. Οξγάλωζε θαη Μεζνδνινγία ηνπ έξγνπ 

Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ γηα ηελ πεξΫνδν 2012-2014 

ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 89/2011/29.09.2011 θαηαξηΫδεηαη απφ ηελ  ΔθηειεζηηθΪ 

ΔπηηξνπΪ ε νπνΫα θαη ην εηζεγεΫηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Πχκθσλα κε ην 

πξναλαθεξφκελν Ξ.Γ. 89/2011/29.09.2011 ε αξκφδηα ππεξεζΫα πξνγξακκαηηζκνχ 

ζπληΨζζεη ζρΩδην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο.  

Ρν παξφλ ζρΩδην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ 

ζπληΨρζεθε απφ ηελ ΓξαθεΫν Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη ηελ ΔηδηθΪ ΠπλεξγΨηε ηνπ ΓΪκνπ 

γηα ζΩκαηα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Δπξσπατθψλ ΞξνγξακκΨησλ θα ΓηδαξΨθνπ 

ΓΪκεηξα, ζε ζπλεξγαζΫα κε ηα φξγαλα δηνΫθεζεο, ηηο ππεξεζΫεο ηνπ ΓΪκνπ, ηηο 

ΓεκνηηθΩο Θνηλφηεηεο ,ηα ΛνκηθΨ  Ξξφζσπα “Ν ΘΩζπηο” θαη “Ζ ΔζηΫα”, ηηο ΠρνιηθΩο 
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ΔπηηξνπΩο Α‟/βΨζκηαο θαη Β‟/βΨζκηαο ΔθπαΫδεπζεο θαη ηελ «ΔΜΔΙΗΜΖ ΑΛΝΗΜΖ-

ΘΟΝΛΔΟΗ-ΑΓ. ΠΡΔΦΑΛΝΠ Α.Δ.». 

Ζ ΔθηειεζηηθΪ ΔπηηξνπΪ Ωδσζε ηηο αξρηθΩο θαηεπζχλζεηο γηα ηα ζΩκαηα ηνπηθΪο θαη 

εζσηεξηθΪο αλΨπηπμεο πνπ ζα δηεξεπλεζνχλ, αμηνπνηψληαο ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ 

απνηππψλνληαη ζην πξνεθινγηθφ πξφγξακκα ηεο ΓεκνηηθΪο ΑξρΪο. Ζ ελΩξγεηα απηΪ 

απνηΩιεζε κηα πξψηε ηεξΨξρεζε γηα ηα δεηΪκαηα πνπ ζα αληηκεησπΫζεη θαηΨ 

πξνηεξαηφηεηα ν ΓΪκνο θαηΨ ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθΪ πεξΫνδν.  

Θα πξΩπεη λα ζεκεησζεΫ φηη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο δελ πεξηιακβΨλεη θαζνιηθΪ 

αλΨιπζε φισλ ησλ ζεκΨησλ ηνπηθΪο θαη εζσηεξηθΪο αλΨπηπμεο. ΔζηηΨδεη θαη 

επηθεληξψλεηαη ζηελ επΫηεπμε νξηζκΩλσλ πξνηεξαηνηΪησλ πνπ επηιΩγνπλ ηα φξγαλα 

δηνΫθεζεο ηνπ ΓΪκνπ. ΔπνκΩλσο, ζθνπφο ηεο αλΨιπζεο δελ εΫλαη ε εμαληιεηηθΪ 

ζπγθΩληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πθηζηΨκελε θαηΨζηαζε, αιιΨ ν ηεθκεξησκέλνο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ, ζηα νπνΫα πξΩπεη λα επηθεληξψζεη, θαηΨ 

πξνηεξαηφηεηα, ηηο πξνζπΨζεηΩο ηνπ ν ΓΪκνο, ιακβΨλνληαο ππφςε ηηο ηνπηθΩο 

αλαπηπμηαθΩο πξνηεξαηφηεηεο.  

Ξξηλ απφ ηε ζχληαμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο  ην ΓξαθεΫν  

Ξξνγξακκαηηζκνχ θαηΨξηηζε ην ρξνλνδηΨγξακκα ηνπ Ωξγνπ ην νπνΫν κνηξΨζηεθε 

ζηελ ΓηνΫθεζε θαη ηνπο ΞξντζηακΩλνπο ησλ Γ/λζεσλ ηνπ ΓΪκνπ. Πηε ζπλΩρεηα 

δηαθηλΪζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζηηο ππεξεζΫεο θαη ηα λνκηθΨ πξφζσπα  κε ζθνπφ ηελ 

θαηαγξαθΪ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηακΩλεο θαηΨζηαζεο ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ελψ παξΨιιεια ελεκεξψζεθαλ ζε πξνγξακκαηηζκΩλεο ζπλαληΪζεηο 

ζρεηηθΨ κε ην ηξφπν ζπκπιΪξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγΫσλ αιιΨ θαη ην γεληθφηεξν 

ξφιν ηνπο θαηΨ ηελ δηΨξθεηα θαηΨξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο.  

ΔπηπιΩνλ, αμηνπνηΪζεθε πξσηνγελΩο πιηθφ πξνο επεμεξγαζΫα φπσο πξνυπνινγηζκνΫ/ 

απνινγηζκνΫ ηειεπηαΫσλ εηψλ, ν νξγαληζκφο εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ ΓΪκνπ θαη ησλ 

λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ, θαηαζηαηηθΨ Ϋδξπζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηερληθΨ 

πξνγξΨκκαηα ηειεπηαΫσλ εηψλ, γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρΩδην, ηξνπνπνηΪζεηο ΓΞΠ, 

κειΩηεο ηερληθψλ Ωξγσλ,  αλαπηπμηαθΩο κειΩηεο, πξνγξΨκκαηα ζε εμΩιημε (ΞΔΞ, Δ.Δ, 

θ.α), ζηνηρεΫα απνγξαθΪο ΔΠΔ, θ.ι.π.  ΔπΫζεο, ρξεζηκνπνηΪζεθαλ νη εηζεγΪζεηο ησλ 

ΠπκβνπιΫσλ ησλ Γεκνηηθψλ ΘνηλνηΪησλ ηνπ ΓΪκνπ νη νπνΫεο εΫραλ απνζηαιεΫ ζηελ 

Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη ηελ ΔθηειεζηηθΪ ΔπηηξνπΪ πξνθεηκΩλνπ λα ιεθζνχλ 

ππφςε θαηΨ ηελ ζχληαμε ηνπ Ρερληθνχ ΞξνγξΨκκαηνο 2012 θαη ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα 2012-2014. ΡΩινο, ε ΔθηειεζηηθΪ ΔπηηξνπΪ ζπλεξγΨζηεθε κε ηνπο 

φκνξνπο ΓΪκνπο, κΩζσ θνηλΪο ζπλΨληεζεο, πξνθεηκΩλνπ λα επηηεπρζεΫ ζπλεξγαζΫα 

ζε θνηλΨ ζΩκαηα, θαη‟ αληηζηνηρΫα ησλ αμφλσλ θαη κΩηξσλ ηνπ Πηξαηεγηθνχ καο 

Πρεδηαζκνχ, πξνζηαζΫαο πεξηβΨιινληνο, πνηφηεηαο δσΪο ησλ θαηνΫθσλ, βειηΫσζεο 
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ηνπ θπθινθνξηαθνχ θαη ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, ππνδνκψλ, αλΨδεημεο πνιηηηζηηθΪο 

θιεξνλνκηΨο, αζιεηηζκνχ, θνηλσληθΪο πνιηηηθΪο, πγεΫαο, απαζρφιεζεο, θ.ι.π. 

 

1.3.3. Γνκή Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 

Ζ δνκΪ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΨκκαηνο πεξηιακβΨλεη ηα αθφινπζα βΪκαηα 

ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθΨ Ξ.Γ. ΑιιΨ θαη ηνλ νδεγφ θαηΨξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ 

ΞξνγξακκΨησλ πνπ εθπφλεζε ε ΔιιεληθΪ ΔηαηξεΫα ΡνπηθΪο ΑλΨπηπμεο θαη 

ΑπηνδηνΫθεζεο (Δ.Δ.Ρ.Α.Α).:  

ΒΒήήκκαα  11::  ΞΞξξννεεηηννηηκκααζζίίαα  θθααηη  ννξξγγάάλλσσζζεε  

Πθνπφο ηνπ βΪκαηνο εΫλαη ε πξνεηνηκαζΫα θαη νξγΨλσζε ηεο φιεο δηαδηθαζΫαο 

θαηΨξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο. Ρν βΪκα νινθιεξψλεηαη κε ηηο εμΪο 

ελΩξγεηεο : 

1. ΝξγΨλσζε ηνπ Ωξγνπ απφ ην ΓξαθεΫν Ξξνγξακκαηηζκνχ 

2. Γηαηχπσζε ησλ αξρηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηεο ΓεκνηηθΪο ΑξρΪο 

3. Ξξνγξακκαηηζκφ ηνπ Ωξγνπ 

4. ΔλεκΩξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ΛΞ ηνπ ΓΪκνπ γηα ηε 

δηαδηθαζΫα    θαηΨξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο 

ΒΖΚΑ  2 : Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ 

 ΘαηαγξαθΪ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ΓΪκνπ φπσο γεσγξαθηθΨ, 

πιεζπζκηαθΨ, θνηλσληθΨ, νηθνλνκηθΨ,  πνιενδνκηθΨ, πεξηβαιινληηθΨ θαη αλαπηπμηαθΨ 

ραξαθηεξηζηηθΨ ηεο πεξηνρΪο   

 Εληνπηζκόο ηωλ θξίζηκωλ δεηεκάηωλ αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο  θαη  ζθνπηκόηεηα 

αληηκεηώπηζήο ηνπο (αλαπηπμηαθέο αλάγθεο), SWOT αλάιπζε - Καηαγξαθή εζωηεξηθώλ ηζρπξώλ 

θαη   αδύλακωλ ζεκείωλ ηνπ Δήκνπ θαζώο θαη επθαηξηώλ θαη  απεηιώλ πνπ ζπλδένληαη κε ην 

εμωηεξηθό πεξηβάιινλ  

ΒΖΚΑ 3 : Ξεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ 

Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ ηνπ Ξξνζψπσλ 

 ΞεξηγξαθΪ θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηΨζηαζεο ησλ ππεξεζηψλ  

 ΓεληθΪ πεξηγξαθΪ ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβΨιινληνο ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ  
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 Αμηνιόγεζε ηνπ εζωηεξηθνύ πεξηβάιινληνο θαη εληνπηζκόο ηωλ θξίζηκωλ δεηεκάηωλ 

εζωηεξηθήο αλάπηπμεο            

ΒΖΚΑ 4: Θαζνξηζκφο ηνπ Νξάκαηνο  θαη ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ-

Θαηάξηηζε Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ 

ΠθνπνΫ ηνπ βΪκαηνο εΫλαη: 

  Γηαηχπσζε νξΨκαηνο  θαη θαηεπζπληΪξησλ  αξρψλ 

 Ξξνζδηνξηζκφο ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηΪησλ 

 Θαζνξηζκφο Αμφλσλ – ΚΩηξσλ (ΑλαπηπμηαθΩο Ξξνηεξαηφηεηεο) θαη Γεληθψλ 

ζηφρσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνΫνπο ζα δηαξζξσζεΫ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, 

ιακβΨλνληαο ππφςε ηηο εζληθΩο αλαπηπμηαθΩο πξνηεξαηφηεηεο. 

Ζ ζηξαηεγηθΪ ηνπ ΓΪκνπ νξγαλψλεηαη ζε ηΩζζεξηο Ψμνλεο: 

Άμνλαο 1νο: “ΞεξηβΨιινλ θαη Ξνηφηεηα ΕσΪο” 

Άμνλαο 2νο: “ΘνηλσληθΪ ΞνιηηηθΪ, γεΫα, ΞαηδεΫα, Ξνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο” 

Άμνλαο 3νο: “ΡνπηθΪ ΝηθνλνκΫα θαη Απαζρφιεζε” 

Άμνλαο 4νο: “ΔζσηεξηθΪ ΑλΨπηπμε ηνπ ΓΪκνπ” 

γηα θΨζε Ωλαλ απφ ηνπο νπνΫνπο εμεηδηθεχνληαη ΚΩηξα θαη Πηφρνη.   

Γηα ηνλ Θαζνξηζκφ ησλ Αμφλσλ-ΚΩηξσλ θαη Γεληθψλ Πηφρσλ ειΪθζεζαλ ππφςε νη 

πξνηεξαηφηεηεο  θαη ζηφρνη ηεο ΞεξηθΩξεηαο ΑηηηθΪο ψζηε λα δηαζθαιηζηεΫ ν 

ζπληνληζκφο ησλ δξΨζεσλ ηνπηθΪο θαη ππεξηνπηθΪο αλΨπηπμεο θαη ε πξνψζεζε 

ζπλεξγαζΫαο. ΔπηπιΩνλ, πξαγκαηνπνηΪζεθε ζπλεξγαζΫα κε φκνξνπο ΓΪκνπο γηα ηελ 

απφ θνηλνχ παξνρΪ ππεξεζηψλ Ϊ ηελ πινπνΫεζε δξΨζεσλ πξνο φθεινο φισλ ησλ 

θαηνΫθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρΪο. 

ΒΖΚΑ 5 : Έγθξηζε ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ θαη δηαδηθαζίεο  δηαβνχιεπζεο  

Ρν βΪκα πεξηιακβΨλεη ηηο εμΪο ελΩξγεηεο: 

 ΘαηΨζεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ ηελ ΔθηειεζηηθΪ ΔπηηξνπΪ ζην 

Γ.Π. γηα ζπδΪηεζε θαη ςΪθηζε  

 ΓεκνζηνπνΫεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδΫνπ κΩζσ ησλ δηαζΩζηκσλ κΩζσλ 

επηθνηλσλΫαο γηα δεκφζηα Γηαβνχιεπζε (θαζψο δελ Ωρεη αθφκα ζπγθξνηεζεΫ ε 

ΓεκνηηθΪ ΔπηηξνπΪ Γηαβνχιεπζεο)  

 ΓηνξγΨλσζε δεκφζησλ εθδειψζεσλ 
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 Πχλνςε ησλ ζπκπεξαζκΨησλ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο θαη ελεκΩξσζε 

ηεο ΔθηειεζηηθΪο ΔπηηξνπΪο θαη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ  

 Δθφζνλ θξΫλεηαη απαξαΫηεην απφ ηελ ΔθηειεζηηθΪ ΔπηηξνπΪ, κε βΨζε ηα 

ζπκπεξΨζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο, αλαζεσξνχληαη ζεκεΫα ηνπ Πηξαηεγηθνχ ΠρεδΫνπ. 

ΒΖΚΑ 6: Θαηάξηηζε ζρεδίσλ δξάζεο 

Πθνπφο  ηνπ βΪκαηνο εΫλαη ε εθαξκνγΪ ηεο ζηξαηεγηθΪο ηνπ ΓΪκνπ ζε 

ζπγθεθξηκΩλνπο ζηφρνπο θαη εθηθηΩο δξΨζεηο απφ ηηο ππεξεζΫεο ηνπ ΓΪκνπ θαη ηα 

ΛνκηθΨ Ξξφζσπα. Νη ππεξεζΫεο ηνπ ΓΪκνπ θαη ηα ΛνκηθΨ Ξξφζσπα, αθνχ ιΨβνπλ 

ππφςε ηνπο ην εγθεθξηκΩλν θεΫκελν ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πξνηεΫλνπλ κε 

γξαπηΩο εηζεγΪζεηο ηνπο θαηΨ αληηζηνηρΫα κε ηνπο Ψμνλεο θαη ηα κΩηξα ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδΫνπ ηνπο ζηφρνπο θΨζε ππεξεζΫαο γηα ηελ επφκελε πεξΫνδν θαη ηηο 

δξΨζεηο γηα ηελ επΫηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ ηεξαξρεκΩλεο θαηΨ ζεηξΨ 

πξνηεξαηφηεηαο θαηαξηΫδνληαο Ωηζη ην ζρΩδην δξΨζεο ηνπ ΓΪκνπ. 

ΒΖΚΑ 7 : Ρξηεηήο πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ θαη  Νηθνλνκηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο  

ΠθνπνΫ ηνπ βΪκαηνο εΫλαη: 

- ΗεξΨξρεζε & πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξΨζεσλ: δηΨξθεηα θαη ρξνλνδηΨγξακκα, αξκφδηα 

ππεξεζΫα, θνξεΫο πινπνΫεζεο θαη ρσξνζΩηεζε, πξνηεξαηφηεηα, πξνζδηνξηζκφο ησλ 

αλαγθαΫσλ αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ γηα ηελ πινπνΫεζε ηνπο, εθξνΩο, θιπ. 

- ΔθηΫκεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δξΨζεσλ  

- ΔθηΫκεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο 

- ΘαηαλνκΪ ησλ εζφδσλ ζηα Ωηε γηα ηελ θΨιπςε ησλ δαπαλψλ ησλ δξΨζεσλ 

Ν ηξηεηΪο θαη ν νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΓξαθεΫν 

Ξξνγξακκαηηζκνχ, ζε ζπλεξγαζΫα κε ηελ ππεξεζΫα πνπ εΫλαη αξκφδηα γηα ην ΚΩηξν 

θαη ην Πηφρν. 

ΞξνθεηκΩλνπ λα απνθηεζεΫ ε ζπγθεληξσηηθΪ εηθφλα ησλ δξΨζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

ΞξνγξΨκκαηνο αιιΨ θαη ε εηθφλα γηα επηκΩξνπο θαηαλνκΩο, ην ΓξαθεΫν  

Ξξνγξακκαηηζκνχ δεκηνπξγεΫ ζπγθεληξσηηθνχο πΫλαθεο θαη ηνπο νκαδνπνηεΫ : 

- αλΨινγα κε ηελ ππεξεζΫα πνπ εΫλαη ππεχζπλε γηα ηελ πινπνΫεζΪ ηνπο  

- αλΨινγα κε ην εΫδνο ηνπο (ιεηηνπξγΫα, ελΩξγεηα, επΩλδπζε/Ωξγν) (ζπλερηδφκελε, 

λΩα) 

- αλΨινγα κε ηελ πξνηεξαηφηεηα  
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- αλΨινγα κε ηε ρσξνζΩηεζε (ζην ζχλνιν ηεο επηθξΨηεηαο ηνπ ΓΪκνπ, αλΨ δεκνηηθΪ 

θνηλφηεηα) 

- αλΨινγα κε ην Ωηνο 

- αλΨινγα κε ηε πεγΪ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην Ωηνο 

ΚΩζσ ησλ πξνεγνχκελσλ νκαδνπνηΪζεσλ δηελεξγνχληαη πνηθΫινη Ωιεγρνη ησλ 

δξΨζεσλ.  

ΡΩινο ζπληΨζζνληαη νη ΣξεκαηνδνηηθνΫ ΞΫλαθεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο. 

ΒΖΚΑ 8 :Ξξνζδηνξηζκφο Γεηθηψλ Ξαξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο       

Πην βΪκα απηφ πξνζδηνξΫδνληαη νη δεΫθηεο κε βΨζε ηνπο νπνΫνπο ζα πξαγκαηνπνηεΫηαη 

ε παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο. Νη δεΫθηεο 

παξαθνινχζεζεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δεΫθηεο εηζξνψλ, εθξνψλ θαη 

απνηειΩζκαηνο. 

ΒΖΚΑ 9: Έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηειηθέο ελέξγεηεο 

Ρν βΪκα πεξηιακβΨλεη ηηο εμΪο ελΩξγεηεο  :  

 Ωγθξηζε απφ ην ΓΠ ηνπ θΨζε Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ηνπ ΓΪκνπ, εληφο κηαο (1) 

εβδνκΨδαο απφ ηελ εηζΪγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δξΨζεσλ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ πνπ ην αθνξνχλ. 

 νινθιΪξσζε ηνπ ζρεδΫνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο απφ ην ΓξαθεΫν 

Ξξνγξακκαηηζκνχ 

 ππνβνιΪ ηνπ ζρεδΫνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο απφ ηελ ΔθηειεζηηθΪ ΔπηηξνπΪ 

ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, επηζπλΨπηνληαο ηηο ζρεηηθΩο απνθΨζεηο ησλ Λνκηθψλ 

Ξξνζψπσλ ηνπ ΓΪκνπ γηα δξΨζεηο/ ζρΩδηα δξΨζεο πνπ ηα αθνξνχλ. 

 Ωγθξηζε ηνπ ζρεδΫνπ απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

 Ωιεγρν γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζΫαο θαηΨξηηζεο ηνπ πξνγξΨκκαηνο απφ ηελ 

ΑπνθεληξσκΩλε ΓηνΫθεζε (ΑπηνηειΪο πεξεζΫα ΔπνπηεΫαο ΝΡΑ), κε ππνβνιΪ 
ζρεηηθΪο Ωθζεζεο εγθεθξηκΩλεο απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

 δεκνζηνπνΫεζε ηνπ πξνγξΨκκαηνο απφ ην ΓΪκν. 

Ζ ΔθηΩιεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ζρεδΫνπ εθηειεΫηαη ζε Γχν (2) ΠηΨδηα. Ρν πξψην 

ζηΨδην αθνξΨ ηελ πινπνΫεζε ησλ βεκΨησλ 1 Ωσο 4 θαη κεηΨ ηελ Ωγθξηζε ηνπ 

Πηξαηεγηθνχ ζρεδΫνπ θαη ηε Γηαβνχιεπζε (βΪκα 5) αθνινπζεΫ ε νινθιΪξσζε ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ ΠρεδΫνπ βΪκαηα 6 Ωσο 9. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2 

2. ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ 

ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 

22..11..  ΒΒΑΑΠΠΗΗΘΘΑΑ  ΣΣΑΑΟΟΑΑΘΘΡΡΖΖΟΟΗΗΠΠΡΡΗΗΘΘΑΑ,,  ΣΣΥΥΟΟΝΝΡΡΑΑΜΜΗΗΘΘΖΖ  ΔΔΛΛΡΡΑΑΜΜΖΖ    

 

ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΕΔΡΑ ΑΓΙΟ ΣΕΦΑΝΟ 

  

22..11..11..  Θέζε & ξόινο ηνπ Γήκνπ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα & ζηελ 

Πεξηθέξεηα  

Ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ απνηειεΫηαη απφ επηΨ (7) ΓεκνηηθΩο Θνηλφηεηεο: Άγηνο ΠηΩθαλνο, 

Άλνημε, Γηφλπζνο, ΓξνζηΨ, ΘξπνλΩξη, Ονδφπνιε, ΠηΨκαηα (πεξηζζφηεξα ζηνλ επφκελν 

πΫλαθα) θαη εληΨζζεηαη ζην Ξνιενδνκηθφ Ππγθξφηεκα Αζελψλ ελψ ζχκθσλα κε ηα 

πξνζσξηλΨ απνηειΩζκαηα ηεο απνγξαθΪο πιεζπζκνχ 2011 εΫλαη ν ηΩηαξηνο 

κεγαιχηεξνο δΪκνο ζε πιεζπζκφ ηεο ΑλαηνιηθΪο ΑηηηθΪο. Έρεη Ωθηαζε πεξΫπνπ 68 η. 

ρικ. θαη πιεζπζκφ 40.170 θαηνΫθνπο πνζνζηφ πεξΫπνπ 9% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο ΑηηηθΪο. Απφ Ψπνςε δηνηθεηηθΪο νξγΨλσζεο ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ 

εληΨζζεηαη ζηελ ΞεξηθεξεηαθΪ Δλφηεηα ΑλαηνιηθΪο ΑηηηθΪο, ελψ ζε φηη αθνξΨ ην 

ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ αλΪθεη ζηελ επνπηεΫα ηνπ Νξγαληζκνχ 

Οπζκηζηηθνχ ΠρεδΫνπ ΑζΪλαο. Ζ νηθηζηηθΪ εμΩιημε ηεο πεξηνρΪο αθνινχζεζε δηΨθνξα 

επηκΩξνπο ζηΨδηα κε ηδηαΫηεξα ραξαθηεξηζηηθΨ ην θαζΩλα, γεγνλφο πνπ επεξΩαζε θαη 

ηε ζχγρξνλε θπζηνγλσκΫα ηεο πφιεο. Ζ νηθηζηηθΪ ηεο αλΨπηπμε ζπλδΩεηαη θπξΫσο κε 

ηελ εγθαηΨζηαζε πξνζθχγσλ απφ ηελ ΚηθξΨ ΑζΫα θαη ηνλ Ξφλην νη νπνΫνη 

εγθαηαζηΨζεθαλ ζηνπο νηθηζκνχο πνπ πξντθΫζηαλην ηνπ Ωηνπο 1923 δει. παιαηφ 

ΚπνγηΨηη (ζΪκεξα Άλνημε) θαη λΩν ΚπνγηΨηη Ϊ ΝΗΝΛ (ζΪκεξα Άγ. ΠηΩθαλνο) αιιΨ θαη 

κε εζσηεξηθνχο κεηαλΨζηεο πνπ απαζρνιΪζεθαλ ζηα ΙαηνκεΫα ηνπ Γηνλχζνπ. Ρν Ϋδην 

παιαηνΫ νηθηζκνΫ εΫλαη θαη νη ππφινηπεο ΓεκνηηθΩο Θνηλφηεηεο. 

Ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ αλΪθεη ζηνπο ΓΪκνπο ηεο ΑλαηνιηθΪο ΑηηηθΪο πνπ εκθαλΫδνπλ 

Ωληνλε νηθηζηηθΪ θαη εκπνξηθΪ αλΨπηπμε ελψ παξΨιιεια νη δεΫθηεο αλΨπηπμεο θαη 
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παξαγσγηθφηεηαο ππνδεηθλχνλ φηη πνιχ ζχληνκα νη κεγΨινη ΓΪκνη ηεο ΑλαηνιηθΪο 

ΑηηηθΪο -αλΨκεζα ηνπο θαη ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ- ζα απνηειΩζνπλ Ωλα ηζρπξφ 

κεηξνπνιηηηθφ θΩληξν ηνπ ιεθαλνπεδΫνπ. Ήδε νιφθιεξε ε ΑλαηνιηθΪ ΑηηηθΪ 

βξΫζθεηαη ελψπηνλ κεγΨισλ αλαπηπμηαθψλ επθαηξηψλ, πξννπηηθψλ θαη πξνθιΪζεσλ 

θπξΫσο ιφγσ ηεο γεσγξαθηθΪο ηεο ζΩζεο θαη ηνπ θπζηθνχ ηεο πεξηβΨιινληνο. Ζ 

γεηηλΫαζε ηνπ ΓΪκνπ κε ηελ πεξηαζηηθΪ δψλε θαζψο θαη ε Ψκεζε πξφζβαζε ζηα 

βφξεηα θαη δπηηθΨ πξνΨζηηα εΫλαη ζεκαληηθνΫ παξΨγνληεο πνπ επεξεΨδνπλ ηηο 

πξννπηηθΩο αλΨπηπμεο ηνπ ΓΪκνπ.  

Ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ εθηεΫλεηαη απφ ηηο παξπθΩο ηεο ΞΨξλεζαο Ωσο ηελ ΞεληΩιε ελψ 

παξΨιιεια νη θπξηφηεξνη παξαπφηακνη ηνπ Θεθηζνχ θαζψο θαη ν Ϋδηνο ν Θεθηζφο 

μεθηλΨλ απφ Γηφλπζν, Άλνημε, ΘξπνλΩξη θαη Άγ. ΠηΩθαλν. Ζ γεσγξαθηθΪ ζΩζε ηνπ 

ΓΪκνπ Γηνλχζνπ ηνλ θαζηζηΨ πνιχ ειθπζηηθφ ζηνπο θαηνΫθνπο ηνπ ιεθαλνπεδΫνπ πνπ 

επηζπκνχλ ηελ απνθΩληξσζε, θαζψο βξΫζθεηαη θνληΨ ζε δπν θνκβηθΨ ζεκεΫα, ηελ 

Δ.Ν. Αζελψλ-ΙακΫαο θαη ηελ Ι. Καξαζψλνο (πξνΩθηαζε ηεο Ι. ΘεθηζΫαο)-παιαηΨ 

Δ.Ν. Αζελψλ -ΣαιθΫδνο πνπ ζπλδΩεη ηελ βνξεηναλαηνιηθΪ αηηηθΪ κε ηα βφξεηα 

πξνΨζηηα. ΞαξΨιιεια ζηνλ Άγ. ΠηΩθαλν βξΫζθεηαη ζηαζκφο ηνπ Ν.Π.Δ. πΨλσ ζηελ 

θεληξηθΪ ζηδεξνδξνκηθΪ γξακκΪ Αζελψλ-ΘεζζαινλΫθεο-Δπδψλσλ ν νπνΫνο 

πξνζθΩξεη γξΪγνξε πξνζΩγγηζε ηνπ θΩληξνπ ησλ Αζελψλ.  Αθφκα, ην θπζηθφ 

πεξηβΨιινλ ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ απνηειεΫ ζεκαληηθφ πιενλΩθηεκα γηα ηνπο 

θαηνΫθνπο ηνπ θαζψο ηνπο πξνζθΩξεη αξθεηΨ πςειφ επΫπεδν δσΪο. Πηα 

ραξαθηεξηζηηθΨ γλσξΫζκαηα ηεο πεξηνρΪο ζπγθαηαιΩγεηαη ε πςειψλ πξνδηαγξαθψλ 

αξρηηεθηνληθΪ, ν ρακειφο ζπληειεζηΪο δφκεζεο θαη ην κεγΨιν πνζνζηφ ηδησηηθνχ 

αιιΨ θαη δεκνηηθνχ πξαζΫλνπ.  

Νη πεξηζζφηεξεο πεξηνρΩο ηνπ ΓΪκνπ ραξαθηεξΫδνληαη σο πεξηνρΩο ακηγνχο θαηνηθΫαο 

θαη απαγνξεχεηαη νπνηαδΪπνηε εκπνξηθΪ δξαζηεξηφηεηα εληφο ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ. 

Ζ εκπνξηθΪ δψλε εθηεΫλεηαη θπξΫσο θαηΨ κΪθνο ηεο ΔζληθΪο Νδνχ Αζελψλ-ΙακΫαο 

(ΒηνκεραληθΩο Εψλεο ΘξπνλεξΫνπ- Αγ. ΠηεθΨλνπ θαη Άλνημεο) ελψ παξΨιιεια ηα 

ηειεπηαΫα ρξφληα αλαπηχρζεθε Ωλα ππεξηνπηθφ θΩληξν πΨλσ ζηνλ νδηθφ Ψμνλα ηεο Ι. 

Καξαζψλνο, Σεικνχ, Ι. ΘξπνλεξΫνπ, ΘνηκΪζεσο Θενηφθνπ θαη Ρξαπεδνχληνο θπξΫσο 

κε ππεξηνπηθφ εκπφξην θαη Ψιιεο ππεξεζΫεο ηδησηηθνχ (π.ρ. ηξΨπεδεο) & δεκφζηνπ 

ηνκΩα (Γ.Ν.., ΓαζαξρεΫν, Η.Θ.Α. θ.ι.π.), απφ ην νπνΫν εμππεξεηεΫηαη ηφζν ν Ϋδηνο ν 

ΓΪκνο φζν θαη νη θΨηνηθνη ησλ φκνξσλ ΓΪκσλ φπσο ηνπ Καξαζψλα θαη ηνπ Υξσπνχ.  

πσο πξναλαθΩξζεθε ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ αληηκεησπΫδεη αξθεηΩο πξνθιΪζεηο θαη 

ηδηαΫηεξα ζην θπζηθφ-αλζξσπνγελΩο πεξηβΨιινλ θαη ζηηο ππνδνκΩο φπνπ απαηηεΫηαη ε 

νινθιΪξσζε ησλ εληΨμεσλ ζην ζρΩδην πφιεο, ε νξηνζΩηεζε ησλ ξεκΨησλ, ε 

πξνζηαζΫα ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ, ε πξνζηαζΫα ησλ ζεζκνζεηεκΩλσλ νηθηζκψλ πξν 
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ηνπ 1923, ε νινθιΪξσζε ησλ δηθηχσλ απνρΩηεπζεο θαη φκβξησλ πδΨησλ, ε 

νινθιεξσκΩλε δηαρεΫξηζε απνξξηκκΨησλ, θ.ι.π.  

Ζ πξννπηηθΪ αεηθφξνπ αλΨπηπμεο ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρΪο ζηεξΫδεηαη θαη ζηε ΓηαδεκνηηθΪ ζπλεξγαζΫα πνπ ζα πξΩπεη λα αλαπηπρζεΫ 

κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ δΪκσλ. Ζ πξνζηαζΫα ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ π.ρ. ηεο ΙΫκλεο 

ηνπ Καξαζψλα, ηνπ Ξεληειηθνχ & Ξαξλεζατθνχ φξνπο, ησλ πξψελ βαζηιηθψλ 

θηεκΨησλ θ.ι.π. εΫλαη ν βαζηθφηεξνο ηνκΩαο ν νπνΫνο δηα ηεο θνηλΪο πνιηηηθΪο ησλ 

φκνξσλ δΪκσλ (Καξαζψλα, Υξσπνχ, Αραξλψλ, ΞεληΩιεο θαη ΘεθηζηΨο) κπνξεΫ λα 

πξνζηαηεπηεΫ θαη λα αλαπηπρζεΫ ζχκθσλα κε ηνλ εζληθφ & επξσπατθφ ζρεδηαζκφ 

(επξσπατθΨ πξνγξΨκκαηα LIFE, Natura, Jessica). Πεκεηψλεηαη φηη ε θεληξηθΪ 

ζΪξαγγα πνπ ζπλδΩεη ηε ΙΫκλε Καξαζψλα κε ηα δηπιηζηΪξηα Αζελψλ δηΩξρεηαη απφ 

ηνλ ΓΪκν Γηνλχζνπ (ΓεκνηηθΩο Θνηλφηεηεο Αγ. ΠηεθΨλνπ & Άλνημε) ελψ φπσο 

πξναλαθΩξζεθε, ν Θεθηζφο πεγΨδεη απφ ηα πνηΨκηα ηεο ΞεληΩιεο κΩζσ ηεο 

ΓεκνηηθΪο Θνηλφηεηαο Αγ. ΠηεθΨλνπ, Άλνημεο, ΘξπνλεξΫνπ θαη Γηνλχζνπ. 
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2.1.2 Αλαπηπμηαθή Φπζηνγλωκία Σεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο ζηελ νπνία 

Τπάγεηαη Γεωγξαθηθά Ο Γήκνο Γηόλπζνπ 

ΞΝΓΝΚΔΠ 

ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ:   ΞιΪζνο 

ΝΓΗΘΝΗ ΑΜΝΛΔΠ (ΞεξηγξαθΪ Ϊ ΡΫηινο) 5 

ΔΝ Αζελψλ-ΙακΫαο, Ι. ΘξπνλεξΫνπ, Ι. Καξαζψλνο, Ρξαπεδνχληνο (παιαηΨ Δ.Ν. 

Αζελψλ-ΣαιθΫδνο), Ι. Γηνλχζνπ 

ΠΗΓΖΟΝΓΟΝΚΗΘΝΗ ΑΜΝΛΔΠ (ΞεξηγξαθΪ Ϊ ΡΫηινο) 1 

Αζελψλ-ΘεζζαινλΫθεο-Δπδψλσλ 

ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΔΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΘΑΗ ΞΑΟΘΑ:  ΞιΪζνο 

ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΔΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ (ΞεξηγξαθΪ Ϊ ΡΫηινο) 3 

ΑγΫνπ ΠηεθΨλνπ, Άλνημεο, ΘξπνλεξΫνπ 

 

ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΝ ΓΖΚΝ 
 

Έθηαζε 

(η.ρκ.):  
  

122,636 

            
 

Πξαγκαηηθόο Πιεζπζκόο

 2001 32.504 

Πξαγκαηηθόο 

Πιεζπζκόο 2011 

 
  

 40.170 (ΞξνζσξηλΨ 

απνηειΩζκαηα ΑπνγξαθΪο 

πιεζπζκνχ ηεο ΔΙΠΡΑΡ) 

  

Ππθλόηεηα Πιεζπζκνύ

 2001 478,000 

Ππθλόηεηα 

Πιεζπζκνύ 2011 
590,735 
    

 

Ηιηθηαθή θαηαλνκή πξαγκαηηθνύ πιεζπζκνύ (2001): 

 

φνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80 ετών και άνω 
 

32.504  1.568 3.646 5.191 7.746 7.375 3.489 2.795 702 
 

Γεκνγξαθηθνί δείθηεο (2001) : 

 

Γείθηεο Γήξαλζεο* 2,23 
 

Γείθηεο Δμάξηεζεο* 0,48 
 

Γείθηεο Αληηθαηάζηαζεο 1,49 
 

*Ν δεΫθηεο γΪξαλζεο πξνθχπηεη απφ ηελ εθαηνζηηαΫα αλαινγΫα ηνπ πιεζπζκνχ κε ειηθΫα 

Ψλσ ησλ 65 εηψλ, πξνο ηνλ πιεζπζκφ κε ειηθΫα θΨησ ησλ 14 εηψλ.  

*Ν δεΫθηεο εμΨξηεζεο εΫλαη ε εθαηνζηηαΫα αλαινγΫα ηνπ νηθνλνκηθΨ κε ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ (ειηθηαθΩο νκΨδεο 0-14 θαη Ψλσ ησλ 65 εηψλ) πξνο ηνλ νηθνλνκηθΨ ελεξγφ 

πιεζπζκφ ειηθΫαο 15-64 εηψλ   
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ΓΖΚΝΡΗΘΔΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΔΠ 

 

α/α Ολνκαζία 

 

1. ΑΓΗΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ 

 

2. ΑΛΝΗΜΖ 

 

3. ΓΗΝΛΠΝΠ 

 

4. ΓΟΝΠΗΑ 

 

5. ΘΟΝΛΔΟΗ 

 

6. ΟΝΓΝΞΝΙΖ 

 

7. ΠΡΑΚΑΡΑ 

 

 



  20 

  

22..22..  ΓΓΖΖΚΚΝΝΓΓΟΟΑΑΦΦΗΗΘΘΑΑ  &&  ΗΗΠΠΡΡΝΝΟΟΗΗΘΘΑΑ  ΣΣΑΑΟΟΑΑΘΘΡΡΖΖΟΟΗΗΠΠΡΡΗΗΘΘΑΑ  ΓΓΖΖΚΚΝΝΡΡΗΗΘΘΥΥΛΛ  

ΘΘΝΝΗΗΛΛΝΝΡΡΖΖΡΡΥΥΛΛ  

ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΘΡΗΘΑ ΡΖΠ 
ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ:  

ΑΓΗΝ ΠΡΔΦΑΛΝ 

Έθηαζε (η.ρκ.): 8.136,000 

 

   

Πξαγκαηηθόο Πιεζπζκόο: 

   

2001 9.610 

   *Αλακέλνληαη ηα απνηειέζκαηα 

Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ ηνπ 2011 

   

 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΑΓΗΝ ΠΡΔΦΑΛΝ 

Ν Άγηνο ΠηΩθαλνο βξΫζθεηαη 23 km ΒΑ. ηεο ΑζΪλαο αλΨκεζα ζηα φξε ηεο ΞεληΩιεο 

θαη ηεο ΞΨξλεζαο θαη κφιηο ιΫγα ρηιηφκεηξα απφ ηελ ΙΫκλε ηνπ Καξαζψλα. Έρεη 

Ωθηαζε 8,136 ηεηξαγσληθΨ ρηιηφκεηξα θαη ζπλνξεχεη κε ηηο πεξηνρΩο ΘαπαλδξηηΫνπ, 

Αθηδλψλ θαη Καξαζψλα.  

Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Πηελ απνγξαθΪ ηνπ 1928 γηα πξψηε θνξΨ εκθαλΫδνληαη νη ζπλνηθηζκνΫ Άγηνο 

ΠηΩθαλνο (334 θαη.) θαη Λ. Εψξγηαλε (303 θαη.), νη νπνΫνη θαηαγξΨθνληαη ρσξηζηΨ 

απφ ην ΚπνπγηΨηη (147 θαη.) θαη αλΪθνπλ ζηελ Θνηλφηεηα Αθηδλψλ. Πηηο 24-4-1937 

δεκνζηεχεηαη ην ΒΓ «ΞεξΫ εγθξΫζεσο ξπκνηνκΫαο θαη νξηζηηθΪο δηαλνκΪο ηνπ 

Ππλνηθηζκνχ ΛΩαο Εψξγηαλεο (ΑηηηθΪο)» θαη ζηηο 8-8-1937 ην ΒΓ «ΞεξΫ εγθξΫζεσο 

ξπκνηνκΫαο θαη νξηζηηθΪο δηαλνκΪο ηνπ Ππλνηθηζκνχ Άγηνο ΠηΩθαλνο ΑηηηθΪο», ηα 

νπνΫα πξνζππνγξΨθνληαη απφ ηνλ πνπξγφ ΓεσξγΫαο. Νη δχν απηνΫ ζπλνηθηζκνΫ καδΫ 

κε ην ΚπνγηΨηη απνηΩιεζαλ ηελ «Θνηλφηεηα ΝΫνπ». 

Ν Ξξνζθπγηθφο Ππλνηθηζκφο Αγ. ΠηεθΨλνπ θαη ε ΛΩα Εψξγηαλε πξνΪιζαλ απφ 

δηαλνκΩο ζην αγξφθηεκα ΚπνγηαηΫνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ Ψιισζηε ραξαθηεξΫδνληαη σο 

«δηαλνκΩο ΚπνγηαηΫνπ». Απφ ηελ αξρηθΪ δηαλνκΪ δεκηνπξγΪζεθαλ ν Ξξνζθπγηθφο 

Νηθηζκφο ΑγΫνπ ΠηεθΨλνπ θαη ε ΛΩα Εψξγηαλε. 

Πηνλ Ψηιαληα ηεο ΓεληθΪο ΠηαηηζηηθΪο πεξεζΫαο ηεο ΔιιΨδαο πνπ απνηππψλεη ηε 

δηνηθεηηθΪ δηαΫξεζε ηεο ΔιιΨδαο θαηΨ ηελ 31-12-1948, εκθαλΫδνληαη ζε δηαθνξεηηθΩο 

ζΩζεηο ν `Αγ. ΠηΩθαλνο θαη ην Ξαιαηφ ΚπνγηΨηην, ην νπνΫν αλΪθεη δηνηθεηηθΨ ζηελ 

Θνηλφηεηα Αγ. ΠηεθΨλνπ. Πε εηδηθΪ Ωθδνζε ηεο ΘΔΓΘΔ, «ΠηνηρεΫα ζπζηΨζεσο θαη 

εμειΫμεσο ησλ ΓΪκσλ θαη ΘνηλνηΪησλ», ηφκνο Δ‟, Ωθδνζεο 1962, αλαθΩξεηαη φηη ν 

Άγηνο ΠηΩθαλνο αλαγλσξΫζηεθε ζαλ Θνηλφηεηα κε ΒΓ ζηηο 24-6-1929 ΦΔΘ Α‟ 

217/1929 θαη φηη πξνΪιζε απφ ηελ Θνηλφηεηα Αθηδλψλ κε ηελ Ωλσζε ησλ 
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ζπλνηθηζκψλ Αγ. ΠηεθΨλνπ θαη ΛΩαο Εψξγηαλεο. Ν ζπλνηθηζκφο «Ξαιαηφλ 

ΚπνγηΨηηνλ», ε ζΩζε ηνπ νπνΫνπ ζπκπΫπηεη κε ηε ζΩζε ηνπ νηθηζκνχ «ΚπνπγηΨηη» 

φπσο ζεκεηψλεηαη ζηνλ ρΨξηε ηνπ Γεξκαληθνχ Αξραηνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη ζηνλ 

ρΨξηε ηνπ Δθδνηηθνχ ΝΫθνπ ΔιεπζεξνπδΨθε, απνζπΨζζεθε απφ ηελ Θνηλφηεηα 

Αθηδλψλ κε ΒΓ ζηηο 21-8-1939 ΦΔΘ Α‟ 388/1939. Ν νηθηζκφο απηφο απνζπΨζζεθε εθ 

λΩνπ κε ΒΓ ζηηο 27-2-1953 ΦΔΘ Α‟ 56/1953 θαη απνηΩιεζε απηνηειΪ θνηλφηεηα 

(ζεκεξηλΪ Άλνημε). ΞξΩπεη λα ζεκεησζεΫ, φηη ζηελ πξψηε απνγξαθΪ πνπ Ωγηλε ζηα 

ρξφληα ηνπ ζσλα (1834-35), ζπλαληνχκε ηνλ θηελνηξνθηθφ νηθηζκφ ΠπαηαηδΫθη ππφ 

ην ΓΪκν Καξαζψλνο, κε 101 θαηνΫθνπο θαη 23 νηθνγΩλεηεο ν νπνΫνο εληΨρζεθε ην 

1968 ζηνλ πξψελ ΓΪκν Αγ. ΠηεθΨλνπ πνπ ζΪκεξα νλνκΨδεηαη «Ξεπθφθπην». ΔΫλαη 

απφ ηνπο παιαηφηεξνπο νηθηζκνχο ηνπ ΓΪκνπ θαη ζπλππΨξρεη κε ηελ ΠηακΨηα θαη ηελ 

Άλνημε πξψελ «Ξαιηφ ΚπνγηΨηη». ΑλαθΩξεηαη δε θαη απνηππψλεηαη ζηνπο πξν ηνπ 

1900 ρΨξηεο ηνπ Γεξκαληθνχ Αξραηνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ κε ηελ νλνκαζΫα ΠπαηαηδΫθη. 

Ρν ΚΨην ηνπ 1924, 70 νηθνγΩλεηεο απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρΪ ηεο Θσλζηαληηλνχπνιεο 

(ηνλ Άγην ΠηΩθαλν, ην ΦαλΨξη, ηηο Λχκθεο, ην ΑβΨζζν, ην Ρζηθνχη ΚπνπδΨο θ.α.), 

φπσο επΫζεο θαη 36 νηθνγΩλεηεο απφ ηε ΚηθξΨ ΑζΫα (ην Ηθφλην, ην ΞΩξξαλ, ην 

Ξξνθφπη, ηε ΚΨθξε θ.α. ) Ωθζαζαλ ζε απηφ ηνλ ηφπν σο αληαιιΨμηκνο πιεζπζκφο, 

ζχκθσλα κε ηελ ειιελνηνπξθηθΪ ζχκβαζε ηεο 30εο ΗαλνπαξΫνπ ηνπ 1923. Ξξψηε 

ζηΨζε ησλ πξνζθχγσλ ππΪξμε ε ΘαιακαξηΨ ηεο ΘεζζαινλΫθεο, φπνπ θΨπνηνη 

απνθΨζηζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ κφληκα. Πηνπο ππφινηπνπο πξνηΨζεθαλ απφ ηελ 

ΘπβΩξλεζε δχν πεξηνρΩο: ηα ΘΨησ ΞαηΪζηα θαη ην ΝΫνλ (ΝΫνλ ην Γεθειεηθφλ, ην 

ζπλαληνχκε ζηνλ κεξν θαη ζεκαΫλεη δαζψδε πεξηνρΪ) Ϊ ΚπνγηΨηη. Ζ επηηξνπΪ ησλ 

πξνζθχγσλ επΩιεμε ην δεχηεξν. 

Ν Άγηνο ΠηΩθαλνο Ωγηλε ΓΪκνο ην 1994 (πξψηνο απφ ηνπο ππφινηπνπο 

ζπλελνχκελνπο ΓΪκνο) θαη βΨζεη ην λ.3852/2010 εΫλαη ε Ωδξα ηνπ εληαΫνπ ΓΪκνπ 

Γηνλχζνπ. 
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ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΘΡΗΘΑ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ 

ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ:  
ΑΛΝΗΜΖΠ 

 

Έθηαζε (η.ρκ.): 5,500  

Πξαγκαηηθόο Πιεζπζκόο:  

2001 5.276 

   *Αλακέλνληαη ηα απνηειέζκαηα 

Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ ηνπ 2011 

  

 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΑΛΝΗΜΖΠ 

Ζ Άλνημε ζπλνξεχεη κε ηηο πεξηνρΩο ηνπ ΑγΫνπ ΠηεθΨλνπ, ηνπ ΘξπνλεξΫνπ , ηεο 

ΠηακΨηαο , ηεο ΓξνζηΨο, ηεο Ονδφπνιεο  θαη ηεο ΔθΨιεο. Ζ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα 

Άλνημεο Ωρεη Ωθηαζε 5.500 ηεηξαγσληθΨ ρηιηφκεηξα θαη ν πιεζπζκφο ηεο αλΩξρεηαη ζε 

5.276 θαηνΫθνπο.  

ΠπγθαηαιΩγεηαη κεηαμχ ησλ βνξεΫσλ πξναζηΫσλ ηεο ΑζΪλαο  θαη εληνπΫδεηαη αλΨκεζα 

ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηεο ΞεληΩιεο  θαη ηεο ΞΨξλεζαο . Έρεη νηθηζηηθφ ραξαθηΪξα, 

ελψ πξνβιΩπεηαη κειΩηε γηα θαηαζθεπΪ ππφγεηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ κε 

νκψλπκε ζηΨζε, σο επΩθηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ ζηδεξφδξνκνπ απφ ηελ ΘεθηζηΨ.  

ΙΩγεηαη φηη ε πεξηνρΪ ηεο Ϊηαλ ην αγαπεκΩλν ζΩξεηξν ηεο γπλαΫθαο ηνπ ΘΩθξνπα ην 

1600 π.ρ.. ΓΨξγαξεο πεγΩο, αθζνλΫα πξαζΫλνπ θαη δξνζεξφ θιΫκα παξεΫραλ ηΩηνηα 

θΫλεηξα αθφκα θαη γηα βαζΫιηζζεο. 

Ν ΘΩθξνπαο ζεσξεΫηαη σο ν ζεκειησηΪο ηνπ Αηηηθνχ πνιηηηζκνχ. ΘαηΪξγεζε ηηο 

αλζξσπνζπζΫεο θαη ηηο αληηθαηΩζηεζε κε πξνζθνξΩο ησλ «Ξειαλψλ», εηδηθψλ 

γιπθηζκΨησλ. ΓΫδαμε ηελ ηαθΪ ησλ λεθξψλ θαη ιαηξεχηεθε απφ ηνπο θαηνΫθνπο ηεο 

ΑζΪλαο πΨλσ ζηελ Αθξφπνιε, φπνπ ππΪξμε ν ηΨθνο ηνπ. 

ΞΩξα απφ ηηο δξνζεξΩο πεγΩο θαη ηελ αθζνλΫα ηνπ πξαζΫλνπ, Ϊηαλ θνληΨ θαη νη πεγΩο 

ηνπ Θεθηζνχ, φπνπ ε κπζνινγΫα Ϊζειε λα θαηνηθνχλ λχκθεο θαη λεξΨηδεο.  

Ζ επξχηεξε πεξηνρΪ, αλαθΩξεηαη πσο θαηνηθεΫην, απφ ηνπο ΗππνζνληΫδεο κε ηφπν 

πξνΩιεπζεο ηνπο ηελ ΑξθαδΫα. πΪξραλ πνηκληνζηΨζηα ζηελ πεξηνρΪ θαη γΫλνληαλ 

ζπζΫεο ζηνλ Θεφ ΞΨλα απφ ηνπο θαηνΫθνπο. Ν ηφπνο απηφο, ιΩγεηαη πσο Ϊηαλ θαη ν 

αγαπεκΩλνο ηφπνο ηνπ ζπζΫα, πνπ θαηΨ ηελ κπζνινγΫα καο, ζπλΨληεζε θαη 

ζπκθηιηψζεθε κε ηνλ Ξεηξηζφα απφ ηελ θπιΪ ησλ Ξαπηζψλ ηεο ΘεζζαιΫαο. Αθνχ 

ζπκκΨρεζαλ θαη νη δχν, θαηΨθεξαλ λα δηψμνπλ ηνπο Θεληαχξνπο ζηε ζξπιηθΪ 

ΘελαπξνκαρΫα. 
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ΞΨληνηε θαηΨ ηελ κπζνινγΫα, ν ΘεζΩαο απΪγαγε θαη ελψζεθε ζπλαηζζεκαηηθΨ κε ηελ 

νλνκαζζεΫζα κεηΩπεηηα «ΥξαΫα ΔιΩλε», ηελ νπνΫα κεηΩθεξαλ ζηε ΠπΨξηε νη 

Γηφζθνπξνη, γηα λα γΫλεη ηειηθΨ ζχδπγνο ηνπ ΚελΩιανπ βαζηιηΨ ηεο ΠπΨξηεο. 

Πχκθσλα κε ηειεπηαΫα αξραηνινγηθΨ επξΪκαηα ηεο πεξηνρΪο, θαΫλεηαη φηη απηΪ 

ππαγφηαλ ζην  ΝΫνλ ην Γεθειηθφλ. 

Ν νηθηζκφο ηεο Άλνημεο αλΪθε κΩρξη ην 1912 ζηνλ ηφηε δηεπξπκΩλν δΪκν Καξαζψλνο.  

Ρελ ρξνληΨ απηΪ εληΨρζεθε ζηελ λενζχζηαηε θνηλφηεηα Αθηδλψλ . Ρν 1939 ε Άλνημε 

απνζπΨζηεθε απφ ηελ θνηλφηεηα Αθηδλψλ θαη εληΨρζεθε ζηελ ηφηε θνηλφηεηα ΑγΫνπ 

ΠηεθΨλνπ  ελψ απφ ην 1953 απνηΩιεζε μερσξηζηΪ θνηλφηεηα. Ζ θνηλφηεηα Άλνημεο 

αλαγλσξΫζηεθε ζε δΪκν ην 2007.  

Ζ κνξθνινγΫα ηνπ εδΨθνπο εΫλαη Ωληνλα αλΨγιπθε. ΚΩζν ζηαζεξφ πςφκεηξν εΫλαη 

ηα 370κ. Ρν κεγαιχηεξν κΩξνο ηεο πεξηνρΪο εΫλαη πεδηλφ. Κφλν ζηα αλαηνιηθΨ εΫλαη 

ινθψδεο. Ξαιαηφηεξα ζην αξρηθφ «ΘηΪκα ΚπνγηαηΫνπ» αλΪθε θαη ν Ιφθνο Λπκθψλ 

θαη ε πεξηνρΪ ηεο ΑΒΞ θαη Ψιιεο εθηΨζεηο (π.ρ. 1200 ζηξκ. ηνπ Αγ. ΠηεθΨλνπ)  

πΪξραλ ηξΫα ξΩκαηα: Ρν «Βαζχ ΟΩκα» πνπ Ωβγαηλε ζην ΦαζΫδεξη, ηεο ΑγΫαο 

ΞαξαζθεπΪο πνπ πεξλνχζε δπηηθΨ ηνπ γεπΩδνπ ηΩλληο ηνπ «ΠΘΙΑΒΔΛΗΡΖ» θαη εθεΫλν 

πνπ εξρφηαλ απφ ηελ κεξηΨ ηνπ ΛεθξνηαθεΫνπ θαη θαηεθφξηδε πξνο ηελ νδφ ΑγΫνπ 

ΑζαλαζΫνπ. 

Ζ Άλνημε ζην παξειζφλ νλνκαδφηαλ ΚπνγηΨηη. ΚεηΨ ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ 

γεηηνληθνχ ΑγΫνπ ΠηεθΨλνπ ν νπνΫνο νλνκΨζηεθε αξρηθΨ ΛΩν ΚπνγηΨηη ε Άλνημε 

νλνκΨζηεθε Ξαιαηφ ΚπνγηΨηη γηα λα δηαθνξνπνηεΫηαη απφ ηνλ γεηηνληθφ ηεο νηθηζκφ. 

Ρν φλνκα Ξαιαηφ ΚπνγηΨηη δηαηεξΪζεθε κΩρξη ην 1954 νπφηε ν νηθηζκφο 

κεηνλνκΨζηεθε ζε Άλνημε.   

Κε ηελ εθαξκνγΪ ηνπ ζρεδΫνπ ΘαιιηθξΨηεο απφ ηελ 1ε ΗαλνπαξΫνπ 2011 ε Άλνημε 

εληΨρζεθε ζηνλ δΪκν Γηνλχζνπ.  
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ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΘΡΗΘΑ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ 

ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ:  
ΓΗΝΛΠΝ 

 

Έθηαζε (η.ρκ.): 21,000  

Πξαγκαηηθόο Πιεζπζκόο:  

2001 5.032 

   *Αλακέλνληαη ηα απνηειέζκαηα 

Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ ηνπ 2011 

  

 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΓΗΝΛΠΝ 

Ζ ηζηνξΫα ηνπ Γηφλπζνπ αλΨγεηαη ζε πνιιΨ ρξφληα πξηλ,  ιφγσ ηνπ γεηηνληθνχ 

νκψλπκνπ ιαηνκεΫνπ ζηε ζεκεξηλΪ ζπλνηθΫα ηεο Οαπεληψζαο. ΔΫλαη γλσζηφ πσο ην 

Ξεληειηθφ φξνο Ϊηαλ πινχζην ζε ιεπθφ κΨξκαξν. ΔθεΫ Ωθηαλε θαη ν πξψηνο αζηηθφο 

ζηδεξφδξνκνο ("ΘεξΫν") κε ηα βαγφληα ηνπ απφ ηελ ΘεθηζηΨ, κΩρξη πξηλ απφ 50 

ρξφληα πνπ θαηαξγΪζεθε ε δηαδξνκΪ απηΪ. 

ΠΪκεξα, ε πεξηνρΪ ππΨγεηαη δηνηθεηηθΨ ζηελ ΑλαηνιηθΪ ΑηηηθΪ, ελψ ζηα φξηα ηεο 

θνηλφηεηαο εληΨζζεηαη θαη ε γεηηνληθΪ ζπλνηθΫα ζηα αλαηνιηθΨ ηεο ΔθΨιεο, 

ΑλαγΩλλεζε. ΚΩζσ δε ηεο ιεσθφξνπ Γηνλχζνπ επηθνηλσλεΫ γχξσ απφ ην Ξεληειηθφ 

φξνο κε ηνπο αλαηνιηθνχο παξαζαιΨζζηνπο δΪκνπο ηνπ Καξαζψλα θαη ηεο ΛΩαο 

ΚΨθξεο.  

Ν Γηφλπζνο Ϊηαλ νηθηζκφο ηεο θνηλφηεηαο ΠηακΨηαο σο ην 1975, νπφηε απνζπΨζηεθε 

θαη Ωγηλε νηθηζκφο ηεο θνηλφηεηαο ΚπΨιαο - λπλ Ονδφπνιεο. Ρν 1979 αλαγλσξΫζηεθε 

σο απηνηειΪο θνηλφηεηα. Ν νηθηζκφο ηνπ Γηνλχζνπ δεκηνπξγΪζεθε θαηΨ ην ηΩινο ηνπ 

19νπ αηψλα, σο ηφπνο δηακνλΪο ησλ ιαηφκσλ πνπ εξγΨδνληαλ ζηα γεηηνληθΨ 

ιαηνκεΫα καξκΨξνπ ηνπ Ξεληειηθνχ φξνπο.  

ΝλνκΨζηεθε Γηφλπζνο απφ ην Ηεξφ ηνπ Γηνλχζνπ, ηα εξεΫπηα ηνπ νπνΫνπ βξΫζθνληαη 

εθεΫ. Ζ πεξηνρΪ ηνπ σζηφζν εΫλαη πινχζηα ζε κχζνπο. ΔθεΫ γελλΪζεθε ν ΘΩζπηο θαη 

ηδξχζεθε ην πξψην ζΩαηξν. ΔθεΫ θηινμελΪζεθε ν Γηφλπζνο θαη δΫδαμε ηελ θαιιηΩξγεηα 

ηνπ ακπειηνχ. Πηελ πεξηνρΪ ηνπ Γηνλχζνπ, φπνπ βξΩζεθαλ επΫζεο θαη εξεΫπηα ηνπ 

λανχ ηνπ ΞπζΫνπ Απφιισλνο (φπσο αλαθΩξεηαη ζε επηγξαθΪ),φπνπ βξηζθφηαλ ν 

αξραΫνο αηηηθφο δΪκνο ηεο ΗθαξΫαο, πνπ ζπλδεφηαλ κε ηνλ ζεφ Γηφλπζν. 
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ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ 

ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ:  
ΓΟΝΠΗΑΠ 

 

Έθηαζε (η.ρκ.): 3.000  

Πξαγκαηηθόο Πιεζπζκόο:  

2001 6.009 

   *Αλακέλνληαη ηα απνηειέζκαηα 

Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ ηνπ 2011 

  

 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΓΟΝΠΗΑΠ 

H ΓξνζηΨ ζηελ αξραηφηεηα απνηεινχζε ην ΓΪκν ΞισζεΫαο  πνπ θαηνηθεΫην απφ ηελ 

ΑηγεΫδα θπιΪ  θαη ηνπνζεηεΫην ζηε κεζφγαηα  ηξηηηχα , ζχκθσλα κε ηε δηνηθεηηθΪ 

δηαΫξεζε ηνπ ΘιεηζζΩλνπο . 

ΠΪκεξα απνηειεΫ βφξεην πξνΨζηην  ηεο κεηξνπνιεηηθΪο πφιεο ησλ Αζελψλ  θαη 

ηνπνζεηεΫηαη γεσγξαθηθΨ ζηε βνξεηναλαηνιηθΪ ΑηηηθΪ . Ζ πφιε εΫλαη νηθνδνκεκΩλε 

ζηνπο βνξεηνδπηηθνχο πξφπνδεο ηνπ Ξεληειηθνχ ξνπο . 

Ζ πεξηνρΪ ζηε ζχγρξνλε ηζηνξΫα ηεο πξσηνθαηνηθεΫηαη γχξσ ζηηο αξρΩο ηνπ 20νχ 

αηψλα  σο αγξνηθΫα ηεο Θνηλφηεηνο ΠηακΨηαο.  ΓλσξΫδεη καδηθφ επνηθηζκφ ην 1926  

απφ πξφζθπγεο ηνπ Ξφληνπ  ηεο ΚηθξΨο ΑζΫαο. Πηα πξνζερΪ ρξφληα ζπγθξνηεΫηαη ν 

νηθηζκφο Οσζζνρψξη θαη αλαπηχζζεηαη ζηα πξφηππα ηεο αγξνηηθΪο παξαγσγΪο, αιιΨ 

ην εκπνξηθφ πλεχκα ησλ κηθξαζηαηψλ επηδξΨ θαηαιπηηθΨ ζηελ αλαπηπμηαθΪ πνξεΫα 

ηεο πεξηνρΪο. Ρν ζηΫγκα ηεο πεξηνρΪο ζε ζρΩζε κε ηελ εκπνξηθΪ αλΨπηπμε ηεο 

δφζεθε απφ ηα εζηηαηφξηα ηεο πεξηνρΪο, πνπ παξαζθεχαδαλ θαη πξνζΩθεξαλ ην 

ηδηαΫηεξν Ωδεζκα ηνπ «πετληξιΫ», φπσο ηα εζηηαηφξηα «ΔΙΔΘΔΟΗΑΓΖΠ», απφ ην 1928 

(ν νπνΫνο θαηεΫρε θαη ην δΫπισκα επξεζηηερλΫαο ηνπ πετληξιΫ απφ ην ηφηε πνπξγεΫν 

ΔκπνξΫνπ), «ΡΔΣΙΗΘΗΓΗΠ», «ΘΔΚΗΠ», «ΚΖΡΠΝΠ», θ.ι.π.. Ρν 1947 ν νηθηζκφο 

Οσζζνρψξη κεηνλνκΨδεηαη ζε ΓξνζηΨ. 

Ρν 1950  απνζπΨηαη απφ ηε ΠηακΨηα θαη αλαγλσξΫδεηαη σο απηφλνκε θνηλφηεηα ηεο 

ΑλαηνιηθΪο ΑηηηθΪο, ελψ 2 κφιηο ρξφληα αξγφηεξα πινπνηεΫηαη ην ζρΩδην πφιεσο. 

Έπεηηα απφ κηα ηζηνξηθΪ πνξεΫα 57 εηψλ, εθΨπηεηαη ηνπ επεθηεηλφκελνπ 

πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηΪκαηνο θαη αλαγλσξΫδεηαη ην 2007  σο ΓΪκνο ΓξνζηΨο, 

μεπεξλψληαο ηνπο 5.000 θαηνΫθνπο. 

Ζ ΓξνζηΨ αξρηθΨ, εθηφο απφ ηνπο ιΫγνπο κφληκνπο θαηνΫθνπο ηεο, Ϊιθπε ιφγσ ηνπ 

δξνζεξνχ θιΫκαηφο ηεο παξαζεξηζηηθφ πιεζπζκφ θαηΨ ηνπο θαινθαηξηλνχο κΪλεο. 
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ΣαξαθηεξηζηηθΨ Ϊηαλ ηα κηθξΨ μχιηλα παξαζεξηζηηθΨ ζπηηΨθηα κΩζα ζηα θαηΨθπηα κε 

πεχθα νηθφπεδα, ειΨρηζηα εθ ησλ νπνΫσλ ζψδνληαη ζΪκεξα. Ζ ΓξνζηΨ Ψξρηζε λα 

απνηειεΫ νηθηζηηθφ πφιν θπξΫσο θαηΨ ηε δεθαεηΫα ηνπ '90 θαη ζΪκεξα βξΫζθεηαη ζε κηα 

δπλακηθΪ πνξεΫα νηθνδφκεζεο.   

 

ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΘΡΗΘΑ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ 

ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ:  
ΘΟΝΛΔΟΗΝ 

 

Έθηαζε (η.ρκ.): 45.000  

Πξαγκαηηθόο Πιεζπζκόο:  

2001 2.708 

   *Αλακέλνληαη ηα απνηειέζκαηα 

Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ ηνπ 2011 

  

 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΘΟΝΛΔΟΗΝ 

Ρν ΘξπνλΩξη ζηελ αξραηφηεηα απνηεινχζε ηκΪκα ηεο πεξηθΩξεηαο ηνπ ΓΪκνπ ΝΫνπ  

ηεο αξραΫαο πφιεο ηεο ΓεθΩιεηαο , πνπ ηνπνζεηεΫην ζηε κεζφγαηα  ηξηηηχα , ζχκθσλα 

κε ηε δηνηθεηηθΪ δηαΫξεζε ηνπ ΘιεηζζΩλνπο . ΠΪκεξα απνηειεΫ αλαπηπζζφκελν βφξεην 

πξνΨζηην ησλ Αζελψλ. 

Ζ πεξηνρΪ εληνπΫδεηαη ζηηο αλαηνιηθΩο ππψξεηεο ηεο ΞΨξλεζνο , ζε Ωθηαζε ηνπ 

επξχηεξνπ βαζηιηθνχ θηΪκαηνο ηνπ ΡαηνΫνπ  θαη ηνπνζεηεΫηαη ζηε βφξεηα Ωμνδν ηνπ 

ιεθαλνπεδΫνπ ησλ Αζελψλ, ζην πΩξαζκα πξνο ηεο βνξεηναλαηνιηθΪ ΑηηηθΪ. 

Ζ ηζηνξΫα ηνπ ζχγρξνλνπ νηθηζκνχ ηνπ ΘξπνλεξΫνπ μεθηλΨεη ην 1923  κεηΨ ηε 

κηθξαζηαηηθΪ θαηαζηξνθΪ , φηαλ νη εθδησρζΩληεο ηεο ΗσλΫαο  θιεξψλνληαη σο 

δηθαηνχρνη 50 θαηνηθηψλ ηνπ λενζχζηαηνπ νηθηζκνχ «ΚπΨθη» ησλ Αραξλψλ. Ρα 

δηνηθεηηθΨ ηνπ φξηα εθηεΫλνληαη ζε 3.000 ζηξΩκκαηα θαη νη θΨηνηθνη αζρνινχληαλ κε 

ηε γεσξγΫα  θαη ηελ θηελνηξνθΫα. 

Ρν 1947  ε πεξηνρΪ αλαγλσξΫδεηαη σο Θνηλφηεηα ΘξπνλεξΫνπ ηεο ΑλαηνιηθΪο ΑηηηθΪο  

Ωπεηηα απφ ηελ απφζρηζΪ ηεο απφ ηηο ΑραξλΩο θαη Ωθηνηε δηαλχεη κηα θηιΪζπρε πνξεΫα 

Ωσο ηε δχζε ηνπ 20νπ αηψλα , νπφηε θαη εθΨπηεηαη ζηαδηαθΨ ηνπ επεθηεηζΩληνο 

πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηΪκαηνο ησλ Αζελψλ. 

Ρα δηνηθεηηθΨ φξηα ηεο ζχγρξνλεο θνηλφηεηαο εθηεΫλνληαη απφ ηηο δξνζεξΩο πεγΩο ηνπ 

Θεθηζνχ  κΩρξη ηηο δαζφθπηεο εθηΨζεηο ηεο ΞΨξλεζαο θαη ηα δηφδηα ησλ Αθηδλψλ , ζε 

απφζηαζε 24 ρηιηνκΩηξσλ πεξΫπνπ βνξεηναλαηνιηθΨ ηνπ θΩληξνπ ησλ Αζελψλ θαη 

κφιηο 1 ρηιηφκεηξν δπηηθΨ ηεο πφιεο ηνπ ΑγΫνπ ΠηεθΨλνπ . Απιψλεηαη ζε Ωθηαζε 
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4.531 ζηξεκκΨησλ ζηα νπνΫα θαηνηθνχλ ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθΪ ηνπ 2001  2.708 

θΨηνηθνη, Ϊηνη 598 θΨηνηθνη/ρκ2. Ζ κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθΪ αχμεζε παξαηεξεΫηαη 

θαηΨ ηε δεθαεηΫα ηνπ '90  χςνπο 115,78% νπφηε θαη δηπιαζηΨδεηαη ν πιεζπζκφο.  

Πηα ραξαθηεξηζηηθΨ γλσξΫζκαηα ηεο πεξηνρΪο ζπγθαηαιΩγεηαη ε βηνπνηθηιφηεηα κε 

ππεξαησλφβηα δΩλδξα θαη πινχζηα παλΫδα. Ρν πγξφ ζηνηρεΫν εΫλαη νηθεΫν θαζψο ν 

Θεθηζφο δηαθιαδΫδεηαη ζε κηθξΨ θαη κεγΨια ξΩκαηα πνπ δξνζΫδνπλ ηελ εχθνξε γε 

ηνπ νηθηζκνχ, ελψ ην κεγΨιν ΟΩκα ηνπ ΘξπνλεξΫνπ δηαρσξΫδεη ηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ απφ 

ηε βηνκεραληθΪ δψλε ηεο πφιεσο. Άμηα αλαθνξΨο εΫλαη θαη ε πςειΪο αηζζεηηθΪο 

αξρηηεθηνληθΪ πνπ θαΫλεηαη λα δηαθνξνπνηεΫηαη απφ ηηο ηΨζεηο ησλ Αζελψλ θαη ησλ 

πξναζηΫσλ ηεο. Ρν θΩληξν ηνπ νηθηζκνχ εληνπΫδεηαη ζηελ ΞιαηεΫα ηεο ΚηθξΨο ΑζΫαο, 

ελψ δεκνθηιΩο ζεκεΫν εζηΫαζεο θαηνΫθσλ θαη επηζθεπηψλ απνηειεΫ ην θαιαΫζζεην 

Άιζνο ηεο ΑγΫαο Άλλεο φπνπ δηνξγαλψλνληαη νη πνιηηηζηηθΩο εθδειψζεηο ηεο κηθξΪο 

πφιεο. 

Ζ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα θαζΫζηαηαη πξνζβΨζηκε νδηθψο απφ ηελ ΔζληθΪ Νδφ Αζελψλ-

ΙακΫαο ζην 22ν ρηιηφκεηξν θαη ζπγθεθξηκΩλα ζηελ Ωμνδν ΘξπνλεξΫνπ θαη ΑγΫνπ 

ΠηεθΨλνπ, φπνπ γΫλεηαη ε δηαζηαχξσζε κε ηελ θεληξηθΪ Νδφ ΘξπνλεξΫνπ. Ξξφζθαηα 

δεκηνπξγΪζεθε θαη Ωλαο δεχηεξνο δΫαπινο πξφζβαζεο ζηα λφηηα ηεο θνηλφηεηαο, ζηα 

ζχλνξα κε ηελ ΔθΨιε ,ζπλδΩνληαο Ωηζη ην ΘξπνλΩξη κΩζσ ηνπ παξαδξφκνπ ηεο 

ΔζληθΪο Νδνχ κε ηελ Ωμνδν Βαξπκπφκπεο. ΔπηπιΩνλ, ε πεξηνρΪ ζπλδΩεηαη κε ην 

Πηαζκφ ηεο ΘεθηζηΨο  κε ηε ιεσθνξεηνγξακκΪ  509 "ΕεξΫλεην-ΘξπνλΩξη" πνπ ζπλδΩεη 

ην ΘξπνλΩξη κε ηελ ΘεθηζηΨ , ηζηνξηθΪ Ωδξα ησλ ΒνξεΫσλ ΞξναζηΫσλ. Ν 

πιεζηΩζηεξνο δε ζηαζκφο ηνπ εζληθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ  ηνπνζεηεΫηαη ζην 

γεηηνληθφ Άγην ΠηΩθαλν. Πχκθσλα κε ηηο κειΩηεο ηνπ ΖΠΑΞ  πξνβιΩπεηαη λα 

εμππεξεηεζεΫ απφ ηελ επΩθηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ  απφ ην Πηαζκφ ηεο ΘεθηζηΨο κΩρξη 

ηε ΛΩα ΔξπζξαΫα , ην ΘαζηξΫ , ηελ ΔζληθΪ Νδφ, ηελ Άλνημε  θαη ηνλ Άγην ΠηΩθαλν 

γχξσ ζην 2013, θαζψο θαη απφ ηελ επΩθηαζεο ηνπ πξναζηηαθνχ  πξνο ηνλ Άγην 

ΠηΩθαλν.  

Ρν 1947  αλαγλσξΫδεηαη ε πεξηνρΪ σο απηφλνκε Θνηλφηεηα ΘξπνλεξΫνπ. Ζ νλνκαζΫα 

"ΘξπνλΩξη" πξνΩξρεηαη απφ ηα ζπλζεηηθΨ "θξχν" θαη "λεξφ" θαη δηθαηνινγεΫηαη απφ ηα 

δξνζεξΨ λεξΨ πνπ αλαβιχδνπλ απφ ηελ ΞΨξλεζα  θαηΨ κΪθνο ηνπ Θεθηζνχ  

πνηακνχ. Πην Ωκβιεκα ηεο θνηλφηεηνο δηαθξΫλεηαη ην θησλφθξαλν ησληθνχ ξπζκνχ 

πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ πφιε ηεο ΗσλΫαο  ζηελ ΚηθξΨ ΑζΫα , αθΪλνληαο ην ζηΫγκα 

ηεο ξΫδαο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ αξρηθνχ νηθηζκνχ πνπ ζηΪζεθε ζηνπο πξφπνδεο ηνπ 

βνπλνχ. Απφ ην θηνλφθξαλν γελληΩηαη Ωλα πεχθν πνπ εΫλαη νηθεΫν ζηνηρεΫν ηεο 

ρισξΫδαο ηεο ΞΨξλεζνο.  
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Ρν ΘξπνλΩξη εΫλαη πξνζθπγηθφο νηθηζκφο πνπ δηακνξθψζεθε κεηΨ ην 1926 ζε Ωλα 

ηκΪκα 2.000 ζηξΩκ. ηνπ θηΪκαηνο Ραηνΐνπ , θαηΨ ηελ πεξΫνδν ηεο πξψηεο 

δεκνθξαηΫαο κε Ωθπησηε ηε βαζηιεΫα (1924-1935). 

 

 

ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΘΡΗΘΑ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ 

ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ:  
ΟΝΓΝΞΝΙΖΠ 

 

Έθηαζε (η.ρκ.): 10.000  

Πξαγκαηηθόο Πιεζπζκόο:   

2001 2.090 

   *Αλακέλνληαη ηα απνηειέζκαηα 

Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ ηνπ 2011 

  

 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΟΝΓΝΞΝΙΖΠ 

Ζ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα Ονδφπνιεο (πξψελ ΚπΨια) βξΫζθεηαη ζηα Β.Α. ηνπ Λνκνχ 

ΑηηηθΪο, ζε πςφκεηξν 395 κΩηξσλ. Έρεη πιεζπζκφ 2.090 θαηνΫθνπο ζχκθσλα κε ηελ 

απνγξαθΪ ηνπ 2001. Ζ ΩθηαζΪ ηεο εΫλαη 9.550 ζηξΩκκαηα.  ΔθηεΫλεηαη ζηε δαζφθπηε 

θνξπθνγξακκΪ ηνπ πεληειηθνχ κε ηελ νηθηζηηθΪ δψλε λα απνηειεΫ κηα γεηηνληΨ γχξσ 

απφ ηε θηιΪζπρε πιαηεΫα κΩρξη ην ιφθν Ξλπθφο ζηα λφηηα. ΡνπνζεηεΫηαη ζηηο 

βνξεηνδπηηθΩο παξπθΩο ηεο ΞεληΩιεο θαη ζπλνξεχεη κε ηελ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα 

ΓξνζηΨο ζηα δπηηθΨ, ηελ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα ΠηακΨηαο ζηα βφξεηα , ην Γηφλπζν λφηηα 

θαη πεξηβΨιιεηαη απφ ηα πεληειηθΨ δΨζε ζηα αλαηνιηθΨ. 

Ζ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα ηεο Ονδφπνιεο (καδΫ κε ηελ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα ηεο 

ΠηακΨηαο) βξΫζθεηαη ζηε ζΩζε ηνπ αξραΫνπ ΓΪκνπ ΞισζεΫαο, πνπ αλΪθε ζηε θπιΪ 

ΑηγεΫδαο , θεΫκελε ζηα Β.Α. ηνπ Ξεληειηθνχ. 

Ζ ηζηνξηθΪ εμΩιημε ηεο Ονδνπφιεσο εΫλαη ζηελΨ ζπλδεδεκΩλε κε ηελ αλΨπηπμε ηεο 

αγξνηηθΪο Θνηλφηεηαο ΠηακΨηαο πνπ ζηΪλεηαη ζηνπο πξφπνδεο ηνπ πεληειηθνχ, ζην 

ζηαπξνδξφκη κεηαμχ ηνπ ιεθαλνπεδΫνπ ηεο ΑζΪλαο θαη ηεο πεδηΨδαο ηνπ Καξαζψλα. 

Πχκθσλα δε κε ηελ ειιεληθΪ κπζνινγΫα, απηΪ ηε δηαδξνκΪ δηΩλπζε ν ΘεζΩαο, 

βαζηιηΨο ησλ Αζελψλ, πξνο ην Καξαζψλα θαη ζην φλνκα απηνχ ηηκΪζεθε ε θνκβηθΪ 

Ιεσθφξνο ΘεζΩσο ζηελ πεξηνρΪ ηεο ΔθΨιεο , πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Ϋδην κχζν πΪξε 

ηελ νλνκαζΫα ηεο απφ ηε γξηνχια πνπ θηινμΩλεζε ην ΘεζΩα ζηελ θαιχβα ηεο θαηΨ 

ηε δηΨξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ. 
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Πηε λεφηεξε ηζηνξΫα θαη πξηλ ην Ωηνο 1930 ε Ονδφπνιε Ϊηαλ Ωλα φκνξθν ιηβΨδη φπνπ 

νη ΠαξαθαηζΨλνη θηελνηξφθνη Ωβνζθαλ θΨζε θαινθαΫξη ηα πξφβαηΨ ηνπο. 

Ρν Ωηνο 1932 , ην πνπξγεΫν ΓεσξγΫαο απαιινηξΫσζε  Ωθηαζε ηνπ νηθηζκνχ 

Ονδφπνιεο θαη παξαρψξεζε ζε θΨζε θηελνηξφθν Ωθηαζε πεξΫπνπ 4 ζηξεκκΨησλ γηα  

απνθαηΨζηαζε. Έηζη νη ΠαξαθαηζΨλνη Ψξρηζαλ ζηγΨ- ζηγΨ λα εγθαζΫζηαληαη κφληκα 

ζηε Ονδφπνιε. 

Υο Θνηλφηεηα πξσηναλαγλσξΫζηεθε ην Ωηνο 1965 αθνχ απνζπΨζηεθε απφ ηελ 

Θνηλφηεηα ΠηακΨηαο. Ρν 1981 ε Θνηλφηεηα ΚπΨιαο κεηνλνκΨζζεθε ζε Θνηλφηεηα 

Ονδφπνιεο θαη απΩβαιε ην μελφθεξην ηνπσλχκην  «BALLA» πνπ Ψιινη ιΩλε φηη 

πξνΩξρεηαη απφ ηελ ηνχξθηθε ιΩμε κπΨια [ γηαηαγΨλη ]    θαη  Ψιινη ην ζεσξνχλ 

ιαηηλνγελΩο. Ζ θαιφερε νλνκαζΫα ηεο Ονδφπνιεο δεκηνπξγΪζεθε θαη ζε ελζχκεζε 

ηεο νκψλπκεο πφιεο ηεο ΘνιρΫδνο , ζηνλ Δχμεηλν  Ξφλην, κε ηε κεγΨιε ηζηνξΫα θαη 

ηελ εγθαηΨζηαζε ησλ ΔιιΪλσλ πξηλ απφ ηνπο Ρξσηθνχο ΞνιΩκνπο.  

Ιφγσ ηνπ ηδηαΫηεξνπ θπζηθνχ θΨιινπο ηεο πεξηνρΪο , πνιινΫ ΑζελαΫνη θαη Ξεηξαηψηεο 

απνθΨζηζαλ, κεηΨ ην 1950 , λα ρηΫζνπλ εμνρηθΩο θαηνηθΫεο ζηε Ονδφπνιε, νη νπνΫεο 

απφ ην 1980 Ψξρηζαλ λα κεηαηξΩπνληαη ζε κφληκεο . Έηζη Ψιιαμαλ ζηαδηαθΨ ηα 

θνηλσληθΨ ραξαθηεξηζηηθΨ ηνπ πιεζπζκνχ. 

Νη θΨηνηθνη ηεο Ονδφπνιεο εμππεξεηνχληαη θπξΫσο απφ ηηο εκπνξηθΩο δψλεο ησλ 

γεηηνληθψλ πεξηνρψλ (ΓξνζηΨο, ΄Αλνημεο, Αγ.ΠηεθΨλνπ) ελψ γηα ηελ θΨιπςε ησλ 

ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ αγνξΨ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ 

Ιεσθφξν Ονδνπφιεσο, νδφ 25εο ΚαξηΫνπ θαη νδφ Αγ. ΗσΨλλνπ. 

Μλεκεία – Πνιηηηζηηθά 

Πηελ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα Ονδφπνιεο βξΫζθνληαη νη εθθιεζΫεο ηνπ ΞξνθΪηνπ Ζιηνχ 

θαη ηεο Αγ. ΡξηΨδνο. ΠπνπδαΫν ηζηνξηθφ ελδηαθΩξνλ παξνπζηΨδεη ην κεηαβπδαληηλφ 

εμσθθιΪζη ηνπ Αγ. ΗσΨλλε ηνπ ΒηδηζηΪ, πνπ βξΫζθεηαη ζε ιφθν , ζην αλαηνιηθφ Ψθξν 

ηεο Ονδφπνιεο, ΑλΪθεη ζηνπο κνλφθιηηνπο ηξνπιιαΫνπο ζηαπξνεηδεΫο λανχο. Ν λαφο 

θαιχπηεηαη κε θπιηλδξηθφ ζφιν. 

ΔλδηαθΩξνλ παξνπζηΨδεη επΫζεο ε αγηνγξΨθεζε ηνπ λανχ. Πε κΫα απφ ηηο 

ηνηρνγξαθΫεο ηνπ βφξεηνπ ηνΫρνπ ππΨξρεη επηγξαθΪ , κε ηε ρξνλνινγΫα 1733 θαη ε 

ππνγξαθΪ « ΓΩεζηο ΗσΨλλε ΘαηδΫθε », πνπ εΫλαη ν δσγξΨθνο. ΠπκπεξαΫλνληαο απφ 

ηελ ηερλνηξνπΫα ν λαφο ζα πξΩπεη λα ρηΫζηεθε ζην ηΩινο ηνπ 1600. 
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ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΘΡΗΘΑ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ 

ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ:  
ΠΡΑΚΑΡΑΠ 

Έθηαζε (η.ρκ.): 30,000 

Πξαγκαηηθόο Πιεζπζκόο: 

2001 2.475 

   *Αλακέλνληαη ηα απνηειέζκαηα 

Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ ηνπ 2011 

 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΠΡΑΚΑΡΑΠ 

Ζ ΠηακΨηα (Πηακαηνχια) εΫλαη πεληειηθΪ  θνηλφηεηα θαη απνηειεΫ ην νηθηζηηθφ ηΩξκα 

ζηα βνξεηναλαηνιηθΨ ηεο ΑζΪλαο . ΞεξηβΨιιεηαη απφ ην θαηαπξΨζηλν ηνπΫν ηνπ 

Ξεληειηθνχ φξνπο, ελψ νξηζκΩλεο γλσζηΩο ζπλνηθΫεο ηεο πεξηνρΪο εΫλαη ε 

ΑκπγδαιΩδα, ν Δχμεηλνο Ξφληνο θαη ε Ξξνθφλεζνο.  

ΒξΫζθεηαη 4 ρηιηφκεηξα λφηηα ηεο ΙΫκλεο ηνπ Καξαζψλα , ζηηο βφξεηεο πιαγηΩο ηνπ 

Ξεληειηθνχ φξνπο , ζε πςφκεηξν 450. Ν νηθηζκφο Οαπεληψζα εθηεΫλεηαη λφηηα ηεο 

ΠηακΨηαο, ζε νξεηλΪ πεξηνρΪ, πΨλσ ζην δξφκν ΔθΨιεο -ΛΩαο ΚΨθξεο . 

ηαλ ε ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα πξσηνθαηνηθΪζεθε εΫρε αγξνηηθφ ραξαθηΪξα θαη κφιηο ηα 

ηειεπηαΫα ρξφληα, κε ηελ νινΩλα απμαλφκελε νηθηζηηθΪ δΪηεζε ζηελ ΑηηηθΪ , Ψξρηζε 

ζηγΨ ζηγΨ λα απνθηΨ νηθηζηηθφ ραξαθηΪξα.   

Ν νηθηζκφο ηεο ΠηακΨηαο αλΪθε κΩρξη ην 1912 ζηνλ ηφηε δηεπξπκΩλν δΪκν 

Καξαζψλνο . Κε ηελ εθαξκνγΪ ηεο ηφηε δηνηθεηηθΪο δηαΫξεζεο κε ηελ νπνΫα 

θαηαξγΪζεθαλ νη πεξηζζφηεξνη δηεπξπκΩλνη δΪκνη, ε ΠηακΨηα εληΨρζεθε ζηελ 

λενζχζηαηε θνηλφηεηα Καξαζψλνο  ζηελ νπνΫα παξΩκεηλε κΩρξη ην 1929. Ρε ρξνληΨ 

απηΪ ε ΠηακΨηα απνζπΨζηεθε απφ ηελ θνηλφηεηα Καξαζψλνο θαη απνηΩιεζε Ωδξα 

μερσξηζηΪο θνηλφηεηαο ζηελ νπνΫα εληΨρζεθαλ επΫζεο νη νηθηζκνΫ Γηφλπζνο , ΚπΨια  

(Ονδφπνιε) θαη Οσζζνρψξη  (ΓξνζηΨ). 

Ρα επφκελα ρξφληα ε Ωθηαζε ηεο ΓεκνηηθΪο Θνηλφηεηαο πεξηνξΫζηεθε. Ρν 1950 ε 

ΓξνζηΨ απνζπΨζηεθε ζρεκαηΫδνληαο λΩα θνηλφηεηα, ην 1965 απνζπΨζηεθε ε ΚπΨια  

ζρεκαηΫδνληαο ηελ θνηλφηεηα ΚπΨιαο (κεηΩπεηηα θνηλφηεηα Ονδφπνιεο) ελψ ην 1974 

ν Γηφλπζνο απνζπΨζηεθε απφ ηελ θνηλφηεηα θαη εληΨρζεθε ζηελ θνηλφηεηα ΚπΨιαο.  

Πηε ζπλΩρεηα ε θνηλφηεηα ΠηακΨηαο παξΩκεηλε ακεηΨβιεηε κΩρξη ην ηΩινο ηνπ 2010 

νπφηε θαη εληΨρζεθε ζηνλ λενζχζηαην δΪκν Γηνλχζνπ . 
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22..33..  ΞΞΔΔΟΟΗΗΒΒΑΑΙΙΙΙΝΝΛΛ  ΘΘΑΑΗΗ  ΞΞΝΝΗΗΝΝΡΡΖΖΡΡΑΑ  ΕΕΥΥΖΖΠΠ  

ΠΠΛΛΝΝΞΞΡΡΗΗΘΘΖΖ  ΞΞΔΔΟΟΗΗΓΓΟΟΑΑΦΦΖΖ  ΦΦΗΗΠΠΡΡΑΑΚΚΔΔΛΛΖΖΠΠ  ΘΘΑΑΡΡΑΑΠΠΡΡΑΑΠΠΖΖΠΠ  

Φπζηθνί Ξφξνη Κνλάδεο Κέηξεζεο 

 

 

  Ολνκαζία Yςόκεηξν Πεγή άληιεζεο ζηνηρείσλ    

ΝξεηλνΫ γθνη 

1. ΓΗΟΛΤΟΒΟΤΛΗ 651 πςνκεηξν 
, ,www.geodata.gov.gr   
mklmeewfrdv0/09/11303 

   

2.ΠΔΛΣΔΙΖ   
, ,www.geodata.gov.gr   
mklmeewfrdv0/09/11303 

   

3.ΠΑΡΛΖΘΑ   
, ,www.geodata.gov.gr   
mklmeewfrdv0/09/11303 

   

Ξξνζηαηεπφκελεο 
ΞεξηνρΩο 

1. Εώλε Πξνζηαζίαο Θεθηζνύ Πνηακνύ (ΠΓ 15-6-94-ΦΔΘ 632/Γ/94) 
2. Εώλε Πξνζηαζίαο Οξεηλνύ Όγθνπ Πάξλεζαο (ΦΔΘ 632Γ/2007) 
3. Εώλε Πξνζηαζίαο Οξεηλνύ Όγθνπ Πεληέιεο (ΦΔΘ 755Γ/1988) 
4. Θηήκα Σαηντνπ (ΦΔΘ 1620/Σ. Β΄/3.11.2003) 
5. Ιίκλε Καξαζώλα (ΦΔΘ 720Β/1983) 

   

 

 

Ξξνβιήκαηα 
Οχπαλζεο 

Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Ξεξηγξαθή 

1. ΑΓΗΝ ΠΡΔΦΑΛΝ, 
ΘΟΝΛΔΟΗΝ, 
ΑΛΝΗΜΖΠ 

ΔΘΙΠΖ ΔΛΡΝΛΥΛ ΓΠΑΟΔΠΡΥΛ ΝΠΚΥΛ & 
ΑΡΚΝΠΦΑΗΟΗΘΝΗ ΟΞΝΗ ΑΞΝ ΘΑΞΝΗΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ 
ΞΝ ΔΗΛΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΖΚΔΛΔΠ ΠΡΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΕΥΛΖ 

 
2. 

 

 
ΝΙΔΠ 

 
ΓΟΑ ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΑΞΝ ΝΗΘΗΔΠ  ΔΙΙΔΗΤΔΗ ΓΗΘΡΝ 
ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

 

πνδνκέο 

εμππεξέηεζεο 
δηθηχσλ 

Κνλάδεο Κέηξεζεο 

Όδξεπζε 

Τδξόκεηξα Γίθηπν (ρικ)  

18.500 ΓΔΛ ΞΑΟΣΝΛ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

δαηνθφξα 
ΝρΪκαηα 
(πιΪζνο) 

 
Πιήζνο 

 
Ζκεξνκελία Θαηαγξαθήο 

  
  

ΞΔΛΡΔ (5)  
30/09/11 

  
  

 

 

 

 

http://www.el.wikipedia.org/
http://www.el.wikipedia.org/
http://www.el.wikipedia.org/
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Ξνιηηηθή 
Ξξνζηαζία 

Ξιήζνο Ξεξηγξαθή 

 
πνδνκΩο - 
Δμνπιηζκφο 

ΓΔΘΑΡΔΠΠΔΟΑ 
(15) 

ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΑ 

ΓΝ (2)  ΞΝΙΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ 

ΔΛΛΔΑ (9) ΔΘΠΘΑΦΔΑΠ-ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

ΡΟΗΑ (3) ΔΘΣΗΝΛΗΠΡΗΘΑ 

ΓΝ (2) ΘΙΗΚΑΘΗΑ ΞΟΝΠΒΔΠΖΠ 

 ΞΟΝΦΙΑΘΔΗΑ, ΓΑΡΝΓΔΜΑΚΔΛΔΠ, ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΝΗ ΘΟΝΛΝΗ, 
ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΑ & ΒΝΖΘΖΡΗΘΑ ΚΔΠΑ 

ΞΔΛΡΔ (5)  ΓΑΡΝΦΝΟΑ ΝΣΖΚΑΡΑ 

 
ΓξΨζεηο - 

ΔλΩξγεηεο - 
ΞξνγξΨκκαηα 

ΡΟΔΗΠ (3) ΔΘΔΙΝΛΡΗΘΔΠ ΝΚΑΓΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ:                      
α)ΠΥΚΑΡΔΗΝ ΔΘΔΙΝΛΡΗΘΥΛ ΓΛΑΚΔΥΛ ΓΑΠΝΞΟΝΠΒΔΠΖΠ & 
ΓΗΑΠΥΠΖΠ,                                                                                                          
β) ΠΙΙΝΓΝΠ ΔΘΔΙΝΛΡΥΛ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΑΓΗΝ 
ΠΡΔΦΑΛΝ,                                                                                                            
γ) ΠΙΙΝΓΝΠ ΔΘΔΙΝΛΡΥΛ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝ 
ΓΗΝΛΠΝ 

  ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ “ΘΝΗΛΥΦΔΙΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑ” 

  ΑΛΑΓΑΠΥΠΔΗΠ 

  

Γεκνηηθή Ππγθνηλσλία 

Ορήκαηα 
(πιήζνο) 

ρικ Αξηζκόο Γξακκώλ 

 
πρλόηεηα Γξνκνινγίσλ 

  
  

ΞΔΛΡΔ (5) 20 ρικ ΞΔΛΡΔ (5) ΠΣΛΖ (ΒξΫζθεηαη ππφ θαηΨξηηζε ν 
λΩνο ζρεδηαζκφο ησλ δξνκνινγΫσλ) 

 

 

πνδνκέο   
   

Πηδεξφδξνκνη 
ΝλνκαζΫα Δπηβαηηθψλ Πηαζκψλ 

1. ΑΓΗΝ ΠΡΔΦΑΛΝ 

ΔζληθΩο ΝδνΫ 

ΝλνκαζΫα   

1. ΔΝ ΑΘΖΛΥΛ-ΙΑΚΗΑΠ 

2. ΔΝ ΑΘΖΛΥΛ-ΣΑΙΘΗΓΝΠ 

ΞεξηθεξεηαθΩο/ΡνπηθΩο ΝδνΫ 

1. Ι. ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ 

2. Ι. ΘΟΝΛΔΟΗΝ 

3. ΣΔΙΚΝ 

4. ΡΟΑΞΔΕΝΛΡΝΠ 

5. Ι. ΓΗΝΛΠΝ 

6. ΠΡΑΚΑΡΑΠ-ΓΟΝΠΗΑΠ 

7. ΑΛΝΗΜΔΥΠ 

8. Ι. ΘΑΦΟΖ 

9. ΙΔΥΦΝΟΝΠ ΓΟ. ΙΑΚΞΟΑΘΖ ΓΟΝΠΗΑΠ 

10. Ι. ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ ΓΟΝΠΗΑΠ 

Ξνδειαηφδξνκνη 1. ΑΛΝΗΜΔΥΠ 

ΑζηηθΩο ΚεηαθνξΩο 

ΓξακκΩο Ππρλφηεηα ΓξνκνινγΫσλ 

507 ΕεξΫλεην-Ονδφπνιε -
ΠηακΨηα ΠΣΛΖ 

508 ΕεξΫλεην-Άγ. ΠηΩθαλνο ΠΣΛΖ 

509 ΕεξΫλεην-ΘξπνλΩξη ΠΣΛΖ 

535 ΕεξΫλεην-Δπμ. Ξφληνο ΠΣΛΖ 

536 ΕεξΫλεην-Γηφλπζνο ΠΣΛΖ 
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ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ  

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ 

ΡΝΚΔΑΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ & ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ & ΔΘΑΗΟΗΔΠ 

Ρνκέαο 1 
Ξεξηβάιινλ -

Δλέξγεηα 

ΞξνβιΪκαηα/αλΨγθεο Γπλαηφηεηεο 
1. Έιιεηςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 
πξαζΫλνπ θαη Ωξγσλ αηζζεηηθΪο 
πξαζΫλνπ                                          
2. Έιιεηςε θαζνξηζκνχ ξεκΨησλ θαη 
εθηΩιεζε Ωξγσλ πξνζηαζΫαο θαη 
θαζαξηζκνχ ηνπο                                                   
3. ΑλΨγθε πινπνΫεζεο νινθιεξσκΩλσλ 
παξεκβΨζεσλ αζηηθΪο αλΨπιαζεο ζε 
δεκφζηνπο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο              
4. Έιιεηςε νινθιεξσκΩλεο 
ελεξγεηαθΪο πνιηηηθΪο ηνπ ΓΪκνπ 
(θπζηθφ αΩξην, ειηαθΪ ελΩξγεηα, 
θσηνβνιηατθα)                                             

1. ΔθαξκνγΪ ζρεδΫσλ δξΨζεο θαη 
νξγΨλσζεο κΩζσλ πνιηηηθΪο 
πξνζηαζΫαο, εθπαΫδεπζε-πξφιεςε-
αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ                                                  
2. Όπαξμε δηθηχνπ εζεινληψλ πνιηηηθΪο 
πξνζηαζΫαο                                                               
3. Δμνηθνλφκεζε ειεθηξηθΪο ελΩξγεηαο 
ζε δεκνηηθφ θσηηζκφ θαη δεκνηηθΨ 
θηΫξηα                           

ΞεξηνξηζκνΫ ΔπθαηξΫεο 
1. Νη αλεμΩιεγθηεο παξεκβΨζεηο ζηνλ 
πεξηαζηηθφ ρψξν                                                                 
2. Ζ Ωληνλε νηθηζηηθΪ αλΨπηπμε                                            
3. Ζ κε αληαπφθξηζε θαη ζπλεξγαζΫα  
ησλ θξαηηθψλ θνξΩσλ (ΓαζαξρεΫν, 
ΞΔΘΘΑ, ΞνιενδνκΫα, Ν.Π.Δ., θ.ι.π.) 
γηα αλΨδεημε θαη πξνζηαζΫα ηνπ 
θπζηθνχ πεξηβΨιινληνο     
4. Έιιεηςε νινθιεξσκΩλνπ 
απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ               

1. Ζ εζληθΪ θαη επξσπατθΪ ζηξαηεγηθΪ 
γηα ην πεξηβΨιινλ                                                       
2. ΑμηνπνΫεζε πφξσλ απφ ηελ 4ε 
πξνγξακκαηηθΪ πεξΫνδν (ΔΠΞΑ)                       
3. ινπνΫεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππνγξαθΪ ηνπ 
“Ππκθψλνπ ησλ ΓεκΨξρσλ” ζε 
επξσπατθφ επΫπεδν                                                                   
4. ΔθαξκνγΪ  πξνγξΨκκαηνο 
πεξηβαιινληηθΪο εθπαΫδεπζεο θαη 
δεκηνπξγΫαο ΞαξαηεξεηεξΫνπ  
ΞεξηβΨιινληνο ζε πιεγεΫζεο (απφ ηελ 
θαηαζηξνθηθΪ ππξθαγηΨ ηνπ 2009) 
πεξηνρΩο ηνπ ΓΪκνπ φπσο π.ρ. ζηε 
πεξηνρΪ “ΒξπζΨθη” Αγ. ΠηεθΨλνπ, θ.ι.π.                                 
5. ινπνΫεζε πξνγξΨκκαηνο 
αλαπιΨζεσλ πιαηεηψλ ζε φιν ηνλ ΓΪκν                                          
6. ινπνΫεζε Ωξγσλ αζηηθνχ πξαζΫλνπ 
ζε θΨζε γεηηνληΨ                                                    
7. ΑμηνπνΫεζε θαη αλΨπιαζε ησλ 
ειεχζεξσλ ρψξσλ ηδηνθηεζΫαο ηνπ 
ΓΪκνπ   
8. ΑμηνπνΫεζε θηΪκαηνο Ραηντνπ.     
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Ρνκέαο 2 
Θαζαξηφηεηα- 

Αζηηθή 
ξχπαλζε 

ΞξνβιΪκαηα/αλΨγθεο Γπλαηφηεηεο 
1. Έιιεηςε ρψξνπ ζηΨζκεπζεο-
ζπληΪξεζεο κεραλεκΨησλ θαη 
απνξξηκκαηνθφξσλ (ακαμνζηΨζην)  
2. Έιιεηςε ρψξνπ Πηαζκνχ 
Κεηαθφξησζεο ησλ απνξξηκκΨησλ  
3. ΔιιεηπΪ κΩζα & πφξνη απνθνκηδΪο 
απνξξηκκΨησλ  
4. Έιιεηςε πεξηβαιινληηθΪο ζπλεΫδεζεο 
θαηνΫθσλ  
5. ΑηκνζθαηξηθΪ ξχπαλζε απφ ηηο 
ΒηνκεραληθΩο πεξηνρΩο  
6. ΑηκνζθαηξηθΪ ξχπαλζε θαη 
ερνξχπαλζε απν ηελ Δ.Ν. Αζελψλ-
ΙακΫαο 
7. Ζρνξχπαλζε θαη ξχπαλζε 
πεξηβΨιινληνο (ξηλΫζκαηα ηξνρψλ) απν 
ηελ δηΩιεπζε ησλ ακαμνζηνηρΫσλ ηνπ 
Ν.Π.Δ.               

1. ΙεηηνπξγΫα πξνγξΨκκαηνο 
αλαθχθισζεο. Γπλαηφηεηα πεξαηηΩξσ 
επΩθηαζεο ηνπ πξνγξΨκκαηνο (ζηηο 
ΓεκνηηθΩο Θνηλφηεηεο  ΠηακΨηαο, 
Ονδφπνιεο θαη φπνπ αιινχ απαηηεΫηαη.                                                                   
2. ΔλεκΩξσζε θαη επαηζζεηνπνΫεζε 
δεκνηψλ ζε ζΩκαηα πεξηβΨιινληνο 
(αλαθχθισζε-θνκπνζηνπνΫεζε, αιιαγΪ 
θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ)                                        

ΞεξηνξηζκνΫ ΔπθαηξΫεο 
1.ΑληηδξΨζεηο γηα ηελ Ϋδξπζε ζηαζκνχ 
κεηαθφξησζεο απνξξηκκΨησλ ζηα φξηα 
ηνπ ΓΪκνπ                                                           
2. Κε πινπνΫεζε ησλ ζρεδηαδφκελσλ 
παξεκβΨζεσλ γηα ηελ βειηΫσζε ηνπ 
ηνκΩα ηεο θαζαξηφηεηαο ιφγσ 
γξαθεηνθξαηΫαο ηεο θεληξηθΪο εμνπζΫαο 
 

1. Ζ ζαθΪο δΩζκεπζε θαη ζπλερΪο 
πξνζπΨζεηα ηεο δεκνηηθΪο αξρΪο σο πξνο 
ηελ βειηΫσζεο ηεο θαζαξηφηεηαο φισλ 
ησλ πεξηνρψλ ηνπ ΓΪκνπ                                                   
2. Έιεγρνο ηεο ηΪξεζεο ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη 
παξαθνινχζεζεο ζηΨζκεο ζνξχβνπ ζηηο 
παξαγσγηθΩο επηρεηξΪζεηο 
3. Γπλαηφηεηα πεξαηηΩξσ επΩθηαζεο ηνπ 
πξνγξΨκκαηνο κε θαηλνηφκεο θαη 
πηινηηθΩο δξΨζεηο.     

Ρνκέαο 3  
Ρερληθά Έξγα 

ΞξνβιΪκαηα/αλΨγθεο Γπλαηφηεηεο 
1.ΞιεκκπξηθΨ θαηλφκελα ζηηο πεξηνρΩο 
θνληΨ ζε ξΩκαηα                                                    
2. Αλχπαξθην εζσηεξηθφ δΫθηπν 
απνρΩηεπζεο ιπκΨησλ θαη νκβξΫσλ ζε 
νξηζκΩλεο πεξηνρΩο 
3. Ξαιαηφ (ζε θΨπνηεο πεξηνρΩο) δΫθηπν 
χδξεπζεο  θαη φκβξησλ πδΨησλ                   
4. ΞαιαηΨ θαη αζπληΪξεηα 
νδνζηξψκαηα-πεδνδξφκηα θαζψο θαη 
παληειψο αζπληΪξεηα νδνζηξψκαηα 
ησλ παιαηψλ επαξρηαθψλ νδψλ 
5. ΑδηΨλνηρηνη δξφκνη 
6. ΑλαβΨζκηζε ησλ θηηξΫσλ ησλ 
Γεκνηηθψλ ΘνηλνηΪησλ ζε φηη αθνξΨ ηηο 
ππνδνκΩο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπο απφ 
ΑΚΔΑ θαη θαηεγνξΫεο πνιηηψλ πνπ 
ρξΪδνπλ εηδηθΪο βνΪζεηαο (π.ρ. 
εγθχνπο, ππεξΪιηθΩο, θ.ι.π.) 

1. Ζ αμηνπνΫεζε πφξσλ απφ ηελ 4ε 
πξνγξακκαηηθΪ πεξΫνδν (ΔΠΞΑ) γηα ηελ 
θαηαζθεπΪ δηθηχνπ απνρΩηεπζεο ιπκΨησλ 
θαη φκβξησλ πδΨησλ ζηηο πεξηνρΩο ηνπ 
Αγ. ΠηεθΨλνπ, Άλνημεο, Γηνλχζνπ, 
ΓξνζηΨο, ΘξπνλεξΫνπ, Ονδφπνιεο & 
ΠηακΨηαο, θ.ι.π. (Έρνπλ Ϊδε ππνγξαθεΫ 
ΞξνγξακκαηηθΩο ζπκβΨζεηο  θαη 
ρξεκαηνδνηεζεΫ ηα Ωξγα)                                                     

ΞεξηνξηζκνΫ ΔπθαηξΫεο 
1. Έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη 

θαζπζηΩξεζε εθ κΩξνπο ησλ θξαηηθψλ 
θνξΩσλ ζε κεγΨια Ωξγα ππνδνκΪο (π.ρ. 
Πχλδεζε αγσγνχ απνρΩηεπζεο απφ ηελ  
ΔΓΑΞ)  

1. ΠπλεξγαζΫα κε αξκφδηνπο θνξεΫο 

(ΞΔΘΘΑ & ΔΓΑΞ) θαη φκνξνπο δΪκνπο 
γηα ηελ θαηαζθεπΪ Ωξγνπ 
αληηπιεκκπξηθΪο πξνζηαζΫαο ηεο 
επξχηεξεο πεξηνρΪο 
2. ΠπλεξγαζΫα κε αξκφδηνπο θνξεΫο γηα 
ηελ θαηαζθεπΪ δηθηχνπ απνρΩηεπζεο 
ιπκΨησλ θαη φκβξησλ πδΨησλ                                           
3. ΒειηΫσζε πνηφηεηαο νδνζηξψκαηνο 
νδψλ-Αζθαιηνζηξψζεηο                                               
4. ΑμηνπνΫεζε ρξεκαηνδνηηθψλ 
πξνγξακκΨησλ θαη εξγαιεΫσλ   
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Ρνκέαο 4 
Ξνηφηεηα 

δσήο- 

Κεηαθνξέο 

ΞξνβιΪκαηα/αλΨγθεο Γπλαηφηεηεο 
1.Ι 1. ΙεηηνπξγΫα νδηθψλ αξηεξηψλ θαη σο 

ππεξ-ηνπηθψλ  κε επηβΨξπλζε ηεο 
θπθινθνξηαθΪο φριεζεο. Έληνλν 
θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα θπξΫσο θαηΨ 
κΪθνο ησλ νδψλ Ι.Καξαζψλνο θαη Ι. 
ΘξπνλεξΫνπ                                                               
2. ΞξνβιΪκαηα ζηΨζκεπζεο ζε πεξηνρΩο 
ππΩξ-ζπγθΩληξσζεο δξαζηεξηνηΪησλ 
φπσο π.ρ. ζηνλ Άγ. ΠηΩθαλν ,ζηελ 
Άλνημε, ζηε ΓξνζηΨ, θ.ι.π. ΑλΨγθε 
χπαξμεο νξγαλσκΩλσλ ρψξσλ 
ζηΨζκεπζεο.                                                            
3. ΑλΨγθε χπαξμεο πεδνδξνκΫσλ , 
δηαβΨζεσλ θαη νδψλ Ϊπηαο θπθινθνξΫαο 
θαζψο θαη πεξηπαηεηηθψλ δηαδξνκψλ.                                  
4.  AλΨγθε γηα κειΩηε πινπνΫεζεο  
πεξηθεξεηαθνχ δαθηπιΫνπ  γηα ηε 
ζχλδεζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ ΓΪκνπ κε 
ηελ Δ.Ν. Αζελψλ-ΙακΫαο θαη γηα ηελ 
εμαζθΨιηζε  πξφζβαζεο ζε ζηαζκνχο 
Ν.Π.Δ. θαη κειινληηθΨ ΖΠΑΞ 

Πε   5.ΠεκαληηθΩο ειιεΫςεηο ζε ζΩκαηα 
πξνζβαζηκφηεηαο ΑΚΔΑ                                                             
6.ΑλΨγθε επΩθηαζεο δεκνηηθΪο 
ζπγθνηλσλΫαο ζηηο πεξηνρΩο Αγ. 
ΠηεθΨλνπ, Άλνημεο, Γηνλχζνπ, ΓξνζηΨο, 
ΘξπνλεξΫνπ, Ονδφπνιεο, ΠηακΨηαο, θαη 
ζχλδεζεο φισλ κεηαμχ ηνπο βΨζεη 
ζπγθνηλσληαθΪο κειΩηεο.                            
7. ΑλΨγθε ππνγεηνπνΫεζεο θαη 
ππεξθΨιπςεο ηεο ζηδεξνδξνκηθΪο 
γξακκΪο Ν.Π.Δ.                                                
8.Έιιεηςε δηθηχνπ πνδειαηνδξφκσλ ζε 
Άγ. ΠηΩθαλν, ΠηακΨηα, Ονδφπνιε, 
ΘξπνλΩξη, Γηφλπζν θαη ΓξνζηΨ 

8.    9. ΚΩξηκλα γηα αδΩζπνηα δψα                    
       10. Ζ πηζαλφηεηα θαηαζθεπΪο δηνδΫσλ 

ζηελ εΫζνδν θαη Ωμνδν ηεο ΔΝ Αζελψλ-
ΙακΫαο  

10   11.ΑλΨγθε δεκηνπξγΫαο ιεσθνξεηαθΪο 
γξακκΪο γηα κεηαθνξΨ θνηηεηψλ ζε 

ζπλεξγαζΫα κε ηελ ΔΘΔΙ. 
 
ο 

1.ΗθαλνπνηεηηθΩο δεκφζηεο ζπγθνηλσλΫεο 
(Ν.Π.Δ. & ΔΘΔΙ)                                                         
2. Όπαξμε δεκνηηθΪο ζπγθνηλσλΫαο θαη 
εμππεξΩηεζε αξθεηψλ θαηνΫθσλ 
3. Ζ αληΫζηαζε ζε θΨζε πξνζπΨζεηα 
θαηαζθεπΪο δηνδΫσλ ζηελ εΫζνδν θαη 
Ωμνδν ηεο ΔΝ Αζελψλ-ΙακΫαο  

ΞεξηνξηζκνΫ ΔπθαηξΫεο 
1. Ζ ζπλερΪο αχμεζε ηεο ρξΪζεο Η.Σ. 
ΑπηνθηλΪησλ                                                     
2. Έιιεηςε πξφζεζεο εθ κΩξνπο ησλ 
θξαηηθψλ θνξΩσλ γηα ηελ εθαξκνγΪ 
θπθινθνξηαθψλ ξπζκΫζεσλ          
 

1. Ζ ΔθαξκνγΪ ηνπ λΩνπ Οπζκηζηηθνχ 
ΠρεδΫνπ ΑζΪλαο                                                             
2. ΑμηνπνΫεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ (ΠΓΗΡ) 
ζπκπξΨμεηο ΓεκνζΫνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκΩα 
Ϊ θαη κε αλΨζεζε ζε ηδηψηεο γηα ηελ 
θαηαζθεπΪ ρψξσλ ζηΨζκεπζεο 
(πεξΫπησζε ππφγεηνπ ρψξνπ ζηΨζκεπζεο 
ζηελ πιαηεΫα ΓεκνθξαηΫαο ζηνλ Άγ. 
ΠηΩθαλν)                                                                  
3. ΔπΩθηαζε ηνπ ΖΠΑΞ θαη ηνπ 
Ξξναζηηαθνχ ζχκθσλα κε ηελ ππΨξρνπζα 
κειΩηε  
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Ρνκέαο 5 
Νηθηζηηθφ 

Ξεξηβάιινλ 

ΞξνβιΪκαηα/αλΨγθεο Γπλαηφηεηεο 
1.Έιιεηςε ΠρεδΫνπ Ξφιεσο ζε πνιιΩο 
πεξηνρΩο-ΓεκνηηθΩο Θνηλφηεηεο ηνπ 
ΓΪκνπ  
2.Όπαξμε γεηηνληψλ πνπ ζηαδηαθΨ 
αιινηψλνπλ ηελ νηθηζηηθΪ ηνπο 
ηαπηφηεηα θαη  κεηαηξΩπνληαη ζε 
επηρεηξεκαηηθΩο-εκπνξηθΩο πεξηνρΩο 
ρσξΫο ηελ χπαξμε νινθιεξσκΩλνπ 
αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα βηψζηκν ηνπΫν 
(ρξΪζεηο γεο)                                          
3. ΑλνκνηνγΩλεηα ζηελ ππθλφηεηα θαη 
πνηφηεηα θαηνΫθεζεο       

1. ΠπλεξγαζΫα κε ηνπο αξκφδηνπο θνξεΫο 
θαη ηδηαΫηεξα κε ην ΞΔΘΘΑ γηα ηελ 
Ωληαμε ησλ πεξηνρψλ ηνπ ΓΪκνπ 
Γηνλχζνπ ζην ΠρΩδην Ξφιεσο                                                                        
2. ΠπλεξγαζΫα κε ηνπο αξκφδηνπο θνξεΫο 
γηα ηελ αλΨδεημε θαη αμηνπνΫεζε ηεο 
ΓεκνηηθΪο ΞεξηνπζΫαο 

ΘΫλδπλνη Ϊ ΞεξηνξηζκνΫ ΔπθαηξΫεο 
1. Ζ παληειΪο αδηαθνξΫα ηεο θεληξηθΪο 
εμνπζΫαο ζε θΨζε πξνζπΨζεηα Ωληαμεο 

ζην ΠρΩδην Ξφιεο θαη εθαξκνγΪο ησλ 
ξπζκΫζεσλ ηνπ ΠρεδΫνπ Ξφιεσο φπνπ 
απηφ πθΫζηαηαη                                                                    
2. Ζ ηζρπξΪ θνηλσληθΪ θαη θξαηηθΪ 
αληΫζηαζε ζε θΨζε πξνζπΨζεηα 
εθαξκνγΪο ησλ ξπζκΫζεσλ ηνπ ζρεδΫνπ 
πφιεσο 
3. Κε αλΨξηεζε θαη θχξσζε ησλ 
δαζηθψλ ραξηψλ 
4.Κε νινθιΪξσζε δηαδηθαζηψλ 
ΘηεκαηνινγΫνπ 

1. Ζ Ωληαμε ζην ΠρΩδην Ξφιεσο                               
2. Ζ ΔθαξκνγΪ ηνπ λΩνπ Οπζκηζηηθνχ 

ΠρεδΫνπ ΑζΪλαο                                                                    
3. Ζ ΔθαξκνγΪ θαη επηθαηξνπνΫεζε 
πθηζηακΩλσλ ΓΞΠ θαζψο θαη ζχληαμε 
εληαΫνπ ΓΞΠ 
4. ΔθαξκνγΪ Οπκνηνκηθψλ ΠρεδΫσλ θαη 
ΞξΨμεσλ ΔθαξκνγΪο       
                                                                                                        

 

 ΘΟΗΠΗΚΑ ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ  

1. ΔθαξκνγΪ ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ εμαζθΨιηζε ησλ απαηηνχκελσλ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ, ρψξσλ πξαζΫλνπ, ησλ ρψξσλ θνηλσληθΪο ππνδνκΪο θαη ηελ νηθηζηηθΪ 

αλΨπηπμε ηεο πεξηνρΪο (π.ρ. ΡΞΔΡ Γηνλχζνπ). 

2. ΑμηνπνΫεζε ρψξσλ ΡΞΔΡ Αγ. ΠηεθΨλνπ θαη Διιεληθψλ ΚαξκΨξσλ (Ν.Ρ.32) γηα 

ΑζηηθΩο ρξΪζεηο. 

3. ΑμηνπνΫεζε ΘηΪκαηνο Ραηντνπ. 

4. ΑζηηθΩο αλαπιΨζεηο γηα ηελ αλαβΨζκηζε ησλ πεξηνρψλ θαηνηθΫαο. 

5. ΑλΨγθεο βειηΫσζεο θαη επΩθηαζεο ππνδνκψλ πεξηβΨιινληνο (α) ΓΫθηπα χδξεπζεο-

αληιηνζηΨζηα απνρΩηεπζεο, γ) ζπιινγΪο φκβξησλ, δ) ππνγεηνπνΫεζεο θαισδΫσλ 

Γ.Δ.Ζ., ε) κεηαθνξΨ ππιψλσλ πςειΪο ηΨζεο ηεο Γ.Δ.Ζ.) θ.ιπ.) 

6. ΑλΨγθε επΩθηαζεο ηνπ γεληθνχ πξνγξΨκκαηνο εμνηθνλφκεζεο ελΩξγεηαο ηνπ 

ΓΪκνπ. 

7. ΑλΨγθε δεκηνπξγΫαο ππΩξ-ηνπηθψλ αξηεξηψλ, πεξηθεξεηαθψλ νδψλ θαη εζσηεξηθνχ 

νδηθνχ δηθηχνπ κε παξΨιιειε δεκηνπξγΫα νξγαλσκΩλσλ ρψξσλ ζηΨζκεπζεο. 
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8. Ζ εχξεζε ρψξνπ θαη θαηαζθεπΪ ακαμνζηαζΫνπ. 

9. Ζ βειηΫσζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηεο πφιεο κε ηελ εθαξκνγΪ λΩσλ ζπζηεκΨησλ 

απνθνκηδΪο απνξξηκκΨησλ κε ζηαζκνχο κεηαθφξησζεο απνξξηκκΨησλ. 

10. Ζ ελεκΩξσζε, επηκφξθσζε θαη επαηζζεηνπνΫεζε δεκνηψλ ζε ζΩκαηα 

πεξηβΨιινληνο (αλαθχθισζε – κεΫσζε ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκΨησλ – αιιαγΪ 

θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ.) 

11. ΑλΨγθε επΩθηαζεο θαη αλαβΨζκηζεο δεκφζηαο θαη δεκνηηθΪο ζπγθνηλσλΫαο θαη 

ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ. 

12. ΑλΨγθε βειηΫσζεο θαη αλαβΨζκηζεο δεκνηηθψλ θηηξΫσλ, νδψλ, δηαβΨζεσλ, 

πεδνδξνκΫσλ, νδψλ Ϊπηαο θπθινθνξΫαο, πνδειαηνδξφκσλ, πξφζβαζεο ΑΚΔΑ θ.ιπ. 

13. Ζ ΔθαξκνγΪ θαη επηθαηξνπνΫεζε πθηζηακΩλσλ ΓΞΠ θαζψο θαη ζχληαμε εληαΫνπ 

ΓΞΠ 

14. Ζ ΔθαξκνγΪ Οπκνηνκηθψλ ΠρεδΫσλ θαη ΞξΨμεσλ ΔθαξκνγΪο 

15.Έληαμε ζην ΠρΩδην Ξφιεσο φισλ ησλ Γεκνηηθψλ ΘνηλνηΪησλ θαη ησλ νηθηζκψλ 

16.    ΘαηαζθεπΪ πεξηθεξεηαθνχ δαθηπιΫνπ  γηα ηε ζχλδεζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ ΓΪκνπ 

κε ηελ Δ.Ν. Αζελψλ-ΙακΫαο θαη γηα ηελ εμαζθΨιηζε  πξφζβαζεο ζε ζηαζκνχο Ν.Π.Δ. 

θαη κειινληηθΨ ΖΠΑΞ 

17. ΑμηνπνΫεζε ηνπ πξψελ ΠΑΑΘ ΚπνγηαηΫνπ, Ψιζνο αλαςπρΪο θαη πεξηπΨηνπ 

18. ΑμηνπνΫεζε ηεο παξαξεκΨηηαο δψλεο, ζηνπο παξαρεηκαξνπο ηνπ Θεθηζνχ 
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2.4. ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ-ΓΔΗΑ-ΞΑΗΓΔΗΑ-ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ-ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ 

 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 

 

ΓΝΚΔΠ-ΞΝΓΝΚΔΠ-ΓΗΘΡΑ 

  

ΠΛΝΙΝ 

ΝΡΑ 

Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο 

Γ.Θ.                     

ΑΓ. ΠΡΔΦΑΛΝ 

Γ.Θ. 

ΑΛΝΗΜΖΠ 

Γ.Θ. 

ΓΗΝΛΠΝ 

Γ.Θ. 

ΓΟΝΠΗΑΠ 

Γ.Θ. 

ΘΟΝΛΔΟΗΝ 

Γ.Θ. 

ΟΝΓΝΞΝΙΖΠ 

Γ.Θ. 

ΠΡΑΚΑΡΑΠ 

ΓΝΚΔΠ ΓΔΗΑΠ-ΞΟΝΛΝΗΑΠ 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΔΗΑΠ (πιήζνο) 

Γεκνηηθά 

Ξνιυηαηξεία  

1 1       

Αξηζκόο αηόκσλ 

πνπ έθαλαλ ρξήζε 

ησλ ππεξεζηώλ 

5000        

Ξξσηνβάζκηα 

Φξνληίδα γείαο 

(ΗΘΑ) 

1 1       

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΟΝΛΝΗΑΠ (πιήζνο) 

ΘΑΞΖ  5 1 1  1 1  1 

Βξεθνλεπηαθνί-

Ξαηδηθνί Πηαζκνί 

6 2 1 1 2    

Γνκέο Τπρηθήο 

γείαο 

1 1       

Γνκέο «Βνήζεηα 

ζην Ππίηη» 

1 1       

 

 

Δηδηθέο Ξιεζπζκηαθέο Νκάδεο 

Ξιεζπζκφο Πχλνιν 

Κεηαλάζηεο- Αιινδαπνί 4.625 (Γελ Ωρεη πξαγκαηνπνηεζεΫ θαηαγξαθΪ αλΨ 

ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα) 

ΑΚΔΑ Γελ ππΨξρνπλ δηαζΩζηκα ζηνηρεΫα 
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ΓΝΚΔΠ-ΞΝΓΝΚΔΠ-ΓΗΘΡΑ 

  

ΠΛΝΙΝ 

ΝΡΑ 

Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο 

Γ.Θ.                     

ΑΓ. ΠΡΔΦΑΛΝ 

Γ.Θ. 

ΑΛΝΗΜΖΠ 

Γ.Θ. 

ΓΗΝΛΠΝ 

Γ.Θ. 

ΓΟΝΠΗΑΠ 

Γ.Θ. 

ΘΟΝΛΔΟΗΝ 

Γ.Θ. 

ΟΝΓΝΞΝΙΖΠ 

Γ.Θ. 

ΠΡΑΚΑΡΑΠ 

ΞΝΓΝΚΔΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ & ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ 

ΛεπηαγσγεΫα 15 4 2 2 2 3 1 1 

ΞξσηνβΨζκηα 

ΔθπαΫδεπζε 

11 2 1 2 2 2 1 1 

ΓεπηεξνβΨζκηα 

ΔθπαΫδεπζε 

5 1 1 1 1 1   

ΚεηαδεπηεξνβΨζκηα 

ΔθπαΫδεπζε 

1 1       

ΚνπζηθΩο ΠρνιΩο 1     1   

 

ΑΘΙΖΡΗΘΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ & ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ 

 

Αζιεηηθνί Σψξνη 

 

ΠΛΝΙΝ 

ΝΡΑ 

Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο 

Γ.Θ.                     

ΑΓ. ΠΡΔΦΑΛΝ 

Γ.Θ. 

ΑΛΝΗΜΖΠ 

Γ.Θ. 

ΓΗΝΛΠΝ 

Γ.Θ. 

ΓΟΝΠΗΑΠ 

Γ.Θ. 

ΘΟΝΛΔΟΗΝ 

Γ.Θ. 

ΟΝΓΝΞΝΙΖΠ 

Γ.Θ. 

ΠΡΑΚΑΡΑΠ 

ΓΪπεδα ΞνδνζθαΫξνπ  7 1 1 1 1 1 1 1 

ΘιεηζηΨ ΓπκλαζηΪξηα 3 1 1    1  

ΓΪπεδα ΡΩλληο 5  1 2 1 1   

ΓΪπεδα ΚπΨζθεη 10  5 1 2 1  1 

ΙνηπνΫ ΑζιεηηθνΫ 

Σψξνη 

3 1 (Γεκνηηθφ 

ΓπκλαζηΪξην) 

1 

γΪπεδν  

5Σ5 

    1 γΪπεδν  

5Σ5               

(ππφ 

θαηαζθεπΪ) 
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ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ & ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ 

 

Τπνδνκέο-Υώξνη-

Γνκέο 

 

ΠΛΝΙΝ 

ΝΡΑ 

Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο 

Γ.Θ.                     

ΑΓ. ΠΡΔΦΑΛΝ 

Γ.Θ. 

ΑΛΝΗΜΖΠ 

Γ.Θ. 

ΓΗΝΛΠΝ 

Γ.Θ.  

ΓΟΝΠΗΑΠ 

Γ.Θ. 

ΘΟΝΛΔΟΗΝ 

Γ.Θ. 

ΟΝΓΝΞΝΙΖΠ 

Γ.Θ. 

ΠΡΑΚΑΡΑΠ 

ΑξραηνινγηθνΫ 

ρψξνη 

3  1 

(ζην 

ππφγεην 

ρψξν ηνπ 

εκπνξηθνχ 

θΩληξνπ 

Ωλαληη 

θαη/αηνο 

«ΒελΩηε»)  

1 

(ΑξραΫν 

ΘΩαηξν) 

 1  

(ΒαζηιηθΨ 

ΑλΨθηνξα) 

  

ΑΫζνπζεο 

ΔθζεκΨησλ 

2    1  

Ξνληηαθνχ 

Διιεληζκνχ 

(ζην ΘηΫξην 

ΞνληΫσλ) 

1  
«Ρν 

Ξξνζθπγηθφ 
ζπΫηη ζην 
ΚπΨθη» 

  

ΞνιηηηζηηθΨ 

ΘΩληξα 

4 1  1 1 1   

ΓεκνηηθΩο 

ΒηβιηνζΪθεο 

3   1 1 1   

ΚλεκεΫα 

Πχγρξνλνπ 

Ξνιηηηζκνχ 

1    1 

ΚλεκεΫν 

Ξνληηαθνχ 

Διιεληζκνχ 

(ζθπξΪιαην 

Ψγαικα 

Ξφληηνπ) 

   

ΙνηπΩο 

ΞνιηηηζηηθΩο 

πνδνκΩο 

2  1 

ΔθζΩκαηα 

Έξγσλ 

ΡΩρλεο 

1 

ΔθζΩκαηα 

Έξγσλ 

ΡΩρλεο 

    

Ξνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο-Φεζηηβάι 

«ΡΑ ΓΗΝΛΠΗΑ» 1   1     

ΦεζηηβΨι 

Γηνλχζνπ-Αγ. 

ΠηεθΨλνπ-

ΘξπνλεξΫνπ 

3 1  1  1   

Αδειθνπνηήζεηο /Γηθηπψζεηο Ξφιεσλ 

1. Ρε δεθαεηΫα ηνπ „90ν ν πξψελ ΓΪκνο Αγ. ΠηεθΨλνπ αδειθνπνηΪζεθε κε ηνλ Ηηαιηθφ ΓΪκν Palagianellν θαη ην 2009 κε            

ηνλ Ξνισληθφ ΓΪκν Wieliszew 

2. Ρν 2009 Πε ζπλεξγαζΫα κε ην ΑξζΨθεην- ΡνζΫηζεην ΔθΨιεο Ωρνπλ  δηθηπσζεΫ ηα ζρνιεΫα θαη νη ΓΪκνη Fiumiccino-Rome, 

Luqa-Malta, Brasov-Romania ΑξζΨθεην ΡνζΫηζεην ΔθΨιεο-Άλνημε ΑηηηθΪο 
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ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 

ΡΝΚΔΑΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ & ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ & ΔΘΑΗΟΗΔΠ 

Ρνκέαο 

Θνηλσληθή 
Κέξηκλα-

Ξξφλνηα-
γεία 

ΞξνβιΪκαηα/αλΨγθεο Γπλαηφηεηεο 
1. Κε επαξθΪο θΨιπςε ηεο πεξηνρΪο ζε 
ππεξεζΫεο θνηλσληθΪο κΩξηκλαο, πγεΫαο θαη 

πξφλνηαο                                                          
2. ΑπνπζΫα δηθηχνπ εζεινληψλ ζε ζΩκαηα 
γεΫαο & Ξξφλνηαο                                            
3. ΔιιεΫςεηο θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ ζε 
δεκφζηεο ιεηηνπξγΫεο ηεο πφιεο                    
4. ΑλΨγθε θαηαγξαθΪο ζηνηρεΫσλ γηα ηηο 
αλΨγθεο ησλ θνηλσληθψλ νκΨδσλ                                      
5. ΑλΨγθε ελΫζρπζεο-επΩθηαζεο ησλ 
Γεκνηηθψλ ΞνιυηαηξεΫσλ        

1. ΠπκκεηνρΪ ηνπ ΓΪκνπ ζην Γηαδεκνηηθφ 
ΓΫθηπν γεΫαο                                                          

2. ΝκαιΪ ελζσκΨησζε κεηαλαζηψλ ζηε 
θνηλσλΫα  δηα ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ησλ Κεηαλαζηψλ                            
3. Όπαξμε ζπκβνπιεπηηθνχ θΩληξνπ 
πξνιεπηηθΪο ηαηξηθΪο (ΓεκνηηθΨ ΞνιυηαηξεΫα)                                                    
4. Όπαξμε ζπκβνπιεπηηθΪο ππεξεζΫαο θαη 
ςπρνινγηθΪο ππνζηΪξημεο                                                                      
5. ΙεηηνπξγΫα ΞξνγξΨκκαηνο “ΒνΪζεηα ζην 
ΠπΫηη”                                                           
6. ΙεηηνπξγΫα πΩληε ΘΑΞΖ κΩζσ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. 
“Ζ ΔΠΡΗΑ” 
  

ΞεξηνξηζκνΫ ΔπθαηξΫεο 
1. ΛΩεο κνξθΩο θηψρεηαο, αχμεζε 
εγθιεκαηηθφηεηαο, εμαξηΪζεηο, 
πεξηζσξηνπνΫεζε νκΨδσλ πιεζπζκνχ                                    
2. Ζ ελδερφκελε δηαθνπΪ ρξεκαηνδφηεζεο 
ηνπ πξνγξΨκκαηνο “ΒνΪζεηα ζην ΠπΫηη”           
3. Έιιεηςε πφξσλ γηα ηελ ελΫζρπζε 
δξΨζεσλ θνηλσληθΪο πνιηηηθΪο  
4. Κε δπλαηφηεηα πξνζιΪςεσλ γηα 
ζηειΩρσζε δνκψλ ΘνηλσληθΪο ΚΩξηκλαο 
(φπσο π.ρ. νΫθνη επγεξΫαο, παηδηθνΫ 
ζηαζκνΫ) 
 
 

1. Ζ δπλαηφηεηα ζπλεξγαζΫαο ηνπ ΓΪκνπ κε κε 
ΘπβεξλεηηθΩο Νξγαλψζεηο θαη Θνηλσληθνχο 
ΦνξεΫο                                                                      
2. ΑμηνπνΫεζε Δπξσπατθψλ θαη Δζληθψλ πφξσλ                         
3. Ρα πξνγξΨκκαηα Γηα ΒΫνπ ΚΨζεζεο & 
ΔθπαΫδεπζε 

Ρνκέαο 

Ξαηδεία-

Λενιαία 

ΞξνβιΪκαηα/αλΨγθεο Γπλαηφηεηεο 
1. Κε θΨιπςε αλαγθψλ ζε παηδηθνχο θαη 
βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο     
2. Άκεζε ιεηηνπξγΫα ησλ δπν παηδηθψλ 
ζηαζκψλ ΓξνζηΨο θαη Γηνλχζνπ 
3.ΑλΨγθε αλεχξεζεο ρψξσλ γηα ηελ 
αλΩγεξζε ζρνιηθψλ θηηξΫσλ ιφγσ ηεο 
ξαγδαΫαο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 
ΓΪκνπ αιιΨ θαη ηεο αχμεζεο δΪηεζεο ιφγσ 
νηθνλνκηθΪο θξΫζεο                                 
4. Κε εθαξκνγΪ ηνπ ζεζκνχ ησλ ζρνιηθψλ 
θπιΨθσλ θαη ηξνρνλφκσλ ζε φια ηα 
ζρνιηθΨ θηΫξηα  
5. Έιιεηςε ΘΩληξνπ Λεφηεηαο 

1. ΙεηηνπξγΫα Ωμη παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ 
ζηαζκψλ κΩζσ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. “Ζ ΔΠΡΗΑ”                                                            
2. ΓΩζκεπζε ηνπ ΓΪκνπ γηα αλΨπηπμε θαη 
επΩθηαζε ζρνιηθψλ θηηξΫσλ    
 
 
 
 
 
 
 
 

ΞεξηνξηζκνΫ 

 

 

 

ΔπθαηξΫεο 
1. Σακειφ πνζφ επηρνξεγΪζεσλ ζε ζρΩζε 
κε ηηο πξαγκαηηθΩο αλΨγθεο γηα ηε 
ιεηηνπξγΫα, ηε ζπληΪξεζε θαη επηζθεπΪ 
ησλ ζρνιηθψλ θηηξΫσλ                             
2. Έιιεηςε ειεχζεξσλ δεκνηηθψλ ρψξσλ 
γηα ηελ αλΩγεξζε ζρνιηθψλ θηηξΫσλ  
3. Κε δπλαηφηεηα πξνζιΪςεσλ γηα ζηειΩρσζε 

δνκψλ ΘνηλσληθΪο ΚΩξηκλαο (φπσο π.ρ. νΫθνη 

επγεξΫαο, παηδηθνΫ ζηαζκνΫ) 

1. ΠπλεξγαζΫα κε ηνλ Νξγαληζκφ Πρνιηθψλ 
ΘηηξΫσλ (ΝΠΘ) γηα παξαρψξεζε ζρνιηθψλ 
αηζνπζψλ θαη αλΩγεξζε ζρνιηθψλ θηηξΫσλ            
2. Νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο 4εο πξνγξακκαηηθΪο 
πεξηφδνπ (ΔΠΞΑ) ζηνλ ηνκΩα ηεο παηδεΫαο 
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Ρνκέαο 
Ξνιηηηζκφο-
Αζιεηηζκφο  

ΞξνβιΪκαηα/αλΨγθεο Γπλαηφηεηεο 
1. Έιιεηςε κεγΨισλ πνιηηηζηηθψλ 
ππνδνκψλ φπσο π.ρ. ΓεκνηηθΪ 
βηβιηνζΪθε, πηλαθνζΪθε                         
2. Έιιεηςε ππαΫζξησλ πνιηηηζηηθψλ 
ρψξσλ                                               
3. ΑλΨγθε γηα επΩθηαζε ησλ Ϊδε 
ππαξρφλησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη 
ησλ πξνζθεξφκελσλ δξαζηεξηνηΪησλ 
ζηνπο δεκφηεο                                             
4. ΑλΨγθε δεκνηηθψλ πξνγξακκΨησλ 
γηα ΑΚΔΑ                                                 
5. ΑλΨγθε θαηαγξαθΪο θαη αλΨδεημεο 

ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκεΫσλ 
ηνπ ΓΪκνπ                 

1. Όπαξμε αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ 
φπσο π.ρ. ΘιεηζηΨ γπκλαζηΪξηα, γΪπεδα 
πνδνζθαΫξνπ, πνιηηηζηηθΨ θΩληξα                                
2. Ζ χπαξμε δεκνηηθψλ πξνγξακκΨησλ γπκλαζηηθΪο 
(δεκνηηθφ γπκλαζηΪξην), ρνξνχ, ζεΨηξνπ, θ.ι.π.                                              
3. ΘαινθαηξηλΩο αζιεηηθΩο θαηαζθελψζεηο                                       
4. Έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζπιιφγσλ, ζσκαηεΫσλ θαη 
θνξΩσλ                                                                          
5. ΚεγΨιε δξαζηεξηφηεηα ζε πνιηηηζηηθΨ θαη 
αζιεηηθΨ δξψκελα ηνπ ΓΪκνπ                                                                        
6. Ζ ιεηηνπξγΫα ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. ηνπ ΓΪκνπ “Ν ΘΔΠΞΗΠ” 
πνπ κπνξεΫ λα ζπκβΨιιεη ζηελ νξζνινγηθφηεξε 

αμηνπνΫεζε ησλ ππνδνκψλ θαη ζηελ βειηΫσζε ησλ 
παξερφκελσλ πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ 
δξαζηεξηνηΪησλ  

ΞεξηνξηζκνΫ ΔπθαηξΫεο 
1. Ζ Ωιιεηςε ειεπζΩξσλ δεκνηηθψλ 
ρψξσλ γηα ηελ θαηαζθεπΪ αζιεηηθψλ 
θαη πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ 

1. ΑμηνπνΫεζε πνιηηηζηηθΪο θιεξνλνκηΨο(αξραΫνο λαφο 
Γηνλχζνπ, αξραΫν ζΩαηξν)                                                                  
2. Νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο 4εο πξνγξακκαηηθΪο 
πεξηφδνπ (ΔΠΞΑ) ζηνπο ηνκεΫο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη 
αζιεηηζκνχ                                                                        
3. Ζ θαιΪ ζπλεξγαζΫα κε ηα αζιεηηθΨ ζσκαηεΫα θαη 
ηνπο ζπιιφγνπο  πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ΓΪκν                         
4. Ρα πξνγξΨκκαηα καδηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο ΓεληθΪο 
ΓξακκαηεΫαο Αζιεηηζκνχ  

 

 

ΘΟΗΠΗΚΑ ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 
 

1.ΔμαζθΨιηζε ησλ απαξαΫηεησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ αλΨ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα                                                                                                      

2. ΑπαιινηξΫσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ ζρεδηαζκφ (ΓΞΠ) ρψξσλ γηα ηελ αλΩγεξζε 

ζρνιηθψλ θηηξΫσλ αλΨ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα                                                                                                              

3. ΠπληΪξεζε θαη αλαβΨζκηζε πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ ππνδνκψλ                                                            

4. ΠπλεξγαζΫα κε αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξεΫο (πνπξγεΫν Ξνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ) γηα 

ηελ αλΨδεημε θαη αμηνπνΫεζε ηεο πνιηηηζηηθΪο θιεξνλνκηΨο                                                                                                                                                                          

5.ΑλΨγθε αχμεζεο νξγαλσκΩλσλ ρψξσλ αλαςπρΪο 
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22..55..  ΡΡΝΝΞΞΗΗΘΘΖΖ  ΝΝΗΗΘΘΝΝΛΛΝΝΚΚΗΗΑΑ  ΘΘΑΑΗΗ  ΑΑΞΞΑΑΠΠΣΣΝΝΙΙΖΖΠΠΖΖ  

 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 

 

 

ΡΝΚΔΑΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ & ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ & ΔΘΑΗΟΗΔΠ 

Ρνκέαο 
Απαζρφιεζε-

Αλεξγία, 
Ξαξαγσγηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο 
(Ξξσηνγελήο-
Γεπηεξνγελήο-

Ρξηηνγελήο Ρνκέαο) 

ΞξνβιΪκαηα/αλΨγθεο Γπλαηφηεηεο 
1. ΠεκαληηθΪ αχμεζε ηεο αλεξγΫαο 
ηδηαΫηεξα ζηνπο λΩνπο θαη ηηο γπλαΫθεο                                                 
2. ΑλΨγθε κειΩηεο γηα ηελ πξνζΩιθπζε 

εγθαηΨζηαζεο ζεκαληηθψλ 
επηρεηξΪζεσλ ζηα πιαΫζηα ηεο 
πθηζηΨκελεο λνκνζεζΫαο θαη 
πξνζηαζΫαο ηνπ πεξηβΨιινληνο 
3. Έιιεηςε ΘΩληξνπ ΔπαγγεικαηηθΪο 
ΘαηΨξηηζεο (ΘΔΘ) 
4.Έιιεηςε δεκνηηθΪο ππεξεζΫαο 
εχξεζεο εξγαζΫαο ζε αλΩξγνπο θαη 
δηθηχσζεο κε ηηο ηνπηθΩο επηρεηξΪζεηο 
5. Νη λΩεο κνξθΩο θηψρεηαο κε 
απνηΩιεζκα ηε δεκηνπξγΫα θνηλσληθψλ 
θαηλνκΩλσλ 
 

1. Ζ χπαξμε βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ πνπ 
δΫλεη ηε δπλαηφηεηα πξνζΩιθπζεο λΩσλ 
επελδπηψλ  

ΞεξηνξηζκνΫ ΔπθαηξΫεο 
1. Ζ νηθνλνκηθΪ θξΫζε πνπ βηψλεη ε 
ΔιιΨδα                                                 
2. ΞξνηΫκεζε Ψιισλ αγνξψλ θαη φρη 
ηεο ηνπηθΪο ιφγσ Ωιιεηςεο 
νξγαλσκΩλσλ ρψξσλ ζηΨζκεπζεο θαη 
θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ            

1. Ζ χπαξμε ησλ βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ 
θαη ε Ωληνλε επηρεηξεκαηηθΪ 
δξαζηεξηφηεηα δΫλεη ψζεζε γηα λΩεο 
ζΩζεηο εξγαζΫαο                                                           
2. Ζ αμηνπνΫεζε πφξσλ θαη 
ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιεΫσλ απφ ηελ 4ε 

ΞξνγξακκαηηθΪ πεξΫνδν (ΔΠΞΑ)                                                   
3. Νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΓΪκνπ ζε ζΩκαηα 
απαζρφιεζεο ζχκθσλα κε ην Λ. 
3463/2006 (Θ.Γ.Θ.) θαη ην Λ.3852/2010 
(Ξξφγξακκα “ΘαιιηθξΨηεο”  
 

 
 

ΘΟΗΠΗΚΑ ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

 

1.Ζ απμεκΩλε αλεξγΫα ηδηαΫηεξα ησλ λΩσλ θαη ησλ γπλαηθψλ                                                                  

2. ΠηΪξημε ησλ ηνπηθψλ επηρεηξΪζεσλ                                                                                            

3. ΑλΨγθε ελΫζρπζεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πςεινχ επηπΩδνπ 

4. Πχζηαζε δεκνηηθΪο ππεξεζΫαο εχξεζεο εξγαζΫαο ζε αλΩξγνπο θαηνΫθνπο ηνπ ΓΪκνπ 
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22..66..  ΔΔΠΠΥΥΡΡΔΔΟΟΗΗΘΘΝΝ  ΞΞΔΔΟΟΗΗΒΒΑΑΙΙΙΙΝΝΛΛ  ΡΡΝΝ  ΓΓΖΖΚΚΝΝ  

Πην παξφλ θεθΨιαην γΫλεηαη αλαθνξΨ ζηελ εζσηεξηθΪ δνκΪ ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ θαη ηηο 

πξννπηηθΩο αλΨπηπμεο πνπ ππΨξρνπλ, αθνχ πεξηγξΨθεηαη, θαη‟ αξρΨο, ε δηνηθεηηθΪ ηνπ 

νξγΨλσζε ζε φηη αθνξΨ ηηο ππεξεζηαθΩο κνλΨδεο ηνπ δΪκνπ θαη ηα λνκηθΨ πξφζσπα. ΑθνινπζεΫ ε 

αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβΨιινληνο θαη ν εληνπηζκφο ησλ θξΫζηκσλ δεηεκΨησλ εζσηεξηθΪο 

αλΨπηπμεο ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ.   

 

Κεζνδνινγία 

Νη ππεξεζΫεο κε βΨζε ηελ ππΨξρνπζα δηνηθεηηθΪ νξγΨλσζε θαηαλεκΪζεθαλ ζε θΨζεηεο, νξηδφληηεο 

θαη ππνζηεξηθηηθΩο.  

 

ΘΔΚΑΡΗΘΝΗ ΡΝΚΔΗΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

ΓΔΛΗΘΔΠ 

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ 

ΘΑΗ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ 

ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ 

ΡΝ ΓΖΚΝ 
Ξεξηβάιινλ & 

Ξνηφηεηα Εσήο 

Θνηλσληθή 

Ξνιηηηθή, 

γεία, 

Ξαηδεία, 

Ξνιηηηζκφο 

& 

Αζιεηηζκφο 

Ρνπηθή Νηθνλνκία & 

Απαζρφιεζε 

ΡερληθΪ πεξεζΫα πεξεζΫα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞνιηηηθΪο, 

ΞαηδεΫαο & 

Ξνιηηηζκνχ  

ΘΔΞ 

πεξεζΫα ΞεξηβΨιινληνο  

ΓεκνηηθΪ 

ΑζηπλνκΫα 

πεξεζΫα ΞνιενδνκΫαο Λ.Ξ.Γ.Γ πεξεζΫα Απαζρφιεζεο 

ΓηνηθεηηθΪ 

πεξεζΫα 

πεξεζΫα Θαζαξηφηεηαο Λ.Ξ.Η.Γ.  

ΝηθνλνκηθΪ 

πεξεζΫα 

πεξεζΫα Αλαθχθισζεο 

ΡερληθΪ 

πεξεζΫα πεξεζΫα 

ΑδεηνδνηΪζεσλ & 

Οχζκηζεο Δκπνξηθψλ 

ΓξαζηεξηνηΪησλ 

ΛνκηθΪ πεξεζΫα 

πεξεζΫα ΠπληΪξεζεο 

ΞξαζΫλνπ   

πεξεζΫα 

Ρερλνινγηψλ 

ΞιεξνθνξηθΪο & 

Δπηθνηλσληψλ 

πεξεζΫα Όδξεπζεο - 

ΑπνρΩηεπζεο   

    ΡερληθΪ πεξεζΫα πεξεζΫεο 

Ξξνγξακκαηηζκνχ 

& ΝξγΨλσζεο       

      

πεξεζΫα 

ΓηνηθεηηθΪο 

ΒνΪζεηαο 

      

πεξεζΫα 

ΓηαθΨλεηαο 

ΘΑΘΔΡΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

ΝΟΗΕΝΛΡΗΔΠ & 

ΞΝΠΡΖΟΗΘΡΗΘ

ΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 
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ΓηαλεκΪζεθε εξσηεκαηνιφγην ζε φιεο ηεο ππεξεζΫεο θαη ηα λνκηθΨ πξφζσπα κε ζθνπφ ηελ 

πεξηγξαθΪ θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηΨκελεο θαηΨζηαζΪο ηνπο. Απφ ηελ επεμεξγαζΫα ησλ 

εξσηεκαηνινγΫσλ αλαδεΫρηεθαλ νη αδπλακΫεο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβΨιινληνο ηνπ ΓΪκνπ πνπ 

πξΩπεη λα αληηκεησπηζζνχλ θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο θαη νη επθαηξΫεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

αμηνπνηεζνχλ απφ ην θνξΩα.  

ΡΩινο ζπλνςΫδνληαο θαη ηεξαξρψληαο ηα πξνβιΪκαηα πξνΩθπςαλ ηα θξΫζηκα δεηΪκαηα εζσηεξηθΪο 

αλΨπηπμεο σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζΫεο, ηελ νξγΨλσζε θαη ζπλεξγαζΫεο, ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πιηθνηερληθΪ ππνδνκΪ, ηα νηθνλνκηθΨ ηνπ ΓΪκνπ.     

 

2.6.1. Οξγάλωζε Γήκνπ 

2.6.1.1.Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ  

 ΓΪκαξρνο 

 ΑληηδΪκαξρνο ΘνηλσληθΪο Ξξφλνηαο – ΞαηδεΫαο 

 ΑληηδΪκαξρνο Γηνηθεηηθψλ – ΓηαρεΫξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

 ΑληηδΪκαξρνο ΞεξηβΨιινληνο - ΑλΨπηπμεο 

 ΑληηδΪκαξρνο Νηθνλνκηθψλ -  ΑλΨπηπμεο – ΓηαθΨλεηαο & ΖιεθηξνληθΪο ΓηαθπβΩξλεζεο 

 ΑληηδΪκαξρνο Γηαβνχιεπζεο - Δζεινληηζκνχ 

 ΑληηδΪκαξρνο Ρερληθψλ πεξεζηψλ - Ξνηφηεηαο ΕσΪο 

 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ: ΑπαξηΫδεηαη απφ 41 κΩιε θαη ζπκκεηΩρνπλ ΡΔΠΠΔΟΗΠ δεκνηηθΩο 

παξαηΨμεηο  

 ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ: ΑπαξηΫδεηαη απφ 7 κΩιε δειαδΪ ηνπο Ωμη ΑληηδεκΨξρνπο θαη ηνλ 

ΓΪκαξρν ν νπνΫνο εΫλαη θαη ν Ξξφεδξνο ηεο. 

 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΑπαξηΫδεηαη απφ ελλΩα κΩιε. Ρα κΩιε ηεο νξΫδνληαη απφ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην 

 ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ ΑπαξηΫδεηαη απφ ελλΩα  κΩιε. Ρα κΩιε ηεο νξΫδνληαη απφ ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΗΓΔΗΑΠ 
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2.6.1.2. Οξγαλόγξακκα Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ  

Ζ δηνηθεηηθΪ νξγΨλσζε ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ αθνινπζεΫ ηελ ηππηθΪ νξγΨλσζε ησλ ΝΡΑ κΩρξη ηε 

ζηειΩρσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκΩλσλ ππεξεζηψλ ζηνλ εγθεθξηκΩλν Νξγαληζκφ Δζσηεξηθψλ 

πεξεζηψλ (ΝΔ) ηνπ ΓΪκνπ.  

ΠπγθεθξηκΩλα: 

 Γήκαξρνο  

 Απηνηειή Ρκήκαηα (Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ, Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκφζησλ 

Πρέζεσλ, Γξαθείν Ξξνγξακκαηηζκνχ/Ρερλνινγηψλ, Ξιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσλίαο , 

Γξαθείν Γηαβνχιεπζεο & Δζεινληηζκνχ, Λνκηθή πεξεζία, Γξαθείν Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο) 

 Ρε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ, ζηηο νπνΫεο πεξηιακβΨλνληαη ηΩζζεξα ΡκΪκαηα α) 

ΡκΪκα ΓηνηθεηηθΪο ΚΩξηκλαο, β) ΡκΪκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, γ) ΡκΪκα ΓεκνηηθΪο ΘαηΨζηαζεο 

θαη δ) ΡκΪκα ΘΔΞ 

 Ρε Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ζηηο νπνΫεο πεξηιακβΨλνληαη ηΩζζεξα ΡκΪκαηα α) 

ΡκΪκα ΡακεηαθΪο πεξεζΫαο, β) ΡκΪκα Ξξνκεζεηψλ, γ) ΡκΪκα Δζφδσλ θαη δ) ΡκΪκα ΙνγηζηεξΫνπ 

 Ρε Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ ζηηο νπνΫεο πεξηιακβΨλνληαη δχν ΡκΪκαηα α) ΡκΪκα 

Κειεηψλ Δθαξκνγψλ, β) ΡκΪκα ΠρεδΫνπ Ξφιεο,  

 Ρν Ρκήκα Θαζαξηφηεηαο θαη Ξεξηβάιινληνο θαη ην Ρκήκα Ππληήξεζεο θαη Κηθξψλ 

Δθαξκνγψλ 

 Ρε Γηεχζπλζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ζηελ νπνΫα πεξηιακβΨλνληαη δχν ΡκΪκαηα α) Ρν ΡκΪκα 

ΔιΩγρνπ Θαζαξηφηεηαο θαη ΣξΪζεο ΘνηλνρξΪζησλ Σψξσλ θαη β) Ρν ΡκΪκα ΞξνζηαζΫαο 

ΞεξηβΨιινληνο, ΘπθινθνξΫαο θαη ΔιΩγρνπ ΘαηαζηεκΨησλ γεηνλνκηθνχ ΔλδηαθΩξνληνο 

 Ρν Λ.Ξ.Γ.Γ κε ηελ επσλπκΫα Θνηλσληθή Ξξνζηαζία, Αιιειεγγχε θαη Ξαηδεία Γήκνπ 

Γηνλχζνπ «Ζ ΔΠΡΗΑ» κε δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθΩο κε ηελ θνηλσληθΪ πξφλνηα (παηδηθνΫ ζηαζκνΫ), 

ηελ ππνζηΪξημε ησλ ειηθησκΩλσλ (ΘΑΞΖ),  

 Ρν Λ.Ξ.Γ.Γ κε ηελ επσλπκΫα «Νξγαληζκφο Λενιαίαο, Άζιεζεο θαη Ξνιηηηζκνχ (Ν 

ΘΔΠΞΗΠ)» κε δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθΩο κε ηελ πξνψζεζε ηνπ αζιεηηθνχ πλεχκαηνο (Αζιεηηθφο 

Νξγαληζκφο), ηελ πξνβνιΪ, αλΨπηπμε θαη δηΨζσζε ηνπ πλεχκαηνο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ (ΞνιηηηζηηθΨ 

ΞλεπκαηηθΨ ΘΩληξα) 

 Ρν Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΠρνιηθΪ ΔπηηξνπΪ ζρνιηθψλ κνλΨδσλ ΞξσηνβΨζκηαο ΔθπαΫδεπζεο ΓΪκνπ 

Γηνλχζνπ»   

 Ρν Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΠρνιηθΪ ΔπηηξνπΪ ζρνιηθψλ κνλΨδσλ ΓεπηεξνβΨζκηαο ΔθπαΫδεπζεο ΓΪκνπ 

Γηνλχζνπ»  
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 Ζ «ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΘΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ –

ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ- ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΠΚΒΝΙΝ- ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΑΓΗΝ 

ΠΡΔΦΑΛΝ-ΑΛΝΗΜΖΠ-ΘΟΝΛΔΟΗΝ» θαη κε δηαθξηηηθφ ηΫηιν «ΔΜΔΙΗΜΖ ΑΛΝΗΜΖ-ΘΟΝΛΔΟΗ-ΑΓΗΝΠ 

ΠΡΔΦΑΛΝΠ Α.Δ.»   

 

ΑλαιπηηθΨ : 

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ 

1. ΡκΪκα ΓηνηθεηηθΪο ΚΩξηκλαο  

- ΓηνηθεηηθΪ ΚΩξηκλα 

- ΓηεμαγσγΪ εθινγψλ 

- Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ΔπηηξνπΩο θαη ΡνπηθΨ Ππκβνχιηα λΩσλ 

- ΓεκνηηθΩο ΔπηρεηξΪζεηο θαη ΛνκηθΨ Ξξφζσπα (πιελ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ) 

- ΡειεθσλεηΩο, ζπξσξνΫ, Γεληθψλ θαζεθφλησλ, Θαζαξηζηξηψλ 

- Ξξσηφθνιιν θαη ΓηεθπεξαΫσζεο αιιεινγξαθΫαο 

- ΑξρεΫν θαη ΑλαδΪηεζε ΔγγξΨθσλ 

- ΘιεηΪξεο 

2. ΡκΪκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ  

- Ξξνζσπηθφ ΓεκνζΫνπ & Ηδησηηθνχ ΓηθαΫνπ 

- ΠπληΨζζεη, ζε ζπλεξγαζΫα κε ην Λνκηθφ Πχκβνπιν, ηηο ζπκβΨζεηο Ωξγνπ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ΓΪκνπ. 

- ΑζρνιεΫηαη κε ηηο κειΩηεο θαη ηελ εθαξκνγΪ ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβΨζεσλ εξγαζΫαο θαη δΫλεη 

θΨζε αλαγθαΫα πιεξνθνξΫα γηα ηε ζσζηΪ εθαξκνγΪ ηνπο 

- ΔθπαΫδεπζε πξνζσπηθνχ ΓεκνζΫνπ & Ηδησηηθνχ ΓηθαΫνπ 

- ΚηζζνδνζΫα θαη ΑζθΨιηζε πξνζσπηθνχ ΓεκνζΫνπ & Ηδησηηθνχ ΓηθαΫνπ 

3. ΡκΪκα ΓεκνηηθΪο ΘαηΨζηαζεο 

- Κεηξψν αξξΩλσλ – ζηξαηνινγΫαο – ηζαγΩλεηαο 

- Γεκνηνιφγην – ΠηαηηζηηθΪ – ΞνιηηνγξΨθεζε 

- Αλαζεψξεζε εθινγηθψλ θαηαιφγσλ 
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- ΔμππεξΩηεζε αιινδαπψλ  

4. ΡκΪκα ΘΔΞ 

 - ΔπηθνηλσλΫα κε ηνπο πνιΫηεο 

Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

- ΡκΪκα ΡακεηαθΪο πεξεζΫαο 

- ΡκΪκα Ξξνκεζεηψλ 

- ΡκΪκα Δζφδσλ 

-ΡκΪκα ΙνγηζηεξΫνπ 

Γηεχζπλζε Ρερληθήο πεξεζίαο 

 ΡκΪκα Κειεηψλ θαη Δθαξκνγψλ 

1. Νδηθφ ΓΫθηπν 

2. ΚειΩηεο 

3. ΘαηαζθεπΪ Έξγσλ 

4. ΘπθινθνξηαθΩο ΚειΩηεο 

5. ΑπνρΩηεπζε 

 ΡκΪκα ΠρεδΫνπ Ξφιεο 

- ΞνιενδνκηθΩο ΔθαξκνγΩο 

- Ξνιενδνκηθφο Πρεδηαζκφο 

- ΓεκνηηθΨ ΑθΫλεηα 

- Θηεκαηνιφγην θαη ΓεκνηηθΨ ΑθΫλεηα 

 Ρν Ρκήκα Θαζαξηφηεηαο θαη Ξεξηβάιινληνο  

- Ζιεθηξνθσηηζκφο 

- ΔπηζθεπΩο Γεκνηηθψλ θηηξΫσλ 

- ΚηθξνεπηζθεπΩο θνηλνρξΪζησλ ρψξσλ 
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- ΓξαθεΫν θπθινθνξηαθψλ εθαξκνγψλ 

- Όδξεπζε-ΘνηκεηΪξην 

 Ρκήκα Ππληήξεζεο θαη Κηθξψλ Δθαξκνγψλ 

- ΑπνθνκηδΪ απνξξηκκΨησλ θαη θαζαξηφηεηα 

- ΙατθΩο ΑγνξΩο 

- Αλαθχθισζε 

- ΞξΨζηλν θα δελδξνζηνηρΫεο 

- ΠπληΪξεζε θαη θχιαμε πιαηεηψλ θαη παηδηθψλ ραξψλ 

- ΞεξηβΨιινλ θαη ΓηαρεΫξηζε Εψσλ Αζηηθνχ ΞεξηβΨιινληνο 

 

2.6.1.3. Δπηηξνπέο ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ, ζπληζηώκελεο από ην Γεκνηηθό πκβνύιην 

ΔΞΗΡΟΝΞΔΠ 

1. ΔπηηξνπΩο ΓηελΩξγεηαο Γεκνπξαζηψλ γηα πξνκΪζεηεο ΔΘΞΝΡΑ 

2. ΔπηηξνπΩο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα πξνκΪζεηεο 

3. ΔπηηξνπΩο παξαιαβΪο πξνκεζεηψλ & πιηθψλ 

4. ΔπηηξνπΪ δεκνπξαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ ΞΓ 270/81 

5. ΔπηηξνπΪ ζπκβηβαζηηθΪο επΫιπζεο θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ Ωηνπο 2011 

6. ΔπηηξνπΪ γηα ηελ θαηαζηξνθΪ αληηθεηκΩλσλ 

7 ΔπηηξνπΪ πξνζδηνξηζκνχ αμΫαο αθηλΪησλ ηνπ Ψξζξνπ 186 παξ.5 ηνπ Λ.3463/2006 

8 ΔπηηξνπΪ παξαιαβΪο Ωξγσλ 
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2.6.1.4. Αλζξώπηλν Γπλακηθό Γήκνπ Γηνλύζνπ & Ν.Π.Γ.Γ.  

ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ  
 

Πιήζνο 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο ΠΔ     

Θιάδνο &Δηδηθόηεηα  
ρέζε Δξγαζίαο 

 

11 ΠΔ Γηνηθεηηθό Κόληκν Πξνζσπηθό 
 

2 ΠΔ Οηθνλνκηθνύ-Ινγηζηηθνύ Κόληκν Πξνζσπηθό 
 

4 ΠΔ3 Πνιηηηθώλ-Κεραληθώλ Κόληκν Πξνζσπηθό 
 

2 ΠΔ4 Αξρηηεθηόλσλ-Κεραληθώλ  Κόληκν Πξνζσπηθό 
 

1 ΠΔ5 Κεραλνιόγσλ-Κεραληθώλ Κόληκν Πξνζσπηθό 
 

2 ΠΔ11 Πιεξνθνξηθήο Κόληκν Πξνζσπηθό 
 

3 

ΠΔ Γηεθπεξαίσζε Τπνζέζεσλ 

Πνιηηώλ Κόληκν Πξνζσπηθό 

 

4 ΠΔ Γεκνηηθή Αζηπλνκία Κόληκν Πξνζσπηθό 
 

1 ΠΔ Φπρνιόγσλ ΗΓΑΥ 
 

1 ΠΔ Γπκλαζηώλ ΗΓΑΥ 
 

1 Γηθεγόξνο Παξά Αξείσ Πάγν Κε έκκηζζε εληνιή θαη πάγηα αληηκηζζία 
 

3 Δηδηθέο ζέζεηο ΗΓΟΥ 
 

1 ΠΔ Σνπνγξάθσλ-Κεραληθώλ Αζθαιηζηηθά Κέηξα 
 

1 ΠΔ Οηθνλνκηθνύ-Ινγηζηηθνύ Αζθαιηζηηθά Κέηξα 
 

1 ΠΔ Θνηλσληθή Αλζξσπνιόγνο ΗΓΟΥ 
 

38 
ΠΛΝΙΝ  

ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 
 

Πιήζνο 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο ΓΔ  

Θιάδνο &Δηδηθόηεηα  
ρέζε Δξγαζίαο 

 

27 ΓΔ Γηνηθεηηθνύ Κόληκν Πξνζσπηθό 
 

1 ΓΔ Δπνπηώλ Θαζαξηόηεηαο Κόληκν Πξνζσπηθό 
 

3 ΓΔ Δηζπξαθηόξσλ Κόληκν Πξνζσπηθό 
 

9 ΓΔ Γεκνηηθή Αζηπλνκία Κόληκν Πξνζσπηθό 
 

5 ΓΔ24 Ζιεθηξνιόγσλ Κόληκν Πξνζσπηθό 
 

7 ΓΔ28 Υεηξηζηώλ Κερ. Έξγσλ Κόληκν Πξνζσπηθό 
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20 ΓΔ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ Κόληκν Πξνζσπηθό 
 

9 ΓΔ Τδξαπιηθώλ Κόληκν Πξνζσπηθό 
 

2 ΓΔ Γελδξνθεπνπξώλ Κόληκν Πξνζσπηθό 
 

2 ΓΔ Πιεξνθνξηθή Κόληκν Πξνζσπηθό 
 

2 ΓΔ Γηνηθεηηθνύ ΗΓΑΥ 
 

1 ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ ΗΓΑΥ 
 

1 ΓΔ Οδεγώλ Απνξξηκκαηνθόξσλ ΗΓΑΥ 
 

2 ΓΔ Πιεξνθνξηθήο ΗΓΑΥ 
 

1 ΓΔ Γηνηθεηηθνύ Αζθαιηζηηθά Κέηξα 
 

6 ΓΔ Οδεγώλ Απνξξηκκαηνθόξσλ ΗΓΟΥ 
 

2 ΓΔ Βνεζόο Λνζειεπηή ΗΓΟΥ 
 

1 ΓΔ Γηνηθεηηθό Κεξηθήο Απαζρόιεζεο 
 

1 ΓΔ Οδεγώλ Κεξηθήο Απαζρόιεζεο 
 

102 ΠΛΝΙΝ 
 

ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 
  

Πιήζνο 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο ΣΔ 

Θιάδνο &Δηδηθόηεηα  
ρέζε Δξγαζίαο 

  

1 

ΣΔ Σερλνιόγσλ Πνιηηηθώλ 

Κεραληθώλ Κόληκν Πξνζσπηθό 

  

1 

ΣΔ Σερλνιόγσλ 

Σνπνγξάθσλ Κεραληθώλ Κόληκν Πξνζσπηθό 

  

3 ΣΔ Γηνηθεηηθνύ-Ινγηζηηθνύ Κόληκν Πξνζσπηθό 
  

1 ΣΔ Γεκνηηθή Αζηπλνκία Κόληκν Πξνζσπηθό 
  

1 ΣΔ Πιεξνθνξηθήο Κόληκν Πξνζσπηθό 
  

1 ΣΔ Λνζειεπηώλ ΗΓΑΥ 
  

1  

ΣΔ Γηνηθεηηθνύ -

Ινγηζηηθνύ ΗΓΑΥ 

  

1 

ΣΔ Σερλνιόγσλ Πνιηηηθώλ 

Κεραληθώλ Αζθαιηζηηθά Κέηξα 

  

10 ΠΛΝΙΝ 
  

 

 



  52 

 

ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 

Πιήζνο 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο  ΤΔ 

Θιάδνο &Δηδηθόηεηα  
ρέζε Δξγαζίαο 

2 

ΤΔ Θιεηήξεο Γεληθώλ 

Θαζεθόλησλ Κόληκν Πξνζσπηθό 

2 

ΤΔ Θαζαξίζηξηα Γξαθείσλ 

 Κόληκν Πξνζσπηθό 

2 

 ΤΔ Δξγαηώλ Πξαζίλνπ Κόληκν Πξνζσπηθό 

18 

 ΤΔ Δξγαηώλ Θαζ/ηαο Κόληκν Πξνζσπηθό 

2 

 ΤΔ Δξγαηώλ Θνηκεηεξίνπ Κόληκν Πξνζσπηθό 

7 

 ΤΔ Δξγαηώλ Ύδξεπζεο Κόληκν Πξνζσπηθό 

3 

 ΤΔ Δξγαηώλ Θαζαξηόηεηαο ΗΓΑΥ 

7 

ΤΔ Θαζαξηζηώλ ρνιηθώλ 

Θηηξίσλ ΗΓΑΥ 

1 

 ΤΔ Δξγαηώλ Θαζαξηόηεηαο Κεξηθήο Απαζρόιεζεο 

3 

 ΤΔ Δξγαηώλ Θαζαξηόηεηαο Πξνζσξηλνί Πίλαθεο 

3 

 ΤΔ Δξγαηώλ Ύδξεπζεο Πξνζσξηλνί Πίλαθεο 

10 

 ΤΔ Γεληθώλ Θαζεθόλησλ Αζθαιηζηηθά Κέηξα 

31 

 ΤΔ Δξγαηώλ Θαζαξηόηεηαο  Αζθαιηζηηθά Κέηξα 

1 

 ΤΔ12 Γαζνππξόζβεζεο Αζθαιηζηηθά Κέηξα 

2 

 ΤΔ Δξγαηώλ Ύδξεπζεο Αζθαιηζηηθά Κέηξα 

3 

 ΤΔ Βνεζεηηθό Πξνζσπηθό ΗΓΟΥ 

2 

 ΤΔ Δξγαηώλ Ύδξεπζεο ΗΓΟΥ 

3 

 ΤΔ Ζιεθηξνιόγσλ ΗΓΟΥ 

71 

 ΤΔ Δξγαηώλ Θαζαξηόηεηαο ΗΓΟΥ 

1 

 ΤΔ Δξγαηώλ Λεθξνηαθείνπ Αζθαιηζηηθά Κέηξα 

174 ΠΛΝΙΝ 

 
324 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ 
ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 
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ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ Λ.Ξ.Γ.Γ. «Ζ ΔΠΡΗΑ» 

Πιήζνο 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο ΠΔ     

Θιάδνο &Δηδηθόηεηα  
ρέζε Δξγαζίαο 

Παηδηθνί-Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί 

1 

 ΠΔ Λεπηαγσγώλ Κόληκν Πξνζσπηθό 

1 

 ΣΔ πξνζσξ. Λεπηαγσγώλ Κόληκν Πξνζσπηθό 

6 

 ΣΔ9 Βξεθνλεπηνθόκσλ Κόληκν Πξνζσπηθό 

1 

 ΓΔ Γηνηθεηηθνύ-Ινγηζηηθνύ Κόληκν Πξνζσπηθό 

3 

 ΓΔ8 Βνεζώλ βξεθ-παηδ. Κόληκν Πξνζσπηθό 

2 

 ΓΔ32 Καγείξσλ Κόληκν Πξνζσπηθό 

5 

 ΤΔ16 Βνεζ. εξγαζηώλ Κόληκν Πξνζσπηθό 

1 

 ΣΔ7 Βξεθνθόκσλ Κόληκν Πξνζσπηθό 

1 

 ΤΔ16 Βνεζ. εξγαζηώλ ΗΓΑΥ 

3 

ΓΔ8 Βνεζώλ βξεθ/κσλ-

παηδ/κσλ ΗΓΟΥ 

ΚΑΠΗ 

1 

 ΣΔ Θνηλσληθώλ Ιεηηνπξγώλ ύκβαζε Κίζζσζεο Έξγνπ 

1 

 Υνξνδηδάζθαινο ύκβαζε Κίζζσζεο Έξγνπ 

1 

 ΤΔ16 Βνεζ. εξγαζηώλ ύκβαζε Κίζζσζεο Έξγνπ 

27 ΤΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ Ν.Π.Γ.Γ.  
 

*ΗΓΑΣ: Ηδησηηθνχ ΓηθαΫνπ ΑνξΫζηνπ Σξφλνπ 

*ΗΓΝΣ: Ηδησηηθνχ ΓηθαΫνπ ΝξηζκΩλνπ Σξφλνπ 
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2.6.1.5. Καηαγξαθή Πιεξνθνξηαθώλ & Οξγαλωηηθώλ πζηεκάηωλ  

ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ  

Ξξφηππα - Ππζηήκαηα - 
Δξγαιεία 

ΛΑΗ/ΌΣΗ Πρφιην - Ξαξαηεξήζεηο 
 

ΓηαρεηξηζηηθΪ ΔπΨξθεηα ΛΑΗ     

Θνηλφ ΞιαΫζην Αμηνιφγεζεο ΝΣΗ 

ΑπνηειεΫ ζηφρν ηνπ ΡκΪκαηνο 

Ξξνγξακκαηηζκνχ 

   

ISO 9001/2008 ΝΣΗ 

ΑπνηειεΫ ζηφρν ηνπ ΡκΪκαηνο 

Ξξνγξακκαηηζκνχ 

   

Δπηκνξθψζεηο - ΘαηΨξηηζε ΛΑΗ     

Πχζηεκα ΓηαρεΫξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Ξφξσλ ΝΣΗ    

 

Πχζηεκα ΓηαρεΫξηζεο Γλψζεο ΝΣΗ     

Πχζηεκα Ξξνγξακκαηηζκνχ & 

Ξαξαθνινχζεζεο Έξγσλ ΛΑΗ    

 

Πχζηεκα ΓηαρεΫξηζεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ΛΑΗ    

 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖ  

 ΛΑΗ/ΌΣΗ Πρφιην - Ξαξαηεξήζεηο  

ΓηαδηθηπαθΪ Ξχιε ΛΑΗ url: www.dionysos.gr   

Γηαβνχιεπζε ΛΑΗ     

Ρνπηθφ δΫθηπν (lan) ΛΑΗ     

Αζχξκαην δΫθηπν (w-lan) ΛΑΗ     

Αξηζκφο web servers    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ 

Α/Α 

Δπίπεδν 

Ζιεθηξνληθψλ 

πεξεζηψλ 

Ξεξηγξαθή   

1. 

ΒξΫζθεηαη ζε 

δηαδηθαζΫα 

εγθαηΨζηαζεο λΩσλ 

εθαξκνγψλ  

ΦΗΠΡΑΚΔΛΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ 

ΞιΪζνο ΔΫδνο 

1 Νηθνλνκηθφ/Γηπινγξαθηθφ 

2 Ζιεθηξνληθφ Ξξσηφθνιιν 

3 Γεκνηνιφγην/Κεηξψν ΑξξΩλσλ 

http://www.dionysos.gr/


  55 

2.6.1.6. Καηαγξαθή Ιδηόθηεηωλ δεκνηηθώλ θηηξίωλ  

Α/
Α 

ΚΑΣΖΓΟΡΗ
Α 

ΑΚΗΝΖΣΟΤ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΑΚΗΝΖΣΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ 
ΑΡΗΘΜΟ

 
ΟΡΟΦΟ 

ΚΤΡΗΟΗ 
ΥΧΡΟΗ 

ΒΟΖΘΖΣΗΚ
ΟΗ ΥΧΡΟΗ 

ΓΡΟΙΑ 

1 ΚΣΗΡΗΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΚΑΣΑΣΖΜΑ 

ΓΡΟΗΑ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΖ 19 ΤΠ+Η+Α'+Β' 373,11 
ΤΠΟΓΔΗΟ 
142,71 

2 ΚΣΗΡΗΟ 

ΑΗΘΟΤΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΧ
Ν ΥΡΖΔΧΝ 
+ ΓΖΜ. 
ΚΑΣΑΣΖΜΑ 

ΓΡΟΗΑ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΖ 19 Η+Α' 307,59   

3 ΚΣΗΡΗΟ 
ΑΝΣΛΗΟΣΑ
ΗΟ 

ΓΡΟΗΑ 
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΖ & 
ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΔΧ 

  ΗΟΓΔΗΟ  91,57   

4 ΚΣΗΡΗΟ 
ΑΠΟΓΤΣΖΡΗ
Α 

ΓΡΟΗΑ 
ΣΔΡΜΑ Μ. ΑΝΣΤΠΑ 
(ΚΟΚΚΗΝΟ ΥΧΡΑΦΗ) 

  ΗΟΓΔΗΟ 82,50   

5 ΚΣΗΡΗΟ 
ΟΗΚΟ 
ΔΤΓΖΡΗΑ 

ΓΡΟΗΑ 
ΛΔΧΦ. ΣΑΜΑΣΑ 
60 & ΠΑΠΑΓΟΤ 

  ΤΠ+Η+Α' 403,67 
ΤΠΟΓΔΗΟ 
231,76 

6 ΚΣΗΡΗΟ 
ΠΑΗΓΗΚΟ 
ΣΑΘΜΟ 

ΓΡΟΗΑ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΖ 10 ΗΟΓΔΗΟ 324,00   

7 ΚΣΗΡΗΟ 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗ
Ο 

ΓΡΟΗΑ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΖ 10 ΗΟΓΔΗΟ 243,86   

8 ΚΣΗΡΗΟ 
ΓΤΜΝΑΗΟ-
ΛΤΚΔΗΟ 

ΓΡΟΗΑ 1εο ΜΑ'Η'   ΤΠ+Η+Α'+Β' 1600,00   

9 ΚΣΗΡΗΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 

ΓΡΟΗΑ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΔΧ 19 Η+Α' 186,22   

10 ΚΣΗΡΗΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 

ΓΡΟΗΑ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΔΧ 19 ΗΟΓΔΗΟ 117,50   

11 ΚΣΗΡΗΟ 
ΠΑΗΓΗΚΟ 
ΣΑΘΜΟ 

ΓΡΟΗΑ ΚΤΠΡΟΤ 3 ΤΠ+Η+Α' 190,46   

12 ΚΣΗΡΗΟ 
ΚΣΗΡΗΟ 
ΠΟΝΣΗΧΝ 

ΓΡΟΗΑ 

ΠΛ. ΠΟΝΣΗΑΚΟΤ 
ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ 
(ΠΡΧΖΝ ΣΟΠΗΚΖ 
ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

  ΗΟΓΔΗΟ 70,00   

13 ΚΣΗΡΗΟ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΓΡΟΗΑ ΓΟΡΓΟΠΟΣΑΜΟΤ   1 354,50   

14 ΚΣΗΡΗΟ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΓΡΟΗΑ ΚΟΚΚΗΝΟ ΥΧΡΑΦΗ   1 130,00   

15 ΚΣΗΡΗΟ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΓΗΟΝΤΟ     1 132,30   

ΓΙΟΝΤΟ 

1 ΚΣΗΡΗΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑ 
ΓΗΟΝΤΟΤ ΠΛΑΣΖΡΑ 50 ΗΟΓΔΗΟ, Α' 340,7 393,11 

2 ΚΣΗΡΗΟ 
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΓΗΟΝΤΟΤ ΠΛΑΣΖΡΑ 50 ΗΟΓΔΗΟ, Α' 336,2 - 

3 ΚΣΗΡΗΟ 
1ν 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΓΗΟΝΤΟΤ ΣΡΑΣΖ ΚΑΡΡΑ 1-3 ΗΟΓΔΗΟ, Α' 905,84 - 

4 ΚΣΗΡΗΟ 
2ν 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΓΗΟΝΤΟΤ ΜΖΣΡ. ΚΤΓΧΝΗΧΝ 1-3 ΗΟΓΔΗΟ, Α' 1477,79 - 

5 ΚΣΗΡΗΟ 
1ν 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗ
Ο 

ΓΗΟΝΤΟΤ ΑΣΧΒΡΗΑΝΓΟΤ 20 ΗΟΓΔΗΟ 227,5 24,5 

6 ΚΣΗΡΗΟ 
2ν 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗ
Ο 

ΓΗΟΝΤΟΤ ΜΖΣΡ. ΚΤΓΧΝΗΧΝ 1-3 ΗΟΓΔΗΟ 190,08 - 

7 ΚΣΗΡΗΟ 
ΓΤΜΝΑΗΟ-

ΛΤΚΔΗΟ 
ΓΗΟΝΤΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ - ΗΟΓΔΗΟ, Α' 2176,8 361 

8 ΚΣΗΡΗΟ 
ΒΡΔΦΟΝΖΠΗ

ΑΚΟ 
ΣΑΘΜΟ 

ΓΗΟΝΤΟΤ 
ΠΑΡΗ & ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 ΚΟΤΚΟΤΣΔΑ 
53 ΗΟΓΔΗΟ, Α' 319,4 183,46 

9 ΚΣΗΡΗΟ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΓΗΟΝΤΟΤ ΒΟΠΟΡΟΤ - ΗΟΓΔΗΟ 314 - 

10 
ΚΣΗΡΗΟ 

 
ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ 

ΓΖΠΔΓΟΤ 
ΓΗΟΝΤΟΤ Λ.ΓΗΟΝΤΟΤ - ΗΟΓΔΗΟ 90 - 

11 ΚΣΗΡΗΟ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ 
ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ 

ΓΗΟΝΤΟΤ ΜΖΣΡ. ΚΤΓΧΝΗΧΝ  ΗΟΓΔΗΟ   

12 ΚΣΗΡΗΟ 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗ

Ο 
ΓΗΟΝΤΟΤ ΘΔΖ 3ΠΔΤΚΑ     

13 ΚΣΗΡΗΟ 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗ

Ο 
ΓΗΟΝΤΟΤ ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ     

14 ΚΣΗΡΗΟ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΓΗΟΝΤΟΤ 
ΣΔΡΜΑ ΟΓΟΤ 
ΒΟΠΟΡΟΤ 

    

15 ΚΣΗΡΗΟ ΑΠΟΓΤΣΖΡ. ΓΗΟΝΤΟΤ 
ΓΖΠ. ΠΟΓΟΦ. Λ. 

ΓΗΟΝΤΟΤ 
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ΡΟΓΟΠΟΛΗ 

1 ΚΣΗΡΗΟ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ 
ΚΑΣΑΣΖΜΑ 

ΡΟΓΟΠΟΛΖ 25εο ΜΑΡΣΗΟΤ 25 ΗΟΓΔΗΟ 104,1 104,1 

2 ΚΣΗΡΗΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 

ΡΟΓΟΠΟΛΖ ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ 12 
ΗΟΓΔΗΟ ΄θ 

Α 
756,46  

3 ΚΣΗΡΗΟ 
ΑΗΘΟΤΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΧ
Ν ΥΡΖΔΧΝ 

ΡΟΓΟΠΟΛΖ ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ 12 ΗΟΓΔΗΟ 637,56 346,06 

4 ΚΣΗΡΗΟ 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗ
Ο ΛΟΗΠΔ 
ΑΗΘΟΤΔ 

ΡΟΓΟΠΟΛΖ ΚΑΡΑΨΚΑΚΖ 2 ΗΟΓΔΗΟ 400  

5 ΚΣΗΡΗΟ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΡΟΓΟΠΟΛΖ 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ-

ΑΓΗΧΝ ΠΑΝΣΧΝ 
 ΗΟΓΔΗΟ 100  

6 ΚΣΗΡΗΟ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΡΟΓΟΠΟΛΖ ΑΡΣΔΜΗΓΟ    ΗΟΓΔΗΟ 100  

7 ΚΣΗΡΗΟ 
ΑΝΣΛΗΟΣΑ

ΗΟ 
ΡΟΓΟΠΟΛΖ ΜΑΝΗΑΚΗΟΤ  ΗΟΓΔΗΟ 75  

8 ΚΣΗΡΗΟ 
ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ 

ΓΖΠΔΓΟΤ 
ΡΟΓΟΠΟΛΖ   ΗΟΓΔΗΟ   

9 ΚΣΗΡΗΟ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ 
ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ 

ΡΟΓΟΠΟΛΖ 
ΑΓ. ΗΧΑΝΝΟΤ & 

ΔΗΡΖΝΖ 
 ΗΟΓΔΗΟ   

ΚΡΤΟΝΔΡΙ 

1 ΚΣΗΡΗΟ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ 
ΚΑΣΑΣΖΜΑ 

ΚΡΤΟΝΔΡΗ Πι.ΜΗΚΡΑ ΑΗΑ 49 
ΗΟΓΔΗΟ ΄θ 

Α 
496 115 

2 ΚΣΗΡΗΟ 
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΚΡΤΟΝΔΡΗ Λ.ΚΡΤΟΝΔΡΗΟΤ 5 

ΗΟΓΔΗΟ ΄θ 
Α 

800 408 

3 ΚΣΗΡΗΟ ΔΠΑΛ ΚΡΤΟΝΔΡΗ ΘΔΖ ΕΟΡΓΗΑΝΝΖ  
ΗΟΓΔΗΟ ΄θ 

Α 
760 640 

4 ΚΣΗΡΗΟ 
1ν 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΚΡΤΟΝΔΡΗ ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΟ 3 ΗΟΓΔΗΟ 260  

5 ΚΣΗΡΗΟ 
2ν 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΚΡΤΟΝΔΡΗ ΔΒΓΗΚΗΟΤ 13 ΗΟΓΔΗΟ 259  

6 ΚΣΗΡΗΟ 1ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΡΤΟΝΔΡΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 12 
ΗΟΓΔΗΟ ΄θ 

Α 
663  

7 ΚΣΗΡΗΟ 2ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΡΤΟΝΔΡΗ ΤΦΖΛΑΝΣΟΤ 12 
ΗΟΓΔΗΟ ΄θ 

Α 
1400 700 

8 ΚΣΗΡΗΟ 1ν ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΡΤΟΝΔΡΗ ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΟ 30 
ΗΟΓΔΗΟ ΄θ 

Α 
1400 647 

9 ΚΣΗΡΗΟ 1ν ΛΤΚΔΗΟ ΚΡΤΟΝΔΡΗ ΔΒΓΗΚΗΟΤ 18 
ΗΟΓΔΗΟ ΄θ 

Α 
1365  

10 
ΚΣΗΡΗΟ ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ 

ΓΖΠΔΓΟΤ 

ΚΡΤΟΝΔΡΗ ΜΑΡΑΘΧΝΟΓΡΟΜΟ
Τ & ΠΑΡΑΓΔΗΟΤ 

    

11 
ΚΣΗΡΗΟ 

ΓΔΞΑΜΔΝΖ 
ΚΡΤΟΝΔΡΗ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΣΖ 

ΓΡΟΟΠΖΓΖ 
    

12 
ΚΣΗΡΗΟ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗ

Ο 

ΚΡΤΟΝΔΡΗ 
ΑΚΛΖΠΗΟΤ     

ΑΓΙΟ ΣΔΦΑΝΟ 

1 ΚΣΗΡΗΟ 
ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΑΓ.ΣΔΦΑΝΟ ΠΔΝΣΕΔΡΗΓΖ 3 

ΗΟΓΔΗΟ ΄θ 
Α 

504 344 

2 ΚΣΗΡΗΟ 

Τπεξεζία 
πκβνπιεπηηθήο 
& Φπρνινγηθήο 
Τπνζηήξημεο 

ΑΓ.ΣΔΦΑΝΟ 
Πι.ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  ΗΟΓΔΗΟ 83  

3 ΚΣΗΡΗΟ ΚΣΗΡΗΟ ΣΤΠΔΣ 
ΑΓ.ΣΔΦΑΝΟ 

Λ.ΜΑΡΑΘΧΝΟ  ΗΟΓΔΗΟ 1286,6 548 

4 ΚΣΗΡΗΟ 
Α’ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ  

ΑΓ.ΣΔΦΑΝΟ 
Λ. ΜΑΡΑΘΧΝΟ & 
Π. ΚΟΤΛΟΤΦΟΤΕΖ 

 
ΗΟΓΔΗΟ & 

Α’ 
ΟΡΟΦΟ 

  

5 ΚΣΗΡΗΟ 
Β’ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 

ΑΓ.ΣΔΦΑΝΟ 
Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ & 

ΛΗΒΔΡΧΝ 
 

ΗΟΓΔΗΟ & 
Α’ 

ΟΡΟΦΟ 
  

6 ΚΣΗΡΗΟ 
ΓΤΜΝΑΗΟ-
ΛΤΚΔΗΟ-ΗΔΚ 

ΑΓ.ΣΔΦΑΝΟ 
ΑΓ. ΧΣΖΡΑ 1 

ΗΟΓΔΗΟ & 
Α’ 

ΟΡΟΦΟ 
  

7 ΚΣΗΡΗΟ 
Α’, Β’, Γ’, 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΑ 

ΑΓ.ΣΔΦΑΝΟ ΖΡ. 
ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 

 ΗΟΓΔΗΟ   

8 
ΚΣΗΡΗΟ ΓΤΟ 

ΓΔΞΑΜΔΝΔ 

ΑΓ.ΣΔΦΑΝΟ Πεξηνρή                          
Αγ. Γεκεηξίνπ 
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9 
ΚΣΗΡΗΟ 

ΓΔΞΑΜΔΝΖ 
ΑΓ.ΣΔΦΑΝΟ 

Πεξηνρή Δπμ. Πόληνπ     

10 
ΚΣΗΡΗΟ 

ΓΔΞΑΜΔΝΖ 
ΑΓ.ΣΔΦΑΝΟ 

Πεξηνρή πλ. Πνληίσλ     

11 
ΚΣΗΡΗΟ 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ 
ΑΓ.ΣΔΦΑΝΟ 

Θέζε ΓΚΟΤΡΗΕΑ     

12 
ΚΣΗΡΗΟ 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ 
ΑΓ.ΣΔΦΑΝΟ 

Πεξηνρή Δπμ. Πόληνπ     

13 
ΚΣΗΡΗΟ 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ 
ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ Πεξηνρή                          

Αγ. Γεκεηξίνπ 
    

14 
ΚΣΗΡΗΟ 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ 
ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 

Πεξηνρή πλ. Πνληίσλ     

15 
ΚΣΗΡΗΟ ΣΡΗΑ 

ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ 
ΓΖΠΔΓΟΤ 

ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ Γήπεδν 
Πνδνζθαίξνπ-Οδόο 

Αλαπαύζεσο 
    

ΑΝΟΙΞΗ 

1 ΚΣΗΡΗΟ 
Γεκνηηθό 

Καηάζηεκα 
ΑΝΟΗΞΖ   ΗΟΓΔΗΟ  293,6 

2 
ΚΣΗΡΗΟ Α’, Β’ 

Νεπηαγσγείν 
ΑΝΟΗΞΖ Σέξκα Ναπαξίλνπ     

3 
ΚΣΗΡΗΟ Γεκνηηθό 

ρνιείν 

ΑΝΟΗΞΖ 
Καλάξε 1    

4 
ΚΣΗΡΗΟ 

Γπκλάζην 
ΑΝΟΗΞΖ 

Καλάξε 2    

5 
ΚΣΗΡΗΟ 

Λύθεην 
ΑΝΟΗΞΖ 

Πξ. Ζιία 4    

6 
ΚΣΗΡΗΟ Γεκνηηθόο- 

Βξεθνλεπηαθόο 
ηαζκόο Άλνημεο 

ΑΝΟΗΞΖ 
Κίξθεο & Γηνλύζνπ  

ΗΟΓΔΗΟ & α’ 
όξνθνο 

  

7 
ΚΣΗΡΗΟ 

ΓΔΞΑΜΔΝΖ 
ΑΝΟΗΞΖ 

ΛΤΚΑΒΖΣΣΟΤ & 
ΜΔΣΔΧΡΧΝ 

    

8 
ΚΣΗΡΗΟ 

ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

ΑΝΟΗΞΖ 
ΑΜΟΤ     

9 
ΚΣΗΡΗΟ 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ 
ΑΝΟΗΞΖ 

ΝΑΤΑΡΗΝΟΤ     

10 
ΚΣΗΡΗΟ 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ 
ΑΝΟΗΞΖ 

ΑΜΟΤ     

11 
ΚΣΗΡΗΟ 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ 
ΑΝΟΗΞΖ ΛΤΚΑΒΖΣΣΟΤ & 

ΜΔΣΔΧΡΧΝ 
    

12 
ΚΣΗΡΗΟ ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΟ 

ΓΖΠ. 
ΠΟΓΟΦΑΗΡ. 

ΑΝΟΗΞΖ 
ΛΤΚΑΒΖΣΣΟΤ     

 
ΣΑΜΑΣΑ 

1 
ΚΣΗΡΗΟ Γεκνηηθό 

Καηάζηεκα 

ΣΑΜΑΣΑ 
Μαξαζώλνο 10 ΗΟΓΔΗΟ 194  

2 
ΚΣΗΡΗΟ Γεκνηηθό 

ρνιείν & 
Νεπηαγσγείν 

ΣΑΜΑΣΑ 
25

εο 
Μαξηίνπ  1-3 ΗΟΓΔΗΟ 1.500  

3 
ΚΣΗΡΗΟ Γήπεδα 

(πνδνζθαίξνπ-
Μπάζθεη,  

ΣΑΜΑΣΑ 
Μαξαζσλνδξόκνπ 

Φεηδηππίδε 
 ΗΟΓΔΗΟ 

40 
(απνδπηήξηα) 

125 

4 
ΚΣΗΡΗΟ 

Τδαηνδεμακελή 
ΣΑΜΑΣΑ 

Πεξηνρή ΡΔΥΔΕΑ   300  

5 
ΚΣΗΡΗΟ 

Τδαηνδεμακελή 
ΣΑΜΑΣΑ Πεξηνρή Δύμεηλνο 

Πόληνο-Πξνθ. Ζιία 
    

6 
ΚΣΗΡΗΟ 

Αληιηνζηάζην 
 Πεξηνρή Ρέα 

Γξνζηάο-Σξία Πεύθα 
  709  

7 
ΚΣΗΡΗΟ Αληιηνζηάζην ΣΑΜΑΣΑ 

Δηξήλεο    360  

8 
ΚΣΗΡΗΟ Αληιηνζηάζην ΣΑΜΑΣΑ Μαξαζσλνδξόκνπ 

Φεηδηππίδε 
  650  

9 
ΚΣΗΡΗΟ Αληιηνζηάζην ΣΑΜΑΣΑ 

Ρνύκειεο-σηήξα   105  

10 
ΚΣΗΡΗΟ Αληιηνζηάζην ΣΑΜΑΣΑ Πεξηνρή Φύξηδα-

Μηραιέηζα, αλώλπκε 
  130  

11 
ΚΣΗΡΗΟ Αληιηνζηάζην ΣΑΜΑΣΑ 

Παπαληθνιή   875  
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Ξεγή: Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ & Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο 

2.6.2. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ 

2.6.2.1. Οξγαλωηηθή Γνκή ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞεξηνξηζκνΫ ΔπθαηξΫεο 

 
1. Ζ αδπλακΫα ζηειΩρσζεο ηνπ ΡκΪκαηνο 
Ξξνγξακκαηηζκνχ 
 

 

1. Ζ εθαξκνγΪ ηνπ ζρεδΫνπ ΓηνΫθεζεο θαη 

ΔιΩγρνπ ησλ απνηειεζκΨησλ ζην ζπλνιηθφ 
Θχθιν Πρεδηαζκφο-Απφθαζε-ινπνΫεζε-
ΑπνηειΩζκαηα-ΔλζσκΨησζε απαξαΫηεησλ 
δηνξζψζεσλ                                                                           
2. Ζ εθαξκνγΪ ζπζηΪκαηνο δηνΫθεζεο νιηθΪο 
πνηφηεηαο, κε ζηνρνζεζΫα θαη δεΫθηεο 
πνηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο                                                                      
3. Ζ βειηΫσζε ηεο παξαγσγηθΪο ηθαλφηεηαο 
ηνπ ΓΪκνπ θαη ηεο δηνηθεηηθΪο ηθαλφηεηαο ησλ 
ππεξεζηψλ κΩζσ ζπζηΪκαηνο παξνρΪο 
θηλΪηξσλ                      
4. ΑλΨπηπμε δηαδηθαζηψλ ακθΫδξνκεο 
επηθνηλσλΫαο δΪκνπ-πνιηηψλ 
5.ΣξΪζε λΩσλ Ρερλνινγηψλ ΞιεξνθνξηθΪο 
κεηαμχ ππεξεζηψλ ηνπ ΓΪκνπ (π.ρ. 
ΔπηθνηλσλΫα κΩζσ skype ησλ 
απνκαθξπζκΩλσλ ππεξεζηψλ) 

 

 

 

 

ΡΝΚΔΑΠ 

ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖ 

ΓΝΚΖ, 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ & 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ 

ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠ

Ζ ΡΝ ΓΖΚΝ 

ΞξνβιΪκαηα/αλΨγθεο Γπλαηφηεηεο 
 

1. ΑλΨγθε δεκηνπξγΫαο νξγαλσηηθΪο 
κνλΨδαο απνδνρΪο θαη δηεθπεξαΫσζεο 
ησλ παξαπφλσλ ησλ δεκνηψλ  
2. Ζ ηαιαηπσξΫα ησλ πνιηηψλ ιφγσ ηεο 
δηαζπνξΨο ησλ ππεξεζηψλ ζε δηΨθνξα 
θηΫξηα                                                                   
3. ΑλΨγθε επηθαηξνπνΫεζεο θαη 
ζχληαμεο λΩσλ θαλνληζκψλ                                        
4. ΑλΨγθε ηππνπνΫεζεο δηαδηθαζηψλ 
νξγΨλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΓΪκνπ                                                                                                                                
5. ΑλΨγθε αλαβΨζκηζεο ηεο ηζηνζειΫδαο 
ηνπ ΓΪκνπ κε ηελ δπλαηφηεηα ρξΪζεο 
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο 
δεκφηεο 
6.Έιιεηςε εθαξκνγΪο ζπζηεκΨησλ 
δηνΫθεζεο πνηφηεηαο φπσο π.ρ. 
ΓηνΫθεζεο κΩζσ ζηφρσλ, Θνηλφ ΞιαΫζην 
Αμηνιφγεζεο, ISO 9001  
7. ΑλΨγθε απνζαθΪληζεο ξφισλ θαη 
αξκνδηνηΪησλ ΞξνΩδξσλ Ρνπηθψλ 
ΠπκβνπιΫσλ, ΑληηδεκΨξρσλ, λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, ππεξεζηψλ ηνπ ΓΪκνπ θαηΨ 
ηελ εθαξκνγΪ ηνπ λ.3852/2010 
“Ξξφγξακκα ΘαιιηθξΨηεο” 
8. ΔιιηπΪο ζρεδηαζκφο νινθιεξσκΩλνπ 
ζρεδΫνπ επΫ ηφπνπ εθπαΫδεπζεο θαη 
θαηΨξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, αλΨινγα 
κε ην πξαθηηθφ εΫδνο θαη επΫπεδν ησλ 
απαηηνχκελσλ ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ 
πνπ θαινχληαη λα πξνζθΩξνπλ 
9. ΑλΨγθε δεκηνπξγΫαο επηρεηξεζηαθΪο 
θνπιηνχξαο γηα ην ΓΪκν  
πξνζαλαηνιηζκΩλε ζηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα 
 

1. Ζ ζαθΪο δΩζκεπζε ηεο δεκνηηθΪο αξρΪο σο 
πξνο ηελ αλΨπηπμε θαη βειηΫσζε ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ηνπ 
πνιΫηε                                                                       
2. Ζ πνιηην-θεληξηθΪ θνπιηνχξα ηνπ ΓΪκνπ                                                             
3. Ζ ζπζηεκαηηθΪ θαηαγξαθΪ ησλ αηηεκΨησλ θαη 
παξαπφλσλ ησλ πνιηηψλ         
4.Ζ Ψκεζε ιεηηνπξγΫα πεληαςΪθηνπ αξηζκνχ 
επηθνηλσλΫαο   
5. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκΨδαο πνπ 
αζρνιεΫηαη κε ηα ζΩκαηα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη 
Δπξσπατθψλ ΞξνγξακκΨησλ (π.ρ. δηεθδΫθεζε 
εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πφξσλ & 
ρξεκαηνδφηεζε Ωξγσλ) παξφιν ηελ ειιεηπΪ 
ζηειΩρσζε ηεο 
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2.6.2.2. Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο  

 

Ππλνπηηθή πεξηγξαθή 

ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 

Ρν ΡκΪκα  Ξξνκεζεηψλ ζρεδηΨδεη ηηο εζσηεξηθΩο δηαδηθαζΫεο γηα ηελ θαηΨξηηζε ηνπ πξνγξΨκκαηνο 

απαηηνχκελσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ δΪκνπ, κεηΨ απφ πξφηαζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ΓΪκνπ. ΔμεηΨδεη ηελ ζθνπηκφηεηα απηψλ θαη δηακνξθψλεη πεξηνδηθΨ πξνγξΨκκαηα γηα ηελ 

πξνκΪζεηα θΨζε εΫδνπο πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ θαη εηζεγεΫηαη απηΨ γηα Ωγθξηζε ζηα 

αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΓΪκνπ. ΓηελεξγεΫ Ωξεπλεο αγνξΨο γηα ηελ ηεθκεξΫσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο 

ησλ εηδψλ πνπ ελδηαθΩξνπλ ην ΓΪκν θαη ηε ιΪςε ζηνηρεΫσλ ηηκψλ πξνκΪζεηαο Ϊ ππεξεζΫαο. 

Απνδέθηεο ηεο ππεξεζίαο :  

Άκεζνη απνδΩθηεο εΫλαη νη ππεξεζΫεο θαη ηα φξγαλα δηνΫθεζεο ηνπ ΓΪκνπ.  Έκκεζα νη επηρεηξΪζεηο, 

400 θαηΨ κΩζν φξν εηεζΫσο. 

Γξαζηεξηφηεηεο 

 ΔηζεγεΫηαη  ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζηελ ΝηθνλνκηθΪ ΔπηηξνπΪ γηα ζΩκαηα πξνκεζεηψλ  

 ΠπλεξγΨδεηαη  κε ηηο ππεξεζΫεο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ νινθιΪξσζε ησλ πξνκεζεηψλ 

 ΡεξεΫ ηε δηαδηθαζΫα δηαγσληζκψλ γηα αλΨζεζε πξνκεζεηψλ θαη ζπκβΨζεσλ παξνρΪο ππεξεζηψλ 

(ΚειΩηεο, δηαθεξχμεηο, δεκνζηεχζεηο, απνθΨζεηο ΓεκΨξρνπ, ζπκθσλεηηθΨ) 

 ΡεξεΫ ηα πιεξνθνξηαθΨ αξρεΫα θαη Ωγγξαθα ησλ ζπκβΨζεσλ  πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο 

θαη ην  αξρεΫν ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ πξνκεζεπηΩο 

 Δλεκεξψλεη ηα δηαρεηξηζηηθΨ βηβιΫα ησλ απνζεθψλ θαη παξαθνινπζεΫ ηα απνζΩκαηα ησλ πιηθψλ  

 ΡεξεΫ ηηο δηαδηθαζΫεο ραξαθηεξηζκνχ  πιηθψλ /εμνπιηζκνχ σο αρξΪζησλ θαη ηεξεΫ ηηο δηαδηθαζΫεο 

θαηαζηξνθΪο –απνκΨθξπλζεο Ϊ εθπνΫεζεο ησλ πιηθψλ απηψλ  
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ΡΚΖΚΑ ΔΠΝΓΥΛ 

Ππγθεληξψλεη ζηνηρεΫα γηα ηελ εμαθξΫβσζε ησλ ππφρξεσλ θαη ηνπ χςνπο ησλ ρξεκαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ πξνο ηνλ ΓΪκν ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα θφξνπο, εηζθνξΩο, ηΩιε, 

δηθαηψκαηα πνπ πεξηνδηθΨ πξΩπεη λα θαηαβΨιινληαη ζην ΓΪκν κε βΨζε ηηο ηζρχνπζεο εθΨζηνηε 

δηαηΨμεηο ηεο λνκνζεζΫαο. ΓεκηνπξγεΫ θαη ηεξεΫ αξρεΫα ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιΪ ησλ επηκΩξνπο 

πνζψλ πνπ απνηεινχλ ηαθηηθΨ Ωζνδα ηνπ ΓΪκνπ. ΔπεμεξγΨδεηαη ζηνηρεΫα θαη ππνινγΫδεη πεξηνδηθΨ 

ην χςνο ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ θαηΨ θαηεγνξΫα πξνζφδνπ θαη ππφρξεν. ΘαηαξηΫδεη 

βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο ππφρξεσλ θαη αληΫζηνηρσλ νθεηιφκελσλ πνζψλ θαηΨ θαηεγνξΫα 

πξνζφδνπ. 

ΡεξεΫ ηηο αληΫζηνηρεο δηαδηθαζΫεο θαη εθδΫδεη βεβαηψζεηο πνπ ζρεηΫδνληαη κε ηελ εΫζπξαμε 

δηαθφξσλ ηειψλ, δηθαησκΨησλ Ϊ εηζθνξψλ. 

ΡεξεΫ ηα αξρεΫα ηεο δεκνηηθΪο αθΫλεηεο πεξηνπζΫαο ζε ειεθηξνληθΪ θαη θπζηθΪ κνξθΪ (θΨθεινη κε 

ζηνηρεΫα πεξηγξαθηθΨ θαη ηδηνθηεζηαθΨ Ωγγξαθα) ΚεξηκλΨ γηα ηελ δηεξεχλεζε κεζφδσλ 

αμηνπνΫεζεο ηεο 

δεκνηηθΪο αθΫλεηεο πεξηνπζΫαο θαη δηαηππψλεη ζρεηηθΩο εηζεγΪζεηο πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 

ΓΪκνπ. 

Απνδέθηεο  

Άκεζνη απνδΩθηεο ησλ εζφδσλ  εΫλαη ηα φξγαλα δηνΫθεζεο, νη ππεξεζΫεο ηνπ ΓΪκνπ .Έκκεζνη φινο 

ν πιεζπζκφο θαη νη επηρεηξΪζεηο πνπ ζπλαιιΨζζνληαη κε ην ΓΪκν θαζψο θαη φινο ν επξχηεξνο 

Γεκφζηνο ΡνκΩο (Γ.Ν., ΗΘΑ θιπ) 

Γξαζηεξηφηεηεο 

Ρν ηκΪκα εζφδσλ   επηηειεΫ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγΫεο: 

 ΔθηειεΫ θΨζε εξγαζΫα πνπ αθνξΨ ηελ επηβνιΪ, θαηΨξγεζε, ηελ αχμεζε Ϊ ηελ κεΫσζε θφξσλ, 

ηειψλ, εηζθνξψλ, δηθαησκΨησλ θαη ησλ πξνζηΫκσλ απηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο πεξΫ 

εΫζπξαμεο εζφδσλ. 
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 ΦξνληΫδεη γηα ηελ θαηΨξηηζε ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλθαη επηκειεΫηαη ηεο βεβαΫσζεο θΨζε ηΩινπο, 

θφξνπ, εηζθνξΨο, δηθαηψκαηνο θ.ιπ. θαη ηελ θνηλνπνΫεζε ησλ απνζπαζκΨησλ απηψλ ζηνπο 

θνξνινγνχκελνπο γηα ηελ Ωγθαηξε ελεκΩξσζΪ ηνπο. 

 ΔθδΫδεη βεβαησηηθΨ ζεκεηψκαηα ησλ «νΫθνζελ» εηζπξΨμεσλ ησλ ππφρξεσλ ηνπ αληηθεηκΩλνπ. 

 ΚεξηκλΨ γηα ηελ ελεκΩξσζε ησλ ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιΪ ησλ πξνεγνπκΩλσλ νθεηινκΩλσλ 

πνζψλ θαη κεξηκλΨ γηα ηελ ηΪξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο πξνζθπγΩο ησλ 

ππφρξεσλ φηαλ ακθηζβεηνχλ ην χςνο ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ. 

 ΞαξαθνινπζεΫ ηε ζρεηηθΪ λνκνζεζΫα κε ηα Ωζνδα  

 ΔηζεγεΫηαη ζην Γ.Π. ηελ επηβνιΪ, θαηΨξγεζε, κεΫσζε θαη Ϊ αχμεζε ησλ αλσηΩξσλ θφξσλ, ηειψλ 

θ.ιπ. πξηλ ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ εμφδσλ ηνπ επφκελνπ Ωηνπο. 

 ΔθηειεΫ θΨζε εξγαζΫα πνπ αθνξΨ ηελ επηζηξνθΪ αρξεσζηΪησο εηζπξαρζΩλησλ θφξσλ, ηειψλ, 

εηζθνξψλ θαη δηθαησκΨησλ θαη απνζηΩιιεη ηα απαξαΫηεηα δηθαηνινγεηηθΨ ζην ινγηζηΪξην γηα 

εληαικαηνπνΫεζε ηεο δαπΨλεο. 

ΡΚΖΚΑ ΡΑΚΔΗΑΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

Ζ ΡακεηαθΪ πεξεζΫα εηζπξΨηηεη, φια ηα Ωζνδα ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ Λ.Ξ.Γ..Γ. απηνχ,  πνπ 

πξνβιΩπνληαη απφ ηνλ εηΪζην πξνυπνινγηζκφ ηνπο, σο θαη φζα πξνβιΩπνληαη απφ εηδηθΩο 

απνθΨζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ / Γηνηθεηηθψλ ΠπκβνπιΫσλ ηξΩρνπζαο Ϊ παξειζνχζαο 

ρξΪζεο. ΔηζπξΨηηεη αθφκα ππΩξ ηξΫησλ θΨζε Ωζνδν, εθφζνλ ε εΫζπξαμΪ ηνπ αλαηΫζεηαη λφκηκα ζην 

ΓΪκν θαη ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ. απηνχ. ΔμνθιεΫ ηα ρξεκαηηθΨ εληΨικαηα απηψλ κΩζα ζηα φξηα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. ΑζθεΫ Ϊ εληΩιιεηαη ηε ιΪςε φισλ ησλ αλαγθαζηηθψλ κΩηξσλ θαηΨ ησλ 

νθεηιεηψλ ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ., ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα εΫζπξαμεο δεκνζΫσλ εζφδσλ. 

Δπνπηεχεη ηελ πεξεζΫα ηεο ΔΫζπξαμεο θαη κεξηκλΨ ψζηε ε εΫζπξαμε ησλ εζφδσλ, θαζψο θαη θΨζε 

ζρεηηθΪ πξνο ηνχην ελΩξγεηα λα ζπληειεΫηαη κΩζα ζηηο λφκηκεο πξνζεζκΫεο. 

Απνδέθηεο  

Άκεζνη απνδΩθηεο ηεο ηακεηαθΪο ππεξεζΫαο εΫλαη ηα φξγαλα δηνΫθεζεο, νη ππεξεζΫεο ηνπ ΓΪκνπ θαη 

ηα λνκηθΨ ηνπ πξφζσπα (ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ ΘΑΗ ΞΑΗΓΔΗΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ  

(Ζ ΔΠΡΗΑ),  ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΛΔΝΙΑΗΑΠ ΑΘΙΖΠΖΠ & ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ (Ν ΘΔΠΞΗΠ)).  
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Έκκεζνη φινο ν πιεζπζκφο θαη νη επηρεηξΪζεηο πνπ ζπλαιιΨζζνληαη κε ην ΓΪκν θαζψο θαη φινο ν 

επξχηεξνο Γεκφζηνο ΡνκΩο (Γ.Ν., ΗΘΑ θιπ) 

Γξαζηεξηφηεηεο 

Ζ ΡακεηαθΪ πεξεζΫα  επηηειεΫ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγΫεο: 

 ΔιΩγρεη –Βεβαηψλεη θαη ΔηζπξΨηηεη φια ηα Ωζνδα ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. απηνχ. 

 ΞξνβαΫλεη ζηε ιΪςε κΩηξσλ γηα ηελ αλαγθαζηηθΪ εΫζπξαμε ησλ Δζφδσλ  

 ΚεξηκλΨ γηα ηε ζχζηαζε θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγΫα ησλ απνθεληξσκΩλσλ ΓξαθεΫσλ 

Νηθνλνκηθψλ ΘεκΨησλ ζε δεκνηηθΩο θνηλφηεηεο ηνπ ΓΪκνπ 

 ΔιΩγρεη  θαη εμνθιεΫ ηηο δαπΨλεο ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. απηνχ  

 ΦξνληΫδεη γηα ηελ παξαθξΨηεζε θαη απφδνζε ησλ θξαηΪζεσλ ππΩξ ηξΫησλ, παξαθνινπζψληαο 

ηελ αλΨινγε λνκνζεζΫα. 

 ΓηεμΨγεη ηηο ινγηζηηθΩο πξΨμεηο πνπ ζρεηΫδνληαη κε ηηο εηζπξΨμεηο θαη ηηο πιεξσκΩο εμφδσλ ηνπ 

ΓΪκνπ θαη ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ηεξεΫ  ηα αληΫζηνηρα ινγηζηηθΨ  βηβιΫα 

 ΞαξαθνινπζεΫ θαη ειΩγρεη ηα ρξεκαηηθΨ δηαζΩζηκα ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. απηνχ ζηα 

ΞηζησηηθΨ Ηδξχκαηα θαη ζην ΡακεΫν  

 πνβΨιεη ηα νηθνλνκηθΨ ζηνηρεΫα ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. απηνχ ζηα φξγαλα δηνΫθεζεο ηνπ 

ΓΪκνπ θαη ζηνπο αξκφδηνπο θνξεΫο  

 πνβΨιεη ζην ηΩινο θΨζε νηθνλνκηθΪο ρξΪζεο ηνλ εηΪζην απνινγηζκφ εζφδσλ − εμφδσλ ηνπ 

ΓΪκνπ θαη ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ απηνχ  ζηα αξκφδηα φξγαλα   γηα ηνλ πξνΩιεγρν θαη ηελ Ωγθξηζε ηνπ.  

ΡΚΖΚΑ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ 

Ρν ινγηζηΪξην εΫλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθΪ ηΪξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκΨησλ 

ιεηηνπξγΫαο ηνπ ΓΪκνπ, ηε ζσζηΪ απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξΨμεσλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ 

δαπαλψλ ηνπ, θαζψο θαη ηε δηαζθΨιηζε θαη αμηνπνΫεζε ηεο δεκνηηθΪο πεξηνπζΫαο. Ππγρξφλσο, ην 

ηκΪκα ινγηζηεξΫνπ κεξηκλΨ γηα ηελ απνηειεζκαηηθΪ δηελΩξγεηα φισλ ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνκΪζεηα πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ΓΪκνπ. ΞαξαθνινπζεΫ 
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ηα νηθνλνκηθΨ ζηνηρεΫα (Ωμνδα – Ωζνδα) κε βΨζε ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα (γεληθΪ ινγηζηηθΪ). 

ΠπληΨζζεη ηηο εηΪζηεο νηθνλνκηθΩο θαηαζηΨζεηο ηνπ ΓΪκνπ (ηζνινγηζκφο, απνηειΩζκαηα ρξΪζεο θαη 

ΓεληθΪο ΔθκεηΨιιεπζεο).ΡΩινο θξνληΫδεη γηα ηελ ΑπνγξΨθε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεΫσλ ηνπ 

ΓΪκνπ – ηΪξεζε κεηξψνπ παγΫσλ . 

Απνδέθηεο 

Άκεζνη απνδΩθηεο ηνπ ηκΪκαηνο ινγηζηεξΫνπ  εΫλαη νη ππεξεζΫεο θαη ηα φξγαλα δηνΫθεζεο ηνπ 

ΓΪκνπ. Έκκεζνη επηρεηξΪζεηο πνπ ζπλαιιΨζζνληαη κε ην ΓΪκν θαη νη ΝξθσηνΫ ΔιεγθηΩο-  ΙνγηζηΩο 

θαζψο θαη φινο ν επξχηεξνο Γεκφζηνο ΡνκΩο (Γ.Ν., ΗΘΑ θιπ 

Γξαζηεξηφηεηεο 

 ΚεξηκλΨ γηα ηελ ηΪξεζε ηνπ ζπζηΪκαηνο θαηΨξηηζεο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΓΪκνπ. 

 ΞαξαθνινπζεΫ ηελ εθηΩιεζε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ, επηζεκαΫλεη ηηο απνθιΫζεηο κεηαμχ 

απνινγηζηηθψλ θαη πξνυπνινγηζηηθψλ κεγεζψλ, κεξηκλΨ γηα ηελ εξκελεΫα ησλ απνθιΫζεσλ θαη 

εηζεγεΫηαη ηηο αλαγθαΫεο δηνξζσηηθΩο ελΩξγεηεο.  

 ΓηεξεπλΨ ηηο ηακεηαθΩο αλΨγθεο θαη εηζεγεΫηαη ηηο θαηΨιιειεο κεζφδνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ηακεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ΓΪκνπ (π.ρ. δαλεηζκφο).  

 ΡεξεΫ θαη ελεκεξψλεη φια ηα ζρεηηθΨ ινγηζηηθΨ βηβιΫα ηνπ Γ.Ι.Π. θαη παξαθνινπζεΫ ηελ 

λνκνζεζΫα ηνπ Ινγηζηηθνχ ΠρεδΫνπ. ΑζρνιεΫηαη κε ην δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα, φπσο απηφ 

ηζρχεη ζηνπο Ν.Ρ.Α. θαη κε ηελ ηΪξεζε ησλ αληΫζηνηρσλ ινγηζηηθψλ βηβιΫσλ ηνπ δηπινγξαθηθνχ 

ινγηζηηθνχ ζπζηΪκαηνο (παξαθνινχζεζε, εγγξαθΩο, ηζνινγηζκφο, επεμεξγαζΫα ζηνηρεΫσλ 

θ.ιπ.)„ΔπηβιΩπεη θαη ειΩγρεη ηε ζπκθσλΫα ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ Γεκφζηνπ Ινγηζηηθνχ κε 

ηε ΓεληθΪ ΙνγηζηηθΪ θαη εθδΫδεη  κεληαΫα ηζνδχγηα. 

 ΞαξαθνινπζεΫ ηα εγθεθξηκΩλα δΨλεηα ηνπ ΓΪκνπ θαη ηεξεΫ πΫλαθεο εηεζΫσλ ηνθνρξεσιπηηθψλ 

δφζεσλ γηα θΨζε πεξΫπησζε ελεκεξψλνληαο πΨληνηε ηελ ηακηαθΪ ππεξεζΫα γηα ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ ΓΪκνπ. 

 ΠπληνλΫδεη θαη παξαθνινπζεΫ φιε ηελ εθαξκνγΪ ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηΪκαηνο.  
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 ΠπληΨζζεη ηηο εηΪζηεο νηθνλνκηθΩο θαηαζηΨζεηο ηνπ ΓΪκνπ θΨζε Ωηνο (ηζνινγηζκφο, απνηειΩζκαηα 

ρξΪζεο θαη ΓεληθΪο ΔθκεηΨιιεπζεο). 

 ΚεξηκλΨ γηα ηα ζηαηηζηηθΨ ζηνηρεΫα πνπ δεηνχληαη απφ πνπξγεΫα, ΦνξεΫο θαη παξαθνινπζεΫ ηηο 

θνξνινγηθΩο ππνρξεψζεηο ηνπ ΓΪκνπ 

 Έθδνζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικΨησλ πιεξσκψλ κηζζνδνζΫαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΓΪκνπ, 

πξνκεζεηψλ, Ωξγσλ, επηρνξεγΪζεσλ δηαθφξσλ ΦνξΩσλ θαη θΨζε Ψιιεο δαπΨλεο πνπ Ωρεη εγθξηζεΫ 

απφ ηα αξκφδηα φξγαλα (εθθαζΨξηζε δαπαλψλ). Έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θΨζε δαπΨλεο, 

ψζηε  λα εΫλαη ζχκθσλα κε ην Λφκν πεξΫ Ινγηζηηθνχ ΓΪκσλ θαη ΘνηλνηΪησλ.  

ΞξνβιΪκαηα/αλΨγθεο 

Γπλαηφηεηεο 

  
1. ΚεγΨινο φγθνο εξγαζΫαο κε απαηηεηηθφ αληηθεΫκελν 
θαη πνιπλνκΫα  
2.ΑπαηηεΫηαη ελΫζρπζε κε εμεηδηθεπκΩλν πξνζσπηθφ θαη 
λνκηθΪ ππνζηΪξημε  ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ 
βεβαΫσζεο – εΫζπξαμεο εζφδσλ, θ.ι.π. 
3.Έιιεηςε Ωγθαηξνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ην 

ζπληνληζκφ  κεηαμχ  ησλ ππεξεζηψλ   

4.Έιιεηςε ζπζηεκαηηθΪο ζπλεξγαζΫαο κεηαμχ 

δηνΫθεζεο θαη ηκεκΨησλ 

5.Έιιεηςε ζπζηεκαηηθΪο ζπλεξγαζΫαο ησλ ηκεκΨησλ 

ηεο δηεχζπλζεο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ  θαη ησλ 

ινηπψλ ππεξεζηψλ ηνπ δΪκνπ ιφγσ ρσξνηαμηθΪο 

αλεπΨξθεηαο  

6.Ρα αξρεΫα ηεο Γ/λζεο βξΫζθνληαη δηΨζπαξηα ζε 
δηΨθνξα θηΫξηα 
7.ΑλΨγθε ζηειΩρσζεο ηεο ππεξεζΫαο κε πξνζσπηθφ 
νηθνλνκηθνχ γλσζηηθνχ επηπΩδνπ 
8.ΑλεπαξθΪο επηκφξθσζε ησλ ππαιιΪισλ. ΑπαηηεΫηαη 
επηκφξθσζε ζε εμεηδηθεπκΩλα πξνγξΨκκαηα φπσο  ζε 
ινγηζηηθΨ ζΩκαηα ησλ Ν.Ρ.Α., δηπινγξαθηθφ, θαη 
γεληθφηεξα ζηε ρξΪζε Ζ/ 
9.Έιιεηςε βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ (θιεηΪξεο)     
10.ΘαηαγξΨθεηαη αλΨγθε αλαβΨζκηζεο ηνπ ινγηζηηθνχ 
πξνγξΨκκαηνο κε ηελ εηζαγσγΪ λΩσλ παξακΩηξσλ θαη 
ηελ εμαγσγΪ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεΫσλ γηα ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ – απνινγηζκφ, ηφζν κεηαμχ ησλ 
ππεξεζηψλ, φζν θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ   
11.ΑΚΔΠΖ αλΨγθε κεηαθνξΨο ηεο ΡακεηαθΪο 
πεξεζΫαο ζε  γξαθεΫα θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη 
αεξηζκνχ   
12. ΑδπλακΫα αληαπφθξηζεο ηνπ ΡκΪκαηνο 
Ξξνκεζεηψλ ζηελ αλΨιεςε δηαδηθαζηψλ δηαγσληζκψλ 

(φξνη δηαθεξχμεσλ-ζπκβΨζεηο) εμεηδηθεπκΩλσλ 
πξνκεζεηψλ θαη Ωξγσλ  
13. Ππλχπαξμε ζηνλ  Ϋδην εξγαζηαθφ ρψξν ΡκΪκαηνο 
ΙνγηζηεξΫνπ θαη ΡκΪκαηνο Ξξνκεζεηψλ 
14. Έιιεηςε ζπληνληζκνχ, ζπλεξγαζηψλ ζηελ 
θαηαγξαθΪ θαη απνζηνιΪ ζην ηκΪκα πξνκεζεηψλ ησλ 
απαηηνχκελσλ πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ  γηα ηε 
ιεηηνπξγΫα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΓΪκνπ    
15. Κε Ωγθαηξε εθπφλεζε θαη θαηΨζεζε ησλ κειεηψλ 
πνπ  εθπνλνχληαη απφ πξνζσπηθφ πνπ αλΪθεη ζε 
Ψιιεο ππεξεζΫεο ηνπ ΓΪκνπ  
 
 

1. Ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο ππεξεζΫαο θαη ε ηΪξεζε 

ρξνλνδηαγξΨκκαηνο σο πξνο ηελ εΫζπξαμε εζφδσλ, 

πιεξσκΩο εμφδσλ, θ.ι.π. ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηΨμεηο 

2.Ζ θαηαγξαθΪ θαη δηαρεΫξηζε ησλ αηηεκΨησλ ησλ 

απνδεθηψλ  

3. ΠπιινγΪ  νηθνλνκηθψλ ζηνηρεΫσλ ησλ  7 ΓΪκσλ  θαη 
ΘνηλνηΪησλ γηα ηε ζχληαμε ησλ απαηηνχκελσλ 
νηθνλνκηθψλ εγγξΨθσλ γηα ηελ εχξπζκε νηθνλνκηθΪ 
ιεηηνπξγΫα ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ.   
4.Ρν πξνζσπηθφ κε ππΩξβαζε ησλ δπλαηνηΪησλ ηνπ 

αληαπνθξΫζεθε επΨμηα ζηελ πξφθιεζε ηνπ ΘαιιηθξΨηε 

5. Αμηφινγν αλζξψπηλν δπλακηθφ 

6. Ζ αμηνπνΫεζε ησλ  εληχπσλ  ηνπ ΓΪκνπ θαη  ε 

ηζηνζειΫδα ηνπ  γηα ηελ ελεκΩξσζε ησλ πνιηηψλ φζνλ 

αθνξΨ ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ, ησλ 

ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκΨησλ ηνπο απΩλαληη ζην 

ΓΪκν, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

δηεθπεξαΫσζε ησλ ππνζΩζεψλ ηνπ 

7. Ζ ζπλεξγαζΫα ησλ ππαιιΪισλ εληφο ηεο ππεξεζΫαο 

καο βξΫζθεηαη ζην αλαγθαΫν επηζπκεηφ επΫπεδν   

ΞεξηνξηζκνΫ ΔπθαηξΫεο 
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1. Έιιεηςε κεηαθνξηθνχ κΩζνπ γηα ηελ κεηαθΫλεζε 
ησλ ππαιιΪισλ ηνπ ηακεΫνπ ζε εμσηεξηθΩο ππεξεζΫεο  
2.ΓηαζπνξΨ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΓΪκνπ ζε δηΨθνξα 
θηΫξηα πνπ δπζρεξαΫλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
ππαιιΪισλ θαη ηελ ιεηηνπξγΫα ησλ ππεξεζηψλ  

1.ΓεκηνπξγΫα θαη αμηνπνΫεζε βΨζεο δεδνκΩλσλ  γηα 

ηελ αξηηφηεξε ιεηηνπξγΫα ηεο ππεξεζΫαο 

2.ΝινθιΪξσζε απφ πνπξγεΫα θαη Νξγαληζκνχο ηεο 

δηαδηθαζΫαο ηεο απηφκαηεο αλαδΪηεζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο 

 
2.6.2.3. Σερληθέο Τπεξεζίεο  

 

Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

ΠπλνπηηθΨ, ε Γηεχζπλζε ΡερληθΪ πεξεζηψλ εΫλαη αξκφδηα γηα ηε κειΩηε, εθηΩιεζε θαη ζπληΪξεζε 

ησλ θΨζε εΫδνπο ηερληθψλ Ωξγσλ ηνπ ΓΪκνπ, κε ζηφρν ηε  Ωγθαηξε, νηθνλνκηθΪ θαη Ψξηζηε απφ 

επηζηεκνληθΪο απφςεσο πξαγκαηνπνΫεζεο ηνπο. Ππγρξφλσο ε Γηεχζπλζε εΫλαη αξκφδηα γηα ηελ 

εμαζθΨιηζε βειηησκΩλσλ ζπλζεθψλ αζθαινχο κεηαθΫλεζεο θαη θπθινθνξΫαο ησλ δεκνηψλ θαη 

ησλ νρεκΨησλ ηνπο. Νη ζπγθεθξηκΩλεο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο ζην πιαΫζην ηεο απνζηνιΪο 

ηεο, θαζνξΫδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο Λφκσλ, ΓηαηαγκΨησλ θαη πνπξγηθψλ ΑπνθΨζεσλ. 

 

Απνδέθηεο 

ΘΨηνηθνη, ΦνξεΫο, πεξεζΫεο 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 

Νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ επΫ κΩξνπο ηκεκΨησλ αλαθΩξνληαη αλαιπηηθΨ ζηνλ Ν.Δ.. ηνπ ΓΪκνπ 

Γηνλχζνπ (Φ.Δ.Θ. η. Β. 1546/27.06.2011)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΞξνβιΪκαηα/αλΨγθεο Γπλαηφηεηεο 

                                                                                                                                          
1.Έιιεηςε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 
2.ΓπζρΩξεηα ζηε ιεηηνπξγΫα ηεο ππεξεζΫαο ιφγσ 
δηαζπνξΨο ησλ ππεξεζηψλ 
3.ΑλΨγθε γηα αλαξηΪζεηο ζηελ ηζηνζειΫδα ηνπ ΓΪκνπ ησλ 
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ Ωθδνζε 
βεβαηψζεσλ. ΡππνπνΫεζε εληχπσλ. 
4.ΚεγΨινο φγθνο εξγαζΫαο κε απαηηεηηθφ αληηθεΫκελν θαη 
πνιπλνκΫα 
5.Έιιεηςε Ωγθαηξνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ην ζπληνληζκφ  
κεηαμχ  ησλ ππεξεζηψλ 
6.ΘαζπζηΩξεζε παξαιαβΪο, απνζηνιΪο θαη δηεθπεξαΫσζεο 
εγγξΨθσλ απφ ηηο θεληξηθΩο ππεξεζΫεο      
 

1.ΔκπεηξΫα ππΨξρνληνο πξνζσπηθνχ 

 

 

ΞεξηνξηζκνΫ ΔπθαηξΫεο 
1.Έιιεηςε πφξσλ γηα εθηΩιεζε δξΨζεσλ  (π.ρ. εμνπιηζκφο 
θαη ειεθηξνληθΨ πξνγξΨκκαηα) 
2. Ρα αξρεΫα ηεο Γ/λζεο βξΫζθνληαη δηΨζπαξηα ζε δηΨθνξα 
θηΫξηα 

1.Ζ αμηνπνΫεζε ηνπ ΔΠΞΑ θαη ησλ Ψιισλ πεγψλ 
ρξεκαηνδφηεζεο 
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2.6.2.4. Τπεξεζίεο Πεξηβάιινληνο, Καζαξηόηεηαο θαη Πξαζίλνπ 

 

Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

Ζ ππεξεζΫα ΞεξηβΨιινληνο, Θαζαξηφηεηαο θαη ΞξαζΫλνπ εΫλαη αξκφδηα γηα ηελ πξνζηαζΫα θαη 

αλαβΨζκηζε ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβΨιινληνο, κε ηε ιΪςε 

ησλ θαηαιιΪισλ κΩηξσλ θαη ηε ξχζκηζε ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηΪησλ, θαζψο θαη γηα ηε 

ζπληΪξεζε ησλ ρψξσλ πξαζΫλνπ, ηε ιεηηνπξγΫα ησλ θνηκεηεξΫσλ θαη ηεο ελεξγεηαθΪο δηαρεΫξηζεο. 

Ζ Γηεχζπλζε Ωρεη θαη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ζην επΫπεδν ηνπ ΓΪκνπ. Νη 

ζπγθεθξηκΩλεο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο ζην πιαΫζην ηεο απνζηνιΪο ηεο, θαζνξΫδνληαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο Λφκσλ, ΓηαηαγκΨησλ θαη πνπξγηθψλ ΑπνθΨζεσλ. 

Πηε Γηεχζπλζε ππΨγνληαη δηνηθεηηθΨ ηα απνθεληξσκΩλα ΓξαθεΫα ΠπληΪξεζεο ππνδνκψλ, 

νρεκΨησλ, θ.ι.π. ζε επηκΩξνπο δεκνηηθΩο θνηλφηεηεο. 
 

Απνδέθηεο 

ΘΨηνηθνη, ΔπηρεηξΪζεηο  

 

Γξαζηεξηφηεηεο 

Νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ επΫ κΩξνπο ηκεκΨησλ αλαθΩξνληαη αλαιπηηθΨ ζηνλ Ν.Δ.. ηνπ ΓΪκνπ 

Γηνλχζνπ (Φ.Δ.Θ. η. Β. 1546/27.06.2011)  

 

ΞξνβιΪκαηα/αλΨγθεο Γπλαηφηεηεο 
1. ΑλΨγθε ελΫζρπζεο ηνπ ΡκΪκαηνο Θαζαξηφηεηαο κε 
κεραλνθΫλεηα κΩζα (ζΨξσζξα, απνξξηκκαηνθφξα, 
αξπΨγεο)                                                                              
2. ΑλΨγθε επΩθηαζεο ηνπ δηθηχνπ θΨδσλ απνξξηκκΨησλ 
& αλαθχθισζεο                                                                       
3. Ζ ζνβαξΪ εμΨξηεζε απφ ζπκβαζηνχρνπο νξηζκΩλνπ 
ρξφλνπ 
4. Έιιεηςε ηππνπνΫεζεο δηαδηθαζηψλ νξγΨλσζεο θαη 
ιεηηνπξγΫαο γηα φιεο ηηο ΓεκνηηθΩο Θνηλφηεηεο                              
5.ΑλΨγθε ζηειΩρσζεο ηνπ ΡκΪκαηνο Θαζαξηφηεηαο απφ 
κφληκν πξνζσπηθφ  
 

1. ΝξγΨλσζε θαη ιεηηνπξγΫα ζπλεξγεΫσλ 
ακΩζνπ επΩκβαζεο ζε πεξηπηψζεηο 
επεηγνπζψλ αλαγθψλ                                                                                                    
2. ΑμηνπνΫεζε ηνπ Ωκπεηξνπ θαη ηθαλνχ 
κνλΫκνπ πξνζσπηθνχ  
 

ΞεξηνξηζκνΫ ΔπθαηξΫεο 
1.Έιιεηςε ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο 
2. ΑδπλακΫα ζηειΩρσζεο  ηεο Γ/λζεο   ΞεξηβΨιινληνο 
θαη Θαζαξηφηεηαο απφ Ωκπεηξν πξνζσπηθφ (π.ρ. ΓξαθεΫν 
ΘΫλεζεο)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

1. ΑμηνπνΫεζε πφξσλ 4εο ΞξνγξακκαηηθΪο 
πεξηφδνπ (ΔΠΞΑ) γηα αλαβΨζκηζε 
πιηθνηερληθΪο ππνδνκΪο                                
2.Γπλαηφηεηα ΑλαδηνξγΨλσζεο ππεξεζηψλ 
θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ                         
3.Σξεκαηνδφηεζε απφ ηελ αμηνπνΫεζε ησλ 
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ                                                      
4. Γπλαηφηεηα αλαβΨζκηζεο ζηφινπ κε 
νρΪκαηα θπζηθνχ αεξΫνπ                                     
5. Ν ππφ θαηΨξηηζε εληαΫνο Θαλνληζκφο 
Θαζαξηφηεηαο & ΞεξηβΨιινληνο 
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2.6.2.5. Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο  

 

Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

ΡΚΖΚΑ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ 

ΠρεδηΨδεη, εηζεγεΫηαη θαη ζπληνλΫδεη ηελ εθαξκνγΪ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ 

πνπ ξπζκΫδνπλ ηηο ζρΩζεηο ηνπ ΓΪκνπ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ, ζην πιαΫζην πΨληνηε ησλ γεληθφηεξσλ 

ξπζκΫζεσλ ηεο ΞνιηηεΫαο. Πην πιαΫζην θαη ησλ πνιηηηθψλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζεζπΫδεη ε 

ΞνιηηεΫα γηα ηνλ δεκφζην ηνκΩα, κεξηκλΨ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθαΫσλ ζΩζεσλ εξγαζΫαο 

αλΨ δηνηθεηηθΪ ελφηεηα ηνπ ΓΪκνπ ζε ζπλεξγαζΫα κε ην ΓξαθεΫν ηνπ Ξξνγξακκαηηζκνχ, 

ΑλΨπηπμεο θαη ΝξγΨλσζεο θαη ηελ θαηΨξηηζε/επηθαηξνπνΫεζε ησλ πεξηγξαθψλ αξκνδηνηΪησλ ησλ 

επηκΩξνπο ζΩζεσλ. ΠπληΨζζεη ηνλ Νξγαληζκφ ΔζσηεξηθΪο πεξεζΫαο ηνπ ΓΪκνπ ζε ζπλεξγαζΫα κε 

ηνλ πξντζηΨκελν ηεο  Γηεχζπλζεο 

Απνδέθηεο 

ΑπνδΩθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΡκΪκαηνο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ εΫλαη ηα φξγαλα δηνΫθεζεο θαη νη 

ππεξεζΫεο ηνπ ΓΪκνπ. Έκκεζα  ν πιεζπζκφο ηνπ ΓΪκνπ  πνπ ζπκκεηΩρεη ζε δηαγσληζκνχο ηνπ 

ΑΠΔΞ, θαζψο θαη φινο ν επξχηεξνο Γεκφζηνο ΡνκΩο (Γ.Ν., ΗΘΑ . Ν.Α.Δ.Γ.θιπ) 

Γξαζηεξηφηεηεο 

Ρν ΡκΪκα  Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ επηηειεΫ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγΫεο: 

 ΡεξεΫ ηα κεηξψα, αηνκηθνχο θαθΩινπο θαη επξεηΪξηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα δειηΫα παξνπζΫαο 

ηνπο. 

 ΠπληΨζζεη θαηΨ Λφκν ηνπο πΫλαθεο αξραηφηεηαο ησλ ππαιιΪισλ. 

 ΠπληΨζζεη ηνλ Νξγαληζκφ ΔζσηεξηθΪο πεξεζΫαο ηνπ ΓΪκνπ ζε ζπλεξγαζΫα κε ηνλ πξντζηΨκελν 

ηεο Γηεχζπλζεο. 

 ΔθδΫδεη εγθπθιΫνπο πνπ ξπζκΫδνπλ ηελ εζσηεξηθΪ ιεηηνπξγΫα ησλ πεξεζηψλ. 

 ΔπηκειεΫηαη γηα ηε ζπγθΩληξσζε φισλ ησλ απαηηνπκΩλσλ ζηνηρεΫσλ θαη ελεξγεΫ ηηο απαξαΫηεηεο 

ελΩξγεηεο γηα ηελ απνλνκΪ ηεο ζπληΨμεσο ζηνπο ππαιιΪινπο απφ ην Γεληθφ ΙνγηζηΪξην ηνπ 

ΘξΨηνπο. 

 ΞαξαθνινπζεΫ ηηο κεηαβνιΩο ηνπ πξνζσπηθνχ (θιηκΨθηα, Ψδεηεο, αζζΩλεηεο, απνδεκηψζεηο θ.ιπ.). 

 ΔπηκειεΫηαη ηηο δηαδηθαζΫεο πνπ αθνξνχλ δηνξηζκφ, πξφζιεςε, ηνπνζΩηεζε, κνληκνπνΫεζε, 

κεηαθΫλεζε, πξναγσγΪ, κεηΨηαμε, αλαγλψξηζε πξνυπεξεζΫαο, ιχζε ππαιιειηθΪο ζρΩζεο θ.ιπ., 

ζχκθσλα κε ηηο θεΫκελεο δηαηΨμεηο. 
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 Δθαξκφδεη ην Ξεηζαξρηθφ ΓΫθαην, ζπληΨζζεη ππνκλΪκαηα θαηΨ ηελ Ψζθεζε ησλ Ωλδηθσλ κΩζσλ 

ελψπηνλ ησλ Γηνηθεηηθψλ ΓηθαζηεξΫσλ ζε ζπλεξγαζΫα κε ην ΓξαθεΫν ΛνκηθΪο πεξεζΫαο. 

 ΓηαβηβΨδεη ζην πεξεζηαθφ Ππκβνχιην θΨζε ππφζεζε πνπ αλΪθεη ζηελ αξκνδηφηεηΨ ηνπ, 

πξνβαΫλεη ζηηο ελδεηθλπφκελε ελΩξγεηεο πΨλσ ζηηο απ‟ απηφ εθδηδφκελεο γλσκνδνηΪζεηο Ϊ 

απνθΨζεηο θαη εηζεγεΫηαη αλαιφγσο ζηνλ ΓΪκαξρν. 

 ΔθδΫδεη θΨζε εΫδνπο βεβαηψζεηο πξνο ην πξνζσπηθφ γηα ζΩκαηα πνπ Ψπηνληαη ηεο απαζρφιεζΪο 

ηνπο ζην ΓΪκν 

 Ππγθεληξψλεη παξαζηαηηθΨ ζηνηρεΫα πιεξσκΪο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζπληΨζζεη ηηο κηζζνδνηηθΩο 

θαηαζηΨζεηο, κε βΨζε ηα παξαζηαηηθΨ ζηνηρεΫα ηα νπνΫα Ωρνπλ ζπληαρζεΫ κε ηε ζεηξΨ ηνπο βΨζε 

ησλ δειηΫσλ παξνπζΫαο, ππνγεγξακκΩλσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο πξντζηακΩλνπο 

 ΦξνληΫδεη γηα ηελ αζθΨιηζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ, ζπληΨζζεη ηηο εηδηθΩο θαηαζηΨζεηο γηα φια ηα 

αζθαιηζηηθΨ ηακεΫα θαη επηιχεη ηα επηκΩξνπο δεηΪκαηα επΫ αζθαιηζηηθψλ ζεκΨησλ πνπ ηπρφλ 

πξνθχπηνπλ. 

 

ΡΚΖΚΑ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ, ΙΖΜΗΑΟΣΔΗΝ & ΑΙΙΝΓΑΞΥΛ 

ΡεξεΫ θαη ελεκεξψλεη ηα κεηξψα ηνπ δεκνηνινγΫνπ θαη ηα κεηξψα αξξΩλσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο ζεζκνζεηεκΩλεο δηαδηθαζΫεο θαη ηεξεΫ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξΩνπλ απφ ηελ θεΫκελε 

λνκνζεζΫα γηα ηε δεκηνπξγΫα θαη ηΪξεζε ηνπ Δζληθνχ ΓεκνηνινγΫνπ. 

Πχκθσλα κε ηνλ λ. 3852/2010 (ΘαιιηθξΨηεο) ε θΨζε ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα Ωρεη ην δηθφ ηεο 

ΙεμΫαξρν (νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δελ απαζρνινχληαη ζηελ ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα αιιΨ ζηελ 

Ωδξα ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ- ζηηο ΓηνηθεηηθΩο & ΝηθνλνκηθΩο πεξεζΫεο) ν νπνΫνο: ΡεξεΫ θαη 

ελεκεξψλεη ηα ιεμηαξρηθΨ βηβιΫα θαη αξρεΫα, ζηα νπνΫα θαηαρσξνχληαη ηα ιεμηαξρηθΨ γεγνλφηα 

πνπ ζπκβαΫλνπλ ζηελ πεξηθΩξεηα ηνπ ΓΪκνπ (γελλΪζεηο, γΨκνη, ζΨλαηνη) θαζψο θαη θΨζε 

κεηαγελΩζηεξν γεγνλφο πνπ ζπλδΩεηαη κε απηΨ (π.ρ. δηαδχγηα), ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

ζεζκνζεηεκΩλεο δηαδηθαζΫεο. ΡεξεΫ αξρεΫα επηζΪκσλ εγγξΨθσλ ιεμηαξρηθψλ γεγνλφησλ. ΔθδΫδεη 

απνζπΨζκαηα ησλ ιεμηαξρηθψλ πξΨμεσλ Ϊ Ψιια ζεζκνζεηεκΩλα πηζηνπνηεηηθΨ. 

Ρν ΡκΪκα ηεξεΫ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζΫα πεξΫ ηζαγΩλεηαο, 

αιινδαπψλ θαη κεηαλΨζηεπζεο. Πην πιαΫζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζΫεο πνπ δΫδνληαη 

ζην ΓΪκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο. 

Απνδέθηεο 

ΑπνδΩθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηκΪκαηνο δεκνηηθΪο θαηΨζηαζεο εΫλαη φινο ν πιεζπζκφο ηνπ 

ΓΪκνπ, ηα φξγαλα δηνΫθεζεο νη ππεξεζΫεο ηνπ ΓΪκνπ θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. απηνχ , νη νηθνλνκηθνΫ 

κεηαλΨζηεο -αιινδαπνΫ θαζψο θαη φινο ν επξχηεξνο Γεκφζηνο ΡνκΩαο (ΠηαηηζηηθΪ πεξεζΫα , 

ΙεμηαξρεΫα  θιπ) 
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Γξαζηεξηφηεηεο 

Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηκΪκαηνο δεκνηηθΪο θαηΨζηαζεο εΫλαη νη αθφινπζεο: 

 Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ 

 Κεηαδεκνηεχζεηο 

 ΓελλΪζεηο/βαπηΫζεηο, γΨκνη/δηαδχγηα, ζΨλαηνη ζηα Γεκνηνιφγηα θαη ζην ΙεμηαξρεΫν 

 ΡεξεΫ αξρεΫα επηζΪκσλ εγγξΨθσλ ιεμηαξρηθψλ γεγνλφησλ. ΔθδΫδεη απνζπΨζκαηα ησλ   

ιεμηαξρηθψλ πξΨμεσλ Ϊ Ψιια ζεζκνζεηεκΩλα πηζηνπνηεηηθΨ. 

 Δλεκεξψλεη ηα αληΫζηνηρα ΡκΪκαηα Ψιισλ ΓΪκσλ γηα ηα ιεμηαξρηθΨ γεγνλφηα πνπ  επεξεΨδνπλ 

ηα ζηνηρεΫα ησλ κεηξψσλ/αξρεΫσλ πνπ ηεξνχληαη ζηα ΡκΪκαηα απηΨ. 

 Πχληαμε θαη δηαρεΫξηζε ζηξαηνινγηθψλ πηλΨθσλ 

 ΓηαρεΫξηζε εθινγηθψλ θαηαιφγσλ 

 Δζληθφ Γεκνηνιφγην 

 ΞαξνρΪ πιεξνθνξηψλ ζηνπο αιινδαπνχο γηα ηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα 

 ΞαξαιαβΪ αηηΪζεσλ ρνξΪγεζεο Ϊ αλΨγλσζεο αδεηψλ δηακνλΪο 

 ΣνξΪγεζε αδεηψλ δηακνλΪο ζηνπο δηθαηνχρνπο αιινδαπνχο κεηΨ ηελ Ωθδνζε ηνπο απφ ηελ 

αξκφδηα δηεχζπλζε αιινδαπψλ ηεο Ξ.Θ.Κ. 

 ΞαξνρΪ πιεξνθνξηψλ – ΞαξαιαβΪ ΑηηΪζεσλ πνιηηνγξΨθεζεο 

 

ΡΚΖΚΑ  ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ 

ΞαξΩρεη θΨζε εΫδνπο δηνηθεηηθΪ θαη γξακκαηεηαθΪ ππνζηΪξημε πξνο ηα ζπιινγηθΨ δηνηθεηηθΨ αηξεηΨ 

φξγαλα ηνπ ΓΪκνπ, δειαδΪ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ηελ ΝηθνλνκηθΪ ΔπηηξνπΪ, ηελ ΔπηηξνπΪ 

Ξνηφηεηαο ΕσΪο θαη ηελ ΔθηειεζηηθΪ ΔπηηξνπΪ (νξγΨλσζε ζπλεδξηΨζεσλ, ηΪξεζε πξαθηηθψλ 

ζπλεδξηΨζεσλ, παξαγσγΪ, δηεθπεξαΫσζε, δηαρεΫξηζε θαη αξρεηνζΩηεζε εγγξΨθσλ, ξχζκηζε 

ζπλαληΪζεσλ, ηΪξεζε πξσηνθφιινπ, ηΪξεζε αξρεΫνπ απνθΨζεσλ ζπιινγηθψλ νξγΨλσλ 

θ.ιπ.).ΞαξΩρεη θΨζε εΫδνπο δηνηθεηηθΪ θαη γξακκαηεηαθΪ ππνζηΪξημε πξνο ηα αηνκηθΨ δηνηθεηηθΨ 

αηξεηΨ φξγαλα ηνπ ΓΪκνπ, δειαδΪ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ, ηνλ ΓΪκαξρν, ηνπο 

ΑληηδεκΨξρνπο, θαζψο θαη ην Γεληθφ ΓξακκαηΩα (νξγΨλσζε θαη ξχζκηζε ζπλαληΪζεσλ, 

παξαγσγΪ, δηεθπεξαΫσζε, δηαρεΫξηζε θαη αξρεηνζΩηεζε εγγξΨθσλ, ηΪξεζε πξσηνθφιινπ, ηΪξεζε 

αξρεΫνπ απνθΨζεσλ αηνκηθψλ νξγΨλσλ θ.ιπ.).Πην ηκΪκα ΓηνηθεηηθΪο κΩξηκλαο ππΨγνληαη 

δηνηθεηηθΨ θαη ηα απνθεληξσκΩλα ΓξαθεΫα Γηνηθεηηθψλ ΘεκΨησλ ζε επηκΩξνπο δεκνηηθΩο 

θνηλφηεηεο. ΔπΫζεο Ωρεη ηελ επζχλε  γηα ηε δηεμαγσγΪ ησλ εθινγψλ  



  70 

Απνδέθηεο 

ΑπνδΩθηεο ηεο ππεξεζΫαο, εΫλαη νη ηα φξγαλα δηνΫθεζεο νη ππεξεζΫεο ηνπ ΓΪκνπ θαη ηα λνκηθΨ ηνπ 

πξφζσπα (ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ ΘΑΗ ΞΑΗΓΔΗΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ  (Ζ ΔΠΡΗΑ),  

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΛΔΝΙΑΗΑΠ ΑΘΙΖΠΖΠ & ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ (Ν ΘΔΠΞΗΠ)). Έκκεζνη 

εΫλαη φινο ν πιεζπζκφο ηνπ ΓΪκνπ νη ζχιινγνη θαη νη θνξεΫο ηεο πεξηνρΪο  

Γξαζηεξηφηεηεο 

Ρν ηκΪκα ΓηνηθεηηθΪο ΚΩξηκλαο   επηηειεΫ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγΫεο: 

 ΞαξΩρεη ηε  γξακκαηεηαθΪ ππνζηΪξημε πξνο ην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην , ηελ ΝηθνλνκηθΪ ΔπηηξνπΪ , 

ηελ ΔπηηξνπΪ Ξνηφηεηαο ΕσΪο θαη ηελ ΔθηειεζηηθΪ ΔπηηξνπΪ φπσο ελεκΩξσζε κειψλ Γ.Π, 

(εηζεγΪζεηο, πξαθηηθΨ ζπλεδξηΨζεσλ, αξρεΫν πξαθηηθψλ θαη απνθΨζεσλ θ.ι.π.)  

 ΔπηκειεΫηαη ηελ εηζαγσγΪ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ησλ εηζεγΪζεσλ ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ, 

πνπ ππνβΨιινληαη ζε απηφ, ιφγσ αξκνδηφηεηαο. 

 ΦξνληΫδεη λα ππνβΨιινληαη ζηελ επνπηεχνπζα αξρΪ νη απνθΨζεηο πνπ παΫξλεη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην Ϊ νη Ψιιεο ΔπηηξνπΩο γηα ηνλ Ωιεγρν Ϊ Ωγθξηζε πνπ νξΫδεη ν λφκνο, παξαθνινπζεΫ ηελ 

πνξεΫα ηνπο θαη θνηλνπνηεΫ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζΫεο ηνπ ΓΪκνπ, ζε αληΫγξαθν, ηηο απνθΨζεηο 

απηΩο, γηα πινπνΫεζΪ ηνπο, κεηΨ ηνλ θαηΨ λφκν Ωιεγρν ηνπο θαη ηΪξεζΪ ηνπο. 

 ΡεξεΫ εζσηεξηθφ πξσηφθνιιν εγγξΨθσλ πνπ απεπζχλνληαη Ϊ απνζηΩιινληαη απφ ηνλ Ξξφεδξν 

ηνπ Γεκνηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ Ϊ ησλ Ψιισλ Δπηηξνπψλ. 

 ΡεξεΫ επξεηΪξηα απνθΨζεσλ πνπ ιακβΨλνληαη θαη ησλ επ‟ απηψλ εγθξηηηθψλ απνθΨζεσλ ησλ 

αξκνδΫσλ Αξρψλ. 

 ΔπηκειεΫηαη ηελ εθηΩιεζε θΨζε εξγαζΫαο πνπ αλΪθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκνηηθνχ 

ΠπκβνπιΫνπ θαη ησλ Ψιισλ Δπηηξνπψλ φπσο απνξξΩεη απφ ηηο θεΫκελεο δηαηΨμεηο. 

 ΡεξεΫ βηβιΫα ησλ Δπηηξνπψλ απφ Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο Ϊ Ψιια πξφζσπα πνπ ζπγθξνηνχληαη 

κε απνθΨζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ Ϊ πξνβιΩπνληαη απφ εηδηθΩο δηαηΨμεηο θαη δηεπθνιχλεη ην 

Ωξγν απηφ. 

 ΡεξεΫ ην ΑξρεΫν Λφκσλ, εγθπθιΫσλ θαη Γηαηαγψλ. 

 ΔθηειεΫ φιεο ηηο απφ ην λφκν πξνβιεπφκελεο εξγαζΫεο γηα ηε δηεμαγσγΪ ησλ εθινγψλ. 

 Ξξσηνθφιιεζε  εηζεξρνκΩλσλ θαη εμεξρφκελσλ εγγξΨθσλ  

 ΓηεθπεξαΫσζε αιιεινγξαθΫαο 

 ΑξρεηνζΩηεζε εγγξΨθσλ 

 πνδνρΪ θαη πιεξνθφξεζε θνηλνχ  
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 Δπηθπξψζεηο εγγξΨθσλ θαη αθξηβΪ  αληΫγξαθα 

 ΡειεθσληθΪ εμππεξΩηεζε θνηλνχ θαη ππαιιΪισλ  

 ΓηαλνκΪ εγγξΨθσλ / θσηνηππΫεο  

 

ΞξνβιΪκαηα/αλΨγθεο Γπλαηφηεηεο 
Ρκήκα Γεκνηηθήο Θαηάζηαζεο, Ιεμηαξρείνπ & 

Αιινδαπψλ: 

1. Αλαγθαηφηεηα βειηΫσζεο ηεο εμππεξΩηεζεο ησλ 

απνδεθηψλ (πνιΫηεο, Ψιιεο δεκφζηεο ππεξεζΫεο, φξγαλα 

δηνΫθεζεο, Λ.Ξ.Γ.Γ., θ.ι.π.)    

2. ΔιιηπΪο ελεκΩξσζε πνιηηψλ σο πξνο ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο  κε απνηΩιεζκα λα εκθαλΫδνπλ 

απξεπΪ θαη πξνζβιεηηθΪ ζπκπεξηθνξΨ πξνο ηνπο 

ππαιιΪινπο  

3.Ζ θαζπζηΩξεζε  Ωθδνζεο Ψδεηαο δηακνλΪο ιφγσ 
γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπλεξγαζΫαο κε ηελ  
αξκφδηα ππεξεζΫα 
Έιιεηςε θαηαγξαθΪο ησλ  παξαπφλσλ ησλ πνιηηψλ 

4. Νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζΫεο ζε ζρΩζε κε ηελ 

ηξΩρνπζα Ϊ πξνβιεπφκελε δΪηεζε δελ εΫλαη επαξθεΫο 

δηφηη ην πξνζσπηθφ δελ εΫλαη αξηζκεηηθΨ ηθαλνπνηεηηθφ 

θαη εθνδηαζκΩλν κε ηηο θαηΨιιειεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο.  

5.Έιιεηςε λνκηθΪο ππνζηΪξημεο  
6. ΞαξεκβΨζεηο ηεο εθΨζηνηε δηνΫθεζεο  
7.Ζ πνιπλνκΫα, νη ζπλερεΫο ηξνπνπνηΪζεηο εγθπθιΫσλ, ε 

πιεζψξα εγγξΨθσλ  δηαθνξνπνηνχλ δηαξθψο ην ηνπΫν κε 

απνηΩιεζκα ηε κε ζσζηΪ θαη Ωγθπξε πιεξνθφξεζε ησλ 

αιινδαπψλ 

8.Ζ κε εθαξκνγΪ ζπζηΪκαηνο θαηαγξαθΪο θαη 
δηαρεΫξηζεο αηηεκΨησλ 
9.ΔκπινθΪ ξφισλ κεηαμχ δηνΫθεζεο θαη ππεξεζηαθψλ 

παξαγφλησλ, Ωιιεηςε ακνηβαΫαο εκπηζηνζχλεο   

10.ΠπλερΪο πξνζζΪθε λΩσλ αληηθεηκΩλσλ  
11.ΞαξεκβΨζεηο δηνηθεηηθψλ θαη ινηπψλ παξαγφλησλ. 

12.Αλαμηφπηζην θαη ειιηπΩο αξρεΫν, κΩξνο ηνπ νπνΫνπ  

βξΫζθεηαη ζε ρψξν εθηφο γξαθεΫνπ, αλεμΩιεγθην θαη κε  

πςειφ θΫλδπλν θζνξΨο,  αιινΫσζεο, παξαπνΫεζεο θαη 

θινπΪο 

13.ΔκπινθΪ  ππεξεζηψλ Ψιινπ θνξΩα  νη νπνΫεο  δελ 

Ωρνπλ πΨληα ηελ Ϋδηα αληηκεηψπηζε θαη ζπληνληζκφ 

κεηαμχ ηνπο. 

14.Ζ ζπγθΩληξσζε πνιιψλ αληηθεηκΩλσλ εξγαζΫαο ζε 

πεξηνξηζκΩλν αξηζκφ αηφκσλ  

15.Ρν πξνζσπηθφ δελ εΫλαη αξηζκεηηθΨ ηθαλνπνηεηηθφ 

αιιΨ εΫλαη εθνδηαζκΩλν κε ηηο θαηΨιιειεο γλψζεηο θαη νη 

πνιΫηεο εμππεξεηνχληαη απζεκεξφλ.  

16.Έιιεηςε  εμνπιηζκνχ  γηα ηελ θχιαμε ηνπ αξρεΫνπ  

17.Αλαγθαηφηεηα βειηΫσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ  γξαθεΫνπ 

θαη δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ    

18. ΠπζηΩγαζε ΓεκνηνινγΫσλ-Κεηξψσλ ΑξξΩλσλ θαη 

ΙεμηαξρεΫνπ     (ππεξεζΫεο πνπ απαηηνχλ εμππεξΩηεζε 

πνιηηψλ κε δηαθνξεηηθΨ αηηΪκαηα θαη πξνβιΪκαηα) ζε 

εληαΫν ρψξν πεξηνξηζκΩλεο Ωθηαζεο  

19.Έιιεηςε εμσηεξηθψλ πηλαθΫδσλ ζηα δεκνηηθΨ θηΫξηα 

πνπ ζηεγΨδνληαη ππεξεζΫεο ηνπ ΓΪκνπ αιιΨ θαη ζε 

θνκβηθΨ ζεκεΫα, ψζηε λα θαζνδεγνχληαη ζσζηΨ νη 

πνιΫηεο ζηα δηΨθνξα δεκνηηθΨ θηΫξηα. 

1.Ζ ππεχζπλε εμππεξΩηεζε ησλ πνιηηψλ 
2. Ζ ηθαλνπνηεηηθΪ νξγΨλσζε 
3.Ζ πξνζπκΫα θαη πξνζπΨζεηα ηνπ πξνζσπηθνχ γηα Ψκεζε 

εμππεξΩηεζε ησλ πνιηηψλ παξφιν πνπ δελ εΫλαη αξηζκεηηθΨ 

ηθαλνπνηεηηθφ.  

4. Ζ θαιΪ γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/ κε πεξηζψξηα βειηΫσζεο 

ησλ εθαξκνγψλ  

5. ΙεηηνπξγΫα πξνγξΨκκαηνο ΞΔΠΓΓΑ – ΓΑΔΚ «ΔθαξκνγΪ 

ΓηαρεΫξηζεο αηηΪζεσλ γηα Ψδεηεο δηακνλΪο» 

6. ΔγθαηΨζηαζε θαη ιεηηνπξγΫα on line ζπζηΪκαηνο 

ζχλδεζεο κε ηε βΨζε δεδνκΩλσλ ηνπ εληαΫνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηΪκαηνο αιινδαπψλ 
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20. ΞεξηνξηζκΩλνο ρψξνο ιεηηνπξγΫαο ηεο ππεξεζΫαο κε 
πιΪξε Ωιιεηςε ρψξνπ ππνδνρΪο θαη αλακνλΪο. Νη 
πνιΫηεο πεξηκΩλνπλ ζην δηΨδξνκν κε απνηΩιεζκα λα  
δεκηνπξγεΫηαη πξφβιεκα ζηε ξνΪ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ 
γξαθεΫνπ 
 
Ρκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ: 
1.Αλαγθαηφηεηα βειηΫσζεο ηεο εμππεξΩηεζεο ησλ 

πνιηηψλ θαη ηεο ελεκΩξσζΪο ηνπο 

2.Έιιεηςε ζπληνληζκνχ 

ΓπζπηζηΫα  

3.Αλαγθαηφηεηα ζπλερνχο ζπλεξγαζΫαο θαη επηθνηλσλΫαο 

κε ηηο ππεξεζΫεο 

4.Ζ αλεπαξθΪο θηηξηαθΪ ππνδνκΪ γηα ηε ιεηηνπξγΫα ηεο 

ππεξεζΫαο θαη γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξΩηεζε ηνπ πνιΫηε 

5.Ζ Ωιιεηςε Ωκπεηξνπ πξνζσπηθνχ 
6.Αλαγθαηφηεηα βειηΫσζεο ηνπ ζπζηΪκαηνο 
αξρεηνζΩηεζεο ηΪξεζεο ηνπ θαθΩινπ ησλ εξγαδνκΩλσλ 
7.Κε ηΪξεζε ρξνλνδηαγξακκΨησλ ιφγσ Ωθηαθησλ 
εξγαζηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ππεξεζΫα 

8.ΑλεπαξθΪο επηκφξθσζε ησλ ππαιιΪισλ γΫλεηαη θαηΨ 

πεξΫπησζε. πΨξρεη Ωλαο κεγΨινο αξηζκφο ππαιιΪισλ 

πνπ δελ επηκνξθψλεηαη πνηΩ.  ΔπΫζεο ε επηκφξθσζε 

πξΩπεη ζε θΨπνηεο πεξηπηψζεηο λα αθνξΨ γεληθφηεξα 

δεηΪκαηα φπσο ηελ επηκφξθσζε ζε  ηνκεΫο Ζ/, 

δηαδηθαζηψλ θ.α. Ρν πξνζσπηθφ αλεμΨξηεηα απφ ην 

κνξθσηηθφ ηνπ επΫπεδν πεξηνξΫδεηαη ζε εξγαζΫεο  

δεμηφηεηεο εθεΫλεο πνπ ζεσξνχληαη επαξθΪο γηα ηελ 
δηεθπεξαΫσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ππεξεζΫαο 
9. ΑλεπαξθΪο ρξΪζε λΩσλ ηερλνινγηψλ, εθαξκνγψλ θαη 
πξνγξακκΨησλ Ζ/ 
10. ΠνβαξΩο ειιεΫςεηο ηνπ  πξνγξΨκκαηνο  κηζζνδνζΫαο  
 
Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο: 
1.ΚεγΨινο φγθνο εξγαζΫαο κε απαηηεηηθφ αληηθεΫκελν θαη 

πνιπλνκΫα  

2.Έιιεηςε ειεθηξνληθΪο αξρεηνζΩηεζεο 

Έιιεηςε ζπζηεκαηηθΪο ζπλεξγαζΫαο κεηαμχ δηνΫθεζεο θαη 

ηκΪκαηνο γηα ην ζπληνληζκφ   

3.Έιιεηςε Ωγθαηξνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ην ζπληνληζκφ  

κεηαμχ  ησλ ππεξεζηψλ. Ζ κε Ωγθαηξε θαηΨζεζε 

εηζεγΪζεσλ απφ ηηο ππεξεζΫεο θαη ησλ ζρεηηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο, δεκηνπξγνχλ πξνβιΪκαηα 

δηεθπεξαΫσζεο  

4.Ζ ρσξνζΩηεζε ηεο ππεξεζΫαο πξσηνθφιινπ ζην 

θεληξηθφ δεκαξρηαθφ θηΫξην δεκηνπξγεΫ πξνβιΪκαηα ζηελ 

εμππεξΩηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ιφγσ 

δηαζπνξΨο  ησλ ηκεκΨησλ ηνπ ΓΪκνπ ζε δηαθνξεηηθΨ 

θηΫξηα 

5.Αλαγθαηφηεηα νπζηαζηηθΪο επηκφξθσζεο ηνπ  λΩνπ 

πξνζσπηθνχ ΔιιηπΪο αμηνιφγεζε γηα ηελ ηνπνζΩηεζε 

πξνζσπηθνχ κε βΨζε ηα πξνζφληα θαη ηηο ηδηαΫηεξεο 

δεμηφηεηεο ηνπο  ζηηο αλΨινγεο  ζΩζεηο  εξγαζΫαο 

6.Έιιεηςε επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ ζε ζΩκαηα 

ππνδνρΪο θαη επηθνηλσλΫαο  

7. ΞεξηνξηζκΩλνο ρψξνο εξγαζΫαο φζνλ αθνξΨ ην 

ηειεθσληθφ θΩληξν θαη ηελ ππνδνρΪ  

8. Έιιεηςε θιεηΪξα ζηα δεκνηηθΨ θαηαζηΪκαηα  

9.Ζ ππεξεζΫα ιφγσ ηεο θχζεο θαη ηνπ αληηθεηκΩλνπ ηεο 
δε κπνξεΫ λα ζπζηεγΨδεηαη ζηνλ Ϋδην ρψξν κε ππεξεζΫεο 
δηαθνξεηηθνχ αληηθεΫκελν 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ρν πξνζσπηθφ κε ππΩξβαζε ησλ δπλαηνηΪησλ ηνπ 
αληαπνθξΫζεθε επΨμηα ζηελ πξφθιεζε ηνπ ΘαιιηθξΨηε φπσο 
π.ρ. κε ηελ 
Ψκεζε ζπιινγΪ  κηζζνινγηθψλ  ζηνηρεΫσλ ησλ ππαιιΪισλ  
7 ΓΪκσλ  θαη ΘνηλνηΪησλ  
2. Ζ παξνπζΫα πξνζσπηθνχ κε ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο πνπ 
κπνξεΫ λα αμηνπνηεζεΫ θαη λα ππνζηεξΫμεη λΩεο δνκΩο, 
δηαδηθαζΫεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ρν πξνζσπηθφ κε ππΩξβαζε ησλ δπλαηνηΪησλ ηνπ 
αληαπνθξΫζεθε επΨμηα ζηελ πξφθιεζε ηνπ ΘαιιηθξΨηε   
2.ΑμηνπνΫεζε ηνπ λΩνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ηνπ 

Ξιεξνθνξηαθνχ ΠπζηΪκαηνο ΖιεθηξνληθΪο ΔμππεξΩηεζεο 

Ξνιηηψλ ηνπ ΓΪκνπ κε ηε δεκνζΫεπζε ησλ πξαθηηθψλ θαη 

ησλ απνθΨζεσλ ηνπ Γ.Π. 
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ΞεξηνξηζκνΫ ΔπθαηξΫεο 
1.Ρα αξρεΫα φισλ ησλ ηκεκΨησλ ηεο Γ/λζεο βξΫζθνληαη 
δηΨζπαξηα ζε δηΨθνξα θηΫξηα 
2. ΘαηαγξΨθνληαη ειιεΫςεηο ζε εμνπιηζκφ γξαθεΫνπ 

1.ΑμηνπνΫεζε ηνπ λΩνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΓΪκνπ πνπ ζα 
δψζεη ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο θαη Ψκεζεο ελεκΩξσζεο 
2. Έληαμε ηνπ ΓΪκνπ ζην Ξαλειιαδηθφ δΫθηπν Δζληθνχ 
ΓεκνηνινγΫνπ 

 

2.6.2.6. Απηνηειέο Γξαθείν Γεκάξρνπ   

Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

 

ΗΓΗΑΗΡΔΟΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΖΚΑΟΣΝ 

Ρν ΗδηαΫηεξν ΓξαθεΫν ΓεκΨξρνπ παξΩρεη θΨζε εΫδνπο δηνηθεηηθΪ θαη γξακκαηεηαθΪ ππνζηΪξημε 

πξνο ηνλ ΓΪκαξρν.  

Απνδέθηεο 

ΣξΪζηεο ηνπ γξαθεΫνπ δεκΨξρνπ εΫλαη φινο ν πιεζπζκφο ηνπ ΓΪκνπ, ηα φξγαλα δηνΫθεζεο θαη νη 

ππεξεζΫεο ηνπ 

Γξαζηεξηφηεηεο 

 ΓηεμΨγεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ πξνζσπηθΪ αιιεινγξαθΫα ηνπ ΓεκΨξρνπ θαη ηεξεΫ ην 

πξσηφθνιιν θαη ην αξρεΫν απηΪο. 

 ΡεξεΫ ην εκπηζηεπηηθφ πξσηφθνιιν ΔηζεξρνκΩλσλ θαη ΔμεξρνκΩλσλ ΔγγξΨθσλ ηνπ ΓΪκνπ ηα 

νπνΫα δηεθπεξαηψλεη ζηηο αξκφδηεο πεξεζΫεο θαη ΦνξεΫο, ηεξεΫ δε ην αληΫζηνηρν αξρεΫν. 

 ΘαζνξΫδεη ηηο εκΩξεο θαη ηηο ψξεο πνπ ν ΓΪκαξρνο δΩρεηαη ΔπηηξνπΩο, Ππιιφγνπο θαη ην 

επξχηεξν θνηλφ. 

 ΠπληνλΫδεη ηηο ψξεο πνπ ν ΓΪκαξρνο δΩρεηαη ηνπο πνιηηηθνχο θαη ππεξεζηαθνχο παξΨγνληεο γηα 

ζπλεξγαζΫα. 

 ΡεξεΫ εκεξνιφγην ησλ πξνζσπηθψλ ζπλαληΪζεσλ, επαθψλ θαη ζπκκεηνρψλ ζε ΔπηηξνπΩο ηνπ 

ΓεκΨξρνπ, εληφο θαη εθηφο ΓΪκνπ, θαη ηνλ ελεκεξψλεη. ΞξνβαΫλεη δε ζηελ αξρεηνζΩηεζε ησλ 

πξαθηηθψλ απηψλ ησλ ζπλαληΪζεσλ, επαθψλ θαη ζπκκεηνρψλ ζε ΔπηηξνπΩο κε ηαπηφρξνλε 

ζπζηεκαηηθΪ παξαθνινχζεζε ηεο εμΩιημεο ησλ αληΫζηνηρσλ ζεκΨησλ. 

 Γηεθπεξαηψλεη θΨζε ππφζεζε πνπ ηνπ αλαζΩηεη ν ΓΪκαξρνο θαη ε νπνΫα δελ εληΨζζεηαη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ Ψιισλ πεξεζηψλ ηνπ ΓΪκνπ. 

 ΡεξεΫ ηελ εμεηδηθεπκΩλε βηβιηνζΪθε ηνπ ΓξαθεΫνπ ΓεκΨξρνπ θαη ην ζρεηηθφ βηβιΫν επξεηΪξην ησλ 

βηβιΫσλ, ζπγγξακκΨησλ, πεξηνδηθψλ, εληχπσλ θ.ιπ., πνπ θπιΨζζνληαη ζε απηΪλ Ϊ Ωρνπλ 

παξαρσξεζεΫ ζηηο δηΨθνξεο πεξεζΫεο πνπ ζπλζΩηνπλ ην ΓξαθεΫν ΓεκΨξρνπ. 



  74 

 ΓΩρεηαη Ωγγξαθεο Ϊ πξνθνξηθΩο αλαθνξΩο παξαπφλσλ ησλ πνιηηψλ θαηΨ ησλ πεξεζηψλ Ϊ ησλ 

ππαιιΪισλ ηνπ ΓΪκνπ θαη ζε ζπλεξγαζΫα κε ηα αξκφδηα ΡκΪκαηα δΫλεη ηηο ζρεηηθΩο πιεξνθνξΫεο 

ζηνλ παξαπνλνχκελν. 

 ΡεξεΫ αξρεΫν ησλ θΨζε εΫδνπο απνθΨζεσλ ηνπ ΓΪκνπ πξνο ρξΪζε ηνπ ΓεκΨξρνπ, θαζψο θαη 

θΨζε Ψιιν ζηνηρεΫν ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΓεκΨξρνπ. 

 ΞαξΩρεη θΨζε εΫδνπο δηνηθεηηθΪ ππνζηΪξημε πξνο ηνπο θαηΩρνληεο ζΩζεηο Δηδηθψλ Ππκβνχισλ Ϊ 

Δηδηθψλ Ππλεξγαηψλ Ϊ Δπηζηεκνληθψλ Ππλεξγαηψλ. 

 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ & ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ 

Απνδέθηεο 

Άκεζνη απνδΩθηεο ηεο ππεξεζΫαο εΫλαη ν πιεζπζκφο  ηνπ ΓΪκνπ, Ωκκεζνη νη ππεξεζΫεο θαη ηα 

φξγαλα δηνΫθεζεο  ηνπ 

Γξαζηεξηφηεηεο 

 Νξγαλψλεη ζπλεληεχμεηο ηχπνπ, ζπληΨζζεη θαη εθδΫδεη ΓειηΫα Ρχπνπ θαη ελεκεξσηηθΨ Έληππα.  

 Γηνρεηεχεη πξνο ηα ΚΩζα ΔλεκΩξσζεο θαη Γεκνζηφηεηαο θΨζε θχζε εθδηδφκελνπ πιεξνθνξηαθνχ 

πιηθνχ. 

 ΠπλεξγΨδεηαη ζπζηεκαηηθΨ κε ηα κΩζα καδηθΪο ελεκΩξσζεο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο γηα ηελ 

επξχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηΨδνζε εηδΪζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ΓΪκν. 

 ΚεξηκλΨ γηα ηε δεκνζΫεπζε δηαθεξχμεσλ θαη αλαθνηλψζεσλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΓΪκνπ.  

 ΞαξαθνινπζεΫ ζπζηεκαηηθΨ ηνλ ΖκεξΪζην θαη Ξεξηνδηθφ Ρχπν, θαη επηκειεΫηαη ηεο θαζεκεξηλΪο 

απνδειηΫσζεο απηνχ θαη απαληΨ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ δηνΫθεζε ζε αλαγξαθφκελα ζρφιηα 

θαη Ψξζξα θαη ηεξεΫ αξρεΫν απηψλ ησλ ελεξγεηψλ. 

 ΚεξηκλΨ λα ππΨξρεη ΓεκνζηνγξαθηθΪ Ϊ ΦσηνγξαθηθΪ θΨιπςε φισλ ησλ εθδειψζεσλ ηνπ 

ΓΪκνπ, ηεξεΫ δε ζπζηεκαηηθΨ ην Φσηνγξαθηθφ ΑξρεΫν ηνπ ΓΪκνπ.  

 ΞαξΩρεη ππνζηΪξημε ζηελ Ωθδνζε θπιιαδΫσλ ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ.  

 Γηνξγαλψλεη εθδειψζεηο πνπ πξνΨγνπλ ηελ ζπλεξγαζΫα θαη ηελ Ψκηιια ησλ εξγαδνκΩλσλ ηνπ 

ΓΪκνπ θαη ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ..  

 ΠπληΨζζεη ελεκεξσηηθφ δειηΫν Ωξγσλ θαη εθδειψζεσλ ηνπ ΓΪκνπ γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ 

εξγαδνκΩλσλ. 
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 ΠπλεξγΨδεηαη κε ην ΗδηαΫηεξν ΓξαθεΫν ΓεκΨξρνπ ζε κφληκε βΨζε, πΨλσ ζην πξφγξακκα 

επηζθΩςεσλ ηνπ ΓεκΨξρνπ ψζηε λα παξΨζρεη ηελ απαηηνχκελε θαηΨ πεξΫπησζε εηδηθΪ θΨιπςε θαη 

ππνζηΪξημε. 

 ΔπηκειεΫηαη εμ νινθιΪξνπ γηα ηελ δηνξγΨλσζε εζληθψλ θαη ηνπηθψλ ενξηψλ, δεμηψζεσλ, 

γεπκΨησλ, ελ γΩλεη ηειεηψλ θαη εθδειψζεσλ θαη θαηαξηΫδεη ηα ζρεηηθΨ πξνγξΨκκαηα 

(ζεκαηνζηνιηζκνΫ, δηαθφζκεζε, δηαλνκΪ πξνζθιΪζεσλ).  

 ΠπλεξγΨδεηαη κε ηνπο καδηθνχο θνξεΫο ηεο πφιεο καο, ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ ΓΪκνπ θαη ηνπο παξΩρεη θΨζε δπλαηΪ βνΪζεηα.  

 Δλεκεξψλεη επΫζεο ην ΓΪκαξρν γηα ηηο ηειεηΩο πνπ θΨλνπλ δηΨθνξεο ΑξρΩο, ΠσκαηεΫα θ.ιπ.  

 ΡεξεΫ θαηΨινγν κε νλφκαηα θαη δηεπζχλζεηο Νξγαλψζεσλ, ΠσκαηεΫσλ θαη εθιεθηψλ πξνζψπσλ 

θαη αξρεΫν γηα ηηο εθδειψζεηο, ζπγθεληξψζεηο θαη ζπζθΩςεηο ηνπ ΓΪκνπ.  

 ΔπηκειεΫηαη ηελ νξγΨλσζε ππνδνρΪο, θηινμελΫαο θαη μελΨγεζεο πξνζσπηθνηΪησλ Ϊ θαη νκΨδσλ 

εκεδαπψλ Ϊ θαη αιινδαπψλ. 

 ΠπλεξγΨδεηαη ζπζηεκαηηθΨ καδΫ κε Ψιινπο θνξεΫο ηεο ΔιιεληθΪο Γεκφζηαο ΓηνΫθεζεο γηα ηηο απφ 

θνηλνχ κε ην ΓΪκν δξαζηεξηφηεηεο θαη ελΩξγεηεο.  

 ΑλαξηΨ, θαιιηεξγεΫ θαη επηκειεΫηαη ηε ζρΩζε θαη ηε ζπλεξγαζΫα κε φια ηα ζεζκνζεηεκΩλα 

πνιηηεηαθΨ φξγαλα θαη θνξεΫο πνπ βξΫζθνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ ΔιιεληθΪ επηθξΨηεηα (ΒνπιΪ, 

ΘπβΩξλεζε, ΞνιηηηθΨ Θφκκαηα, Γεκφζηεο πεξεζΫεο, επξχηεξνο Γεκφζηνο ΡνκΩαο, Λ.Ξ.Γ.Γ., ΝΡΑ, 

Νξγαληζκνχο πΨζεο θχζεο, ΔπηρεηξΪζεηο θ.ιπ.) 

 ΑλαιακβΨλεη ηελ δηνξγΨλσζε ζεκηλαξΫσλ ζπλεδξΫσλ θαη ελ γΩλεη εθδειψζεσλ θαη εθζΩζεσλ κε 

ηελ ζπλεξγαζΫα ησλ αληΫζηνηρσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΓΪκνπ, ησλ ΛΞΓΓ Ϊ Ψιισλ ΦνξΩσλ ηνπ ΓΪκνπ.  

 ΠπκκεηΩρεη ζε φια ηα ζπλΩδξηα, ζεκηλΨξηα θαη εκεξΫδεο πνπ ιακβΨλνπλ ρψξα ζηελ εκεδαπΪ Ϊ 

αιινδαπΪ, ηεξεΫ ιεπηνκεξΩο αξρεΫν ησλ εξγαζηψλ απηψλ θαη ελεκεξψλεη ζηηο αληΫζηνηρεο 

εκπιεθφκελεο ππεξεζΫεο ηνπ ΓΪκνπ πξνο αμηνπνΫεζε ησλ απνηειεζκΨησλ. 

 ΔπηκειεΫηαη ηηο επαθΩο κε Γεκνηηθνχο Άξρνληεο ζην εμσηεξηθφ ηφζν ζε εζηκνηππηθφ επΫπεδν 

αληαιιαγΪο επρψλ ζηηο εζληθΩο θαη ηνπηθΩο ενξηΩο, φζν θπξΫσο ζε νπζηαζηηθφ επΫπεδν 

ζπλεξγαζΫαο κε ζπζηεκαηηθΪ αιιεινελεκΩξσζε θαη αμηνπνΫεζε φισλ ησλ δπλαηνηΪησλ 

ζπλεξγαζΫαο θαη αληαιιαγΪο εκπεηξηψλ πΨλσ ζε φινπο ηνπο ηνκεΫο δξΨζεο ηεο ΡνπηθΪο 

ΑπηνδηνΫθεζεο θαη βΩβαηα πΨληα κε ηε ζπκκεηνρΪ ησλ αληΫζηνηρσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΓΪκνπ. 

 ΔπηκειεΫηαη ηελ θαιιηΩξγεηα ζρΩζεσλ θαη επαθΪο κε ηνλ απφδεκν Διιεληζκφ.  

 ΔπηκειεΫηαη φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ κεηΨβαζεο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ δεκνηηθΪο 

αληηπξνζσπεΫαο (ΓεκΨξρνπ, Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ, πεξεζηαθψλ Ξαξαγφλησλ).  
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 ΞξνσζεΫ, αλαπηχζζεη θαη επηκειεΫηαη φιε ηε δηαδηθαζΫα αδειθνπνΫεζεο κε Ψιιεο πφιεηο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. 

 Αλαπηχζζεη, θαιιηεξγεΫ θαη επηκειεΫηαη ηελ ζρΩζε θαη ηελ ζπλεξγαζΫα κε φια ηα πξφζσπα, 

φξγαλα θαη θνξεΫο πνπ βξΫζθνληαη ζηελ αιινδαπΪ.  

 ΓηαηεξεΫ αξρεΫν φιεο ηεο αιιεινγξαθΫαο κε ην εμσηεξηθφ θαη επηιακβΨλεηαη ησλ κεηαθξΨζεσλ 

ησλ επηζηνιψλ θαη ησλ εγγξΨθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 ΠπλεξγΨδεηαη κε ηε Γηεχζπλζε ΔμππεξΩηεζεο ηνπ ΞνιΫηε (ΘΔΞ) επΨλσ ζηα ζΩκαηα πνπ απαηηνχλ 

ηνλ δεκηνπξγηθφ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ησλ δχν επηκΩξνπο γξαθεΫσλ. 

 ΠπλεξγΨδεηαη ζηελΨ κε ην ΓξαθεΫν Ρ.Ξ.Δ. θαη ΓηαθΨλεηαο ηνπ ΡκΪκαηνο Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη 

πεξεζηψλ πνζηΪξημεο γηα ηελ αλΨξηεζε ζηελ ηζηνζειΫδα ηνπ ΓΪκνπ ησλ ζρεηηθψλ 

δξαζηεξηνηΪησλ. 

 

ΞξνβιΪκαηα/αλΨγθεο Γπλαηφηεηεο 
1. ΑλΨγθε ζηειΩρσζεο θαη νξγΨλσζεο ηνπ 
ΓξαθεΫνπ ΔπηθνηλσλΫαο & ΓεκνζΫσλ ΠρΩζεσλ 
2. Κεγαιχηεξε δεκνζηφηεηα θαη ακεζφηεξε 

ελεκΩξσζε ησλ πνιηηψλ κε φια ηα κΩζα 

(Ωληππνο, ειεθηξνληθφο ηχπνο, θ.ι.π.)   

3. ΑλΨγθε γηα πεξηζζφηεξε θαη 
ζπζηεκαηηθφηεξε πξνβνιΪ ηεο πνιηηηθΪο ηεο 
ΓηνΫθεζεο ζε φια ηα ζΩκαηα ηνπηθΪο 
αλΨπηπμεο  
4. ΑλΨγθε γηα ηνπνζΩηεζε πεξηζζφηεξσλ 
ειεθηξνληθψλ πηλαθΫδσλ αλΨ ΓεκνηηθΪ 
Θνηλφηεηα, ζηα νπνΫα λα αλαγξΨθνληαη θΨπνηα 
ζεκαληηθΨ επηθνηλσληαθΨ ζΩκαηα θαη 
αλαθνηλψζεηο ηνπ ΓΪκνπ. 

1. Άκεζε πιεξνθφξεζε θαη εμππεξΩηεζε ησλ 

πνιηηψλ 

2. ςειφ κνξθσηηθφ επΫπεδν ηνπ ζηειερηαθνχ 

δπλακηθνχ κε Ψξηζηε γλψζε ηνπ Ζ/ θαη ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΨησλ 

3. Ζ θαιΪ ζπλεξγαζΫα κε ηα κΩζα καδηθΪο 

ελεκΩξσζεο ηνπ ΓΪκνπ 

 

 

ΞεξηνξηζκνΫ 
ΔπθαηξΫεο 

1. ΓπζθνιΫα αλεχξεζεο ηνπ θαηΨιιεινπ 
πξνζσπηθνχ γηα ζηειΩρσζε ζΩζεσλ φπσο π.ρ.  
Πχκβνπινη θ.ι.π. 

1. ΔθαξκνγΪ θαη ΑμηνπνΫεζε  Ξιεξνθνξηαθψλ 

ΠπζηεκΨησλ ΖιεθηξνληθΪο ΔμππεξΩηεζεο 

Ξνιηηψλ 

 

2.6.2.7. Γξαθείν Σερλνινγηώλ, Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωλίαο  

 
Απνδέθηεο 

ΑπνδΩθηεο ηεο ππεξεζΫαο εΫλαη φιεο νη ππεξεζΫεο ηνπ ΓΪκνπ, ηα φξγαλα δηνΫθεζεο, νη δεκφηεο ηνπ 

Αγ. ΠηεθΨλνπ θαη Ψιινη δεκφζηνη θνξεΫο. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 

Ρν γξαθεΫν εΫλαη ππεχζπλν γηα: 
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 ηε ζπληΪξεζε, ππνζηΪξημε, αλαβΨζκηζε θαη επηζθεπΪ φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθΪο 

θαη ηειεπηθνηλσληψλ ζε φια ηα θηΫξηα ηνπ ΓΪκνπ (10 θηΫξηα). 

 ηε ζπληΪξεζε, βειηΫσζε θαη αλαβΨζκηζε ησλ εθαξκνγψλ (πξνγξακκΨησλ) πνπ δηαζΩηεη ν 

ΓΪκνο. 

 ηε ζπληΪξεζε, βειηΫσζε θαη αλαβΨζκηζε ηνπ ηζηνηφπνπ (website). 

 ηελ ππνζηΪξημε ησλ ρξεζηψλ ησλ ζπζηεκΨησλ πιεξνθνξηθΪο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ 

ΓΪκνπ. 

 ηε ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνκεζεηψλ γηα εΫδε θαη 

ππεξεζΫεο πιεξνθνξηθΪο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. 

 

 

ΞξνβιΪκαηα/αλΨγθεο Γπλαηφηεηεο 
1. ΑλΨγθε γηα ζπλερΪ αλαβΨζκηζε θαη 
εθζπγρξνληζκφο ηνπ ππΨξρνληνο ειεθηξνληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ΓΪκνπ 
2. ΑλΨγθε γηα ζπλερΪ ζπληΪξεζε, ππνζηΪξημε, 
αλαβΨζκηζε θαη επηζθεπΪ φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ 
πιεξνθνξηθΪο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ζε φια ηα θηΫξηα 
ηνπ ΓΪκνπ (10 θηΫξηα). 
 

1. ΖιεθηξνληθΪ βΨζε θαηαγξαθΪο 
εθθξεκνηΪησλ θαη πξνβιεκΨησλ ησλ 
απνδεθηψλ κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
αηηεκΨησλ θαη ηελ ηεξΨξρεζε επΫιπζΪο ηνπο. 
2. ςειφο βαζκφο κεραλνξγΨλσζεο ηνπ 
ΓΪκνπ. 
3.ςειφο βαζκφο πιεξνθφξεζεο ησλ 
απνδεθηψλ γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζΫεο. 
4.ΠπκκεηνρΪ ζην Δζληθφ ΓΫθηπν Γεκφζηαο 
ΓηνΫθεζεο «ΠΕΔΜΗΠ» 
5.ΘαιΪ ζπλεξγαζΫα κε Ψιινπο θνξεΫο (ΘηΞ, 
ΠΕΔΜΗΠ θιπ.)  
6. ΔμεηδηθεπκΩλν αλζξψπηλν δπλακηθφ κε 
πνιπεηΪ εκπεηξΫα  ην νπνΫν αληαπνθξΫλεηαη ζε 
Ωλα ηεξΨζηην εχξνο θαζεθφλησλ θαη 
αληηθεηκΩλσλ. 
 

ΞεξηνξηζκνΫ ΔπθαηξΫεο 
1.Έιιεηςε πξνζσπηθνχ ην νπνΫν θξΫλεηαη 

αξηζκεηηθΨ αλεπαξθΩο γηα ηηο ππΨξρνπζεο αλΨγθεο 

ηνπ ΓΪκνπ. 

2. Έιιεηςε κΩζνπ κεηαθΫλεζεο ην νπνΫν εΫλαη 

απαξαΫηεην γηα ηελ κεηαθΫλεζε ζε φια ηα θηΫξηα ηνπ 

ΓΪκνπ, φπνπ ππΨξρνπλ θαζεκεξηλΩο αλΨγθεο γηα 

ζπληΪξεζε θαη επηζθεπΩο. 

1. ΔθαξκνγΪ θαη ΑμηνπνΫεζε  Ξιεξνθνξηαθψλ 

ΠπζηεκΨησλ ΖιεθηξνληθΪο ΔμππεξΩηεζεο 
Ξνιηηψλ φπσο π.ρ. ΛΩα ΗζηνζειΫδα ηνπ ΓΪκνπ 
κε φιεο ηηο απαξαΫηεηεο εθαξκνγΩο  

 

2.6.2.8. Τπνζηεξηθηηθέο Τπεξεζίεο –(Γεκνηηθή Αζηπλνκία & ΚΔΠ)  

 

Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή  

ΘΔΞ 

Ρν ηκΪκα  ΘΩληξνπ ΔμππεξΩηεζεο Ξνιηηψλ (Θ.Δ.Ξ.) εΫλαη αξκφδην γηα ηελ παξνρΪ δηνηθεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηεθπεξαΫσζε ησλ ππνζΩζεσλ ησλ πνιηηψλ απφ ηελ ππνβνιΪ ηεο αΫηεζεο 

κΩρξη ηελ Ωθδνζε ηεο ηειηθΪο πξΨμεο, ζε ζπλεξγαζΫα κε ηηο θαζ‟χιελ αξκφδηεο ππεξεζΫεο θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ πνπξγεΫνπ. Δζσηεξηθψλ. 
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Απνδέθηεο 

ΑπνδΩθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΘΔΞ εΫλαη φινη νη πνιΫηεο  ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ θαη ησλ ινηπψλ 

ΓΪκσλ  

Γξαζηεξηφηεηεο 

ΑπνζηνιΪ ηεο ππεξεζΫαο εΫλαη ε παξνρΪ δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ε δηεθπεξαΫσζε ππνζΩζεσλ 

ησλ πνιηηψλ απφ ηελ ππνβνιΪ ηεο αΫηεζεο ηνπο κΩρξη ηελ Ωθδνζε ηεο ηειηθΪο πξΨμεο ζε 

ζπλεξγαζΫα κε αξκφδηεο ππεξεζΫεο.  

Δηδηθφηεξα ην ΘΔΞ παξΩρεη ηξηψλ θαηεγνξηψλ ππεξεζΫεο ζηνπο πνιΫηεο:  

 ΔλεκΩξσζε θαη πιεξνθφξεζε γηα θΨζε ζΩκα πνπ αθνξΨ ζηε Γεκφζηα ΓηνΫθεζε  

 ΞαξνρΪ νξηζκΩλσλ απιψλ εμππεξεηΪζεσλ ζηνπο πνιΫηεο φπσο επηθχξσζε αληηγξΨθσλ 

δηνηθεηηθψλ εγγξΨθσλ, ζεψξεζε γλεζΫνπ ππνγξαθΪο, ρνξΪγεζε παξαβφισλ, ππεχζπλσλ 

δειψζεσλ, απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθΪο ελεκεξφηεηαο  

 ΓηεθπεξαΫσζε ζχλζεησλ ππνζΩζεσλ ησλ πνιηηψλ ζε ζπλεξγαζΫα κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζΫεο, 

φπσο παξαιαβΪ αηηΪζεσλ, Ωιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο ησλ αηηΪζεσλ ησλ πνιηηψλ, απνζηνιΪ 

νινθιεξσκΩλσλ θαθΩισλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζΫα.  

Ρν Θ.Δ.Ξ. εμππεξεηεΫ ηνπο πνιΫηεο γηα 770 πηζηνπνηεκΩλα αηηΪκαηα πνπ εΫλαη αξκνδηφηεηαο 

δηαθφξσλ ππνπξγεΫσλ θαη Ψιισλ θνξΩσλ φπσο Ξεξηθεξεηψλ, ΓΪκσλ, Λνκαξρηαθψλ 

απηνδηνηθΪζεσλ θαη ΛΞΓΓ.  

Ρα ζηειΩρε ηνπ  ΘΩληξνπ αλαιακβΨλνπλ λα παξαθνινπζνχλ κΩρξη ηΩινπο ηελ εμΩιημε ηεο 

ππφζεζεο ηνπ θΨζε πνιΫηε απαιιΨζζνληαο ηνλ απφ νπνηαδΪπνηε Ψιιε κεηαθΫλεζε θαη ηαιαηπσξΫα.  

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑ 

Υο πξνο ηνλ εηδηθφηεξν ηξφπν Ψζθεζεο ησλ αξκνδηνηΪησλ ηεο ΓεκνηηθΪο ΑζηπλνκΫαο, ηα 

πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ, ην ζχζηεκα πξφζιεςεο, ηνλ ηξφπν Ψζθεζεο ησλ αξκνδηνηΪησλ ηεο, 

ηελ εθπαΫδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, θαζψο θαη γηα ηα ζΩκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ ελδπκαζΫα ηεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηΨμεηο ηνπ Ξ.Γ. 135/2006 φπσο ηζρχνπλ θΨζε θνξΨ. 

Ρν πξνζσπηθφ ηεο ΓεκνηηθΪο ΑζηπλνκΫαο ππΨγεηαη ζηηο δηαηΨμεηο ηνπ Θψδηθα ΘαηΨζηαζεο 

Γεκνηηθψλ θαη Θνηλνηηθψλ παιιΪισλ ηνπ Λ.3584/2007 γηα φζα ζΩκαηα δελ ξπζκΫδνληαη 

δηαθνξεηηθΨ απφ ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.3731/2008 Ϊ Ψιιεο εηδηθΩο δηαηΨμεηο. 

Ρν πξνζσπηθφ ΓεκνηηθΪο ΑζηπλνκΫαο ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ θαηφπηλ ζρεηηθΪο απνθΨζεσο ηνπ 

Γεληθνχ ΓξακκαηΩα ΞεξηθΩξεηαο ΑηηηθΪο αζθεΫ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο παξ. 3β ηνπ Ψξζξνπ 1 ηνπ 

Λ.3731/2008. 
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ΞξνβιΪκαηα/αλΨγθεο Γπλαηφηεηεο 
ΘΔΞ: 
1. Ζ ιεηηνπξγΫα  θνηλφρξεζηνπ  Ζ/ ζην ΘΔΞ κε 
ζχλδεζε ζην internet ζα δηεπθφιπλε ην Ωξγν ησλ 
ππαιιΪισλ,  ζα Ωδηλε ηε δπλαηφηεηα 
απηνεμππεξΩηεζεο ησλ πνιηηψλ γηα ζΩκαηα 
ελδηαθΩξνληφο ηνπο θαη ζα κεΫσλε ηνλ ρξφλν 
αλακνλΪο ηνπο. 
2.Ζ Ωληαμε λΩσλ αξκνδηνηΪησλ ζηελ ππεξεζΫα κε 

επξχ πιΪζνο απνδεθηψλ θαη ζπγθεθξηκΩλν ρξνληθφ 

πεξηζψξην αληαπφθξηζεο Ωρεη σο απνηΩιεζκα ηελ 

κεγΨιε πξνζΩιεπζε πνιηηψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

ρξφλνπ αλακνλΪο ηνπο 

3. Ζ δΪηεζε ησλ πνιηηψλ γηα ππνζΩζεηο πνπ αθνξνχλ 
κε πηζηνπνηεκΩλα αηηΪκαηα, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 
παξαπιεξνθφξεζε ησλ ΚΚΔ 
4. Ζ πξντζηακΩλε ηνπ ΘΔΞ αζθεΫ παξΨιιεια 
θαζΪθνληα ζε Ψιια ηκΪκαηα θαη δελ Ωρεη ηελ Ψκεζε 
επνπηεΫα ηεο ππεξεζΫαο 
5.Έιιεηςε κεηαθνξηθνχ κΩζνπ γηα ηε δηεθπεξαΫσζε 

ππνζΩζεσλ 

6. ΔλΫζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηδηαΫηεξε Ωκθαζε 

ζηελ πξφζιεςε θιεηΪξα 

7. ΑλΨγθε απνγεπκαηηλΪο ιεηηνπξγΫαο ησλ ΘΔΞ γηα 
ηελ θαιχηεξε εμππεξΩηεζε ησλ πνιηηψλ   
                                         
ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑ:   
1. Κε επαξθΪ κεηαθνξηθΨ κΩζα γηα ηηο αλΨγθεο ηεο 
ΓεκνηηθΪο ΑζηπλνκΫαο                                                      
2. ΔιιηπΩο ζχζηεκα αζχξκαηεο επηθνηλσλΫαο ηεο 
ΓεκνηηθΪο ΑζηπλνκΫαο  
3. ΑλΨγθε ιεηηνπξγΫαο ηξΫηεο βΨξδηαο ηεο ΓεκνηηθΪο 
ΑζηπλνκΫαο  θαζψο θαη Παββαηνθχξηαθσλ (εθφζνλ 
πξνβιΩπεηαη)   

1. ΙεηηνπξγΫα ΓεκνηηθΪο ΑζηπλνκΫαο ζε δπν 
βΨξδηεο θαη Ψκεζε αληαπφθξηζε ζε 
θαηαγγειΫεο δεκνηψλ                                                                                               
2. ΘΔΞ: ςειΪ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 
αλαγλψξηζεο απφ ηνπο Γεκφηεο                   
3. ΔπαξθΪο ππνδνκΪ Ρερλνινγηψλ, 
ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ          

ΞεξηνξηζκνΫ ΔπθαηξΫεο 
1. ΔιιηπΪο ζηειΩρσζεο ησλ ΘΔΞ 
                                      

1. ΑμηνπνΫεζε πφξσλ απφ ΘεληξηθΩο ΞεγΩο 
γηα αλαβΨζκηζε πιηθνηερληθΪο ππνδνκΪο                                                                                                                        
2. ΔλΫζρπζε ηνπ βαζκνχ απνδνρΪο ηεο 
ΓεκνηηθΪο ΑζηπλνκΫαο κΩζσ δξΨζεσλ 
ελεκΩξσζεο θαη επαηζζεηνπνΫεζεο                        
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2.6.2.9. Ν.Π.Γ.Γ. ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΔΣΙΑ»  

Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

Δπσλπκία: Θνηλσληθή Ξξνζηαζία, Αιιειεγγχε θαη Ξαηδεία Γήκνπ Γηνλχζνπ «Ζ ΔΠΡΗΑ» 

Έηνο ζύζηαζεο: 2011 (ΦΔΘ Β‟ 694/29-4-2011) 

Λνκηθή κνξθή: ΛΞΓΓ 

Όξγαλα δηνίθεζεο: 15κειΩο Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. απνηεινχκελν απφ:  

•  Έμη (6) αηξεηνχο κε ηνπο αλαπιεξσηΩο ηνπο, εθ ησλ νπνΫσλ ηξεΫο (3) ηνπιΨρηζηνλ νξΫδνληαη 

απφ ηε κεηνςεθΫα ηνπ Γεκνηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ. 

• Νθηψ (8) κΩιε δεκφηεο Ϊ θαηνΫθνπο ηνπ ΓΪκνπ πνπ εΫλαη ρξΪζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ Ϊ πνπ Ωρνπλ αλΨινγε επαγγεικαηηθΪ εκπεηξΫα ε νπνΫα ζπλΨδεη κε ηνλ ζθνπφ ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ «ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ, ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ ΘΑΗ ΞΑΗΓΔΗΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ− Ζ 

ΔΠΡΗΑ». 

• Έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκΩλσλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ. 

Ζ ζεηεΫα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ εΫλαη δηεηΪο θαη ιΪγεη πΨληνηε κε ηελ 

εγθαηΨζηαζε ηνπ λΩνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ 

Απνδέθηεο  

ΛΪπηα, ΖιηθησκΩλνη 

Γξαζηεξηφηεηεο- Πθνπφο:  

1.  Ζ εθαξκνγΪ πξνγξΨκκαηνο εμστδξπκαηηθΪο πξνζηαζΫαο ησλ ππεξειΫθσλ θαη ε παξνρΪ 

ηαηξνθνηλσληθΪο πξνζηαζΫαο ζηα ειηθησκΩλα Ψηνκα ηεο πεξηνρΪο ηνπ ΓΪκνπ, Ωηζη ψζηε απηΨ λα 

παξακεΫλνπλ ζηελ νηθνγΩλεηα θαη ζηνλ ΓΪκν. 

2.  Ζ παξνρΪ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

πξνβιεκΨησλ ησλ ειηθησκΩλσλ αηφκσλ, ψζηε λα παξακεΫλνπλ απηφλνκα, ηζφηηκα θαη ελεξγΨ κΩιε 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

3.  Ζ δηαθψηηζε θαη ε ζπλεξγαζΫα ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ θαη ησλ εηδηθψλ θνξΩσλ ζρεηηθΨ κε ηα 

πξνβιΪκαηα θαη ηηο αλΨγθεο ησλ ειηθησκΩλσλ. 

4. Ζ Ωξεπλα ζρεηηθψλ ζεκΨησλ κε ηνπο ειηθησκΩλνπο. 

5.  Ζ ςπραγσγΫα ησλ ειηθησκΩλσλ αλζξψπσλ (δηνξγΨλσζε εθδξνκψλ, δεκηνπξγΫα πνιηηηζηηθψλ 

πξνγξακκΨησλ, κεηΨβαζε ζε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο, ζΩαηξα, θ.ι.π.) ψζηε απηΨ λα παξακεΫλνπλ 

ζηελ νηθνγΩλεηα θαη ζηνλ ΓΪκν. 
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6.  Ζ θαζεκεξηλΪ θχιαμε, θξνληΫδα, εκεξΪζηα δηαηξνθΪ, δηαπαηδαγψγεζε θαη ςπραγσγΫα βξεθψλ 

θαη λεπΫσλ εξγαδφκελσλ γνλΩσλ ηεο πεξηνρΪο ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ, Λνκνχ ΑηηηθΪο. 

7.  Ζ πνιχπιεπξε λνεηηθΪ, ζπλαηζζεκαηηθΪ, θνηλσληθΪ, ςπρνζσκαηηθΪ ΑλΨπηπμε ησλ παηδηψλ. 

8.  Ζ πξνπαξαζθεπΪ ηνπο γηα ηε θπζηθΪ κεηΨβαζΪ ηνπο απφ ηελ νηθνγελεηαθΪ δσΪ ζην ζρνιηθφ 

πεξηβΨιινλ. 

9.  Ζ εμΨιεηςε, θαηΨ ην δπλαηφλ, ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ 

θαη κνξθσηηθφ επΫπεδν ησλ γνλΩσλ ησλ παηδηψλ. 

10.  Ζ εμππεξΩηεζε ησλ γνλΩσλ θαη παξΨιιεια ε επαηζζεηνπνΫεζε ηνπο, πΨλσ ζε ζΩκαηα 

ζχγρξνλεο παηδαγσγηθΪο θαη ςπρνινγΫαο. 

11.  Ζ ζπλεξγαζΫα κε Ψιινπο παξεκθεξεΫο θνξεΫο. 

12.  Ζ θηινμελΫα, κφξθσζε θαη δηαπαηδαγψγεζε ησλ βξεθψλ θαη λεπΫσλ ησλ εξγαδφκελσλ 

γνλΩσλ θαζψο θαη ε εμππεξΩηεζε θαη ε βνΪζεηα ησλ εξγαδφκελσλ κεηΩξσλ κε Ψιια θνηλσληθΨ 

πξνβιΪκαηα. 

13.  Ζ αγσγΪ, θχιαμε, θξνληΫδα, πξνζηαζΫα, εκεξΪζηα δηαπαηδαγψγεζε θαη ε ελ γΩλεη αζθαιΪ 

δηακνλΪ γηα παηδηΨ πξνζρνιηθΪο ειηθΫαο απφ Ωμη κελψλ Ωσο θαη ηεο εγγξαθΪο ηνπο ζηελ 

ππνρξεσηηθΪ πξσηνβΨζκηα εθπαΫδεπζε. 

14. Ζ ςπραγσγΫα ησλ βξεθνλεπΫσλ ηνπ ΓΪκνπ θαη κε ηε δηεμαγσγΪ εθδειψζεσλ. 

15. Ζ πινπνΫεζε πξνγξακκΨησλ δηα βΫνπ κΨζεζεο. Ν ζρεδηαζκφο, ε νξγΨλσζε θαη πινπνΫεζε 

πξνγξακκΨησλ ζρνιηθνχ, καδηθνχ θαη αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ γηα φινπο ηνπο δεκφηεο 

 

ΞξνβιΪκαηα/αλΨγθεο Γπλαηφηεηεο 
1. ΞξνβιΪκαηα κε ηελ ζηειΩρσζε ηεο ππεξεζΫαο 
κε ην θαηΨιιειν πξνζσπηθφ (εθπαηδεπηηθφ 
πξνζσπηθφ  βνεζνχο παηδαγσγψλ ,πξνζσπηθφ  
θαζαξηφηεηνο θνηλσληθψλ  ιεηηνπξγψλ, 
ςπρνιφγσλ, γπκλαζηψλ, θαη ΞαηδηΨηξνπ κε 
απνηΩιεζκα  ηελ κε εχξπζκε ιεηηνπξγΫα  ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 
2. ΑλΨγθε λα δξαζηεξηνπνηεζεΫ ην ΛΞ γηα ηελ 

εμεχξεζε πφξσλ θαη ιχζεσλ γηα ηελ εγθαηΨζηαζε 
ησλ ππνινΫπσλ δνκψλ ηνπ (πρ ΘΑΞΖ  θαη 
ΞαηδηθνΫ ΠηαζκνΫ) ζε ηδηφθηεηα θηΪξηα  
πξνθεηκΩλνπ λα εμππεξεηνχληαη νη ρξΪζηεο ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ 
3. Άκεζε ιεηηνπξγΫα ησλ δπν παηδηθψλ ζηαζκψλ 
ΓξνζηΨο θαη Γηνλχζνπ 

1. ΞξνζπΨζεηα γηα Ωληαμε ησλ δνκψλ ζε δηΨθνξα 
πξνγξΨκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζηαθΪ δσΪ κε ηελ 
επαγγεικαηηθΪ δσΪ (πρ κε ΔΔΡΑΑ),θαζψο θαη Ψιινπο 
θνξεΫο πνπ ζπκβΨιινπλ ζηε απφθηεζε δεμηνηΪησλ 
(πξνγξΨκκαηα επηκφξθσζεο ,πξνγξΨκκαηα ΛΔΙΔ θιπ) 
2. ΞξνζπΨζεηα γηα ζπλεξγαζΫα κε θνηλσληθνχο θαη 
Ψιινπο θνξεΫο ηεο  πεξηνρΪο κε αλΨπηπμε ρνξεγηψλ 
πξνθεηκΩλνπ λα αληηκεησπΫδνληαη θαιχηεξα ηα 

πξνβιΪκαηα  ( δσξεΨ επαγγεικαηηψλ εζηΫαζεο, Ψξηνπ, 
θιπ ζε εθδειψζεηο ησλ Ξαξ/ησλ ΘΑΞΖ ) θαζψο  θαη  
εζεινληηθΪ πξνζθνξΨ γνλΩσλ  θαη Ψιισλ πνπ Ωρνπλ 
εμεηδΫθεπζε (πρ κνπζηθΪ, ρνξφ θιπ) 
3. ΔπαξθΪο  εμνπιηζκφο, κε αλΨγθεο  βειηΫσζεο  ηνπ γηα 
ηελ επΫηεπμε ησλ ζθνπψλ ησλ δνκψλ ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ. 
4. ΞξνζπΨζεηα  γηα νξζνινγηθΪ δηαρεΫξηζε ησλ δαπαλψλ 

ΞεξηνξηζκνΫ ΔπθαηξΫεο 
1. Όπαξμε ελνηθηαδφκελσλ θηηξΫσλ Ξαηδηθψλ 
Πηαζκψλ κε ιεηηνπξγηθΨ πξνβιΪκαηα 

1. Έληαμε ησλ δνκψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζε 
πξνγξΨκκαηα (πρ ΔΠΞΑ) πξνθεηκΩλνπ λα εμαζθαιηζηεΫ  
θαιχηεξε θαη  νηθνλνκηθφηεξε ιεηηνπξγΫα απηψλ, πΨληα 
πξνο φθεινο ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 
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2.6.2.10. Ν.Π.Γ.Γ. Ο.Ν.Α.Π.«Ο ΘΔΠΙ»  

Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

 Δπσλπκία: «Νξγαληζκφο Λενιαίαο, Άζιεζεο θαη Ξνιηηηζκνχ (Ν ΘΔΠΞΗΠ)» 

Έηνο ζύζηαζεο: 2011 (ΦΔΘ Β‟ 694/29-4-2011) 

Λνκηθή κνξθή: ΛΞΓΓ 

Όξγαλα δηνίθεζεο: 15κειΩο Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. απνηεινχκελν απφ:  

• ΞΩληε (5) αηξεηνχο κε ηνπο αλαπιεξσηΩο ηνπο, εθ ησλ νπνΫσλ δχν (2) ηνπιΨρηζηνλ νξΫδνληαη απφ 

ηε κεηνςεθΫα ηνπ Γεκνηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ. 

• ΓΩθα (10) κΩιε δεκφηεο Ϊ θΨηνηθνη ηνπ ΓΪκνπ πνπ εΫλαη ρξΪζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Λνκηθνχ 

Ξξνζψπνπ Ϊ πνπ Ωρνπλ αλΨινγε επαγγεικαηηθΪ εκπεηξΫα ε νπνΫα ζπλΨδεη κε ηνλ ζθνπφ ηνπ 

Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ «Νξγαληζκφο ΛενιαΫαο Ψζιεζεο − Ξνιηηηζκνχ Ν ΘΔΠΞΗΠ». 

• Έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκΩλσλ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ φηαλ θαηαζηεΫ δπλαηφλ λα 

ζπκπεξηιεθζεΫ ζην Γ.Π. ζα αληηθαηαζηΪζεη Ωλα (1) κΩινο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ. 

 Ζ ζεηεΫα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ εΫλαη δηεηΪο θαη ιΪγεη πΨληνηε κε ηελ 

εγθαηΨζηαζε ηνπ λΩνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ 

Απνδέθηεο  

ΞαηδΫα-καζεηΩο-ελΪιηθεο-Γ‟ ΖιηθΫα-ΑΚΔΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο-Πθνπφο 

 Ζ ππφ ηελ επνπηεΫα ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ δεκηνπξγΫα δπλαηνηΪησλ πλεπκαηηθΪο θαη πνιηηηζηηθΪο 

αλΨπηπμεο ησλ δεκνηψλ.  

 Ζ δηΨζσζε θαη δηΨδνζε ηεο πνιηηηζηηθΪο θιεξνλνκηΨο, αιιΨ θαη γεληθφηεξα ηνπ ιατθνχ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο ειιεληθΪο παξΨδνζεο  

 Ζ πξνβνιΪ, αλΨπηπμε θαη δηΨδνζε ηνπ πλεχκαηνο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηδηαΫηεξα ζηνπ ηνκεΫο 

ηεο επηζηΪκεο, ησλ γξακκΨησλ θαη ησλ ηερλψλ  

 Ζ πξναγσγΪ ηεο Ψζιεζεο θαη ε επαηζζεηνπνΫεζε φισλ ησλ πνιηηψλ θαη ηδηαΫηεξα ηεο λενιαΫαο 

ζε θνηλσληθΨ ζΩκαηα. 

 Ζ ζπλερΪ αλαβΨζκηζε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηΨζεσλ ηνπ ΓΪκνπ θαη ε δεκηνπξγΫα λΩσλ. Ζ 

δεκηνπξγΫα, ιεηηνπξγΫα, δηαρεΫξηζε θαη ζπληΪξεζε Αζιεηηθψλ ΘΩληξσλ, ΓπκλαζηεξΫσλ, ΓεπΩδσλ, 

ΘνιπκβεηεξΫσλ θαη γεληθΨ ρψξσλ Αζιεηηθψλ ΔγθαηαζηΨζεσλ, θαζψο θαη ρψξσλ αλαςπρΪο θαη 

θνηλσληθΪο επαηζζεηνπνΫεζεο ησλ λΩσλ. 
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 Ζ εμαζθΨιηζε ηεο πιηθνηερληθΪο ππνδνκΪο θαη ηνπ απαξαΫηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηε θΨιπςε ησλ 

αλαγθψλ ειεχζεξεο θαη νξγαλσκΩλεο Ψζιεζεο ησλ θαηνΫθσλ ηνπ ΓΪκνπ θαη ηδηαΫηεξα ησλ λΩσλ. 

 Ζ δηνξγΨλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, αζιεηηθψλ αγψλσλ, πξνγξακκΨησλ γλσξηκΫαο κε 

αζιΪκαηα θαη πξνγξακκΨησλ θνηλσληθΪο επαηζζεηνπνΫεζεο ησλ λΩσλ. 

 Ζ ζπκκεηνρΪ θαη ζηΪξημε ησλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ πνπ ιακβΨλνπλ ρψξα ζην ΓΪκν. 

 Ζ θαιιηΩξγεηα θαη ε αλΨπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ γηα φινπο (ειεχζεξνπ θαη νξγαλσκΩλνπ), ε 

αμηνπνΫεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκΨησλ θαη ε δεκηνπξγΫα − ιεηηνπξγΫα πξνγξακκΨησλ, δξΨζεσλ 

θαη δξαζηεξηνηΪησλ γηα ηελ θνηλσληθΪ Ωληαμε θαη ηελ Ψξζε ηεο απνκφλσζεο ησλ επαΫζζεησλ θαη 

εππαζψλ θνηλσληθψλ νκΨδσλ, φπσο Ψηνκα κε εηδηθΩο αλΨγθεο. 

 Ζ αλΨπηπμε επγελνχο Ψκηιιαο, ηνπ αζιεηηθνχ πλεχκαηνο, ηε ζσκαηηθΪ, πλεπκαηηθΪ θαη 

πνιηηηζηηθΪ θαιιηΩξγεηα ησλ δεκνηψλ θαη ηδηαΫηεξα ησλ λΩσλ. 

 Ζ Ϋδξπζε θαη ιεηηνπξγΫα ηκεκΨησλ θαη Ψζιεκα, αθαδεκηψλ γηα ηελ παηδηθΪ θαη εθεβηθΪ ειηθΫα 

θαη νκΨδσλ, κε ζπκκεηνρΪ ησλ δεκνηψλ ζηα δηΨθνξα αζιΪκαηα. 

 Ζ αμηνπνΫεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ δεκνηψλ θαη ηδηαΫηεξα ησλ λΩσλ, ε θαιιηΩξγεηα 

θηιΨζινπ πλεχκαηνο, ζπιινγηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζΫαο, θαη ηελ ελΫζρπζε ησλ θνηλσληθψλ 

πξνζπαζεηψλ θαη επηδηψμεσλ γηα ηελ πγεΫα, ηελ ςπρηθΪ ηζνξξνπΫα, ηελ αλαςπρΪ, θαη ηελ 

απνκΨθξπλζε απφ ηα λαξθσηηθΨ. 

 Ζ κΩζσ ηνπ αζιεηηζκνχ δηΨδνζε ησλ παξαδφζεσλ θαη θηιεηξεληθψλ αηζζεκΨησλ ηνπ ιανχ καο 

θαη ηελ πξνψζεζε κΩζα απφ ηνπο αζιεηηθνχο αγψλεο ηεο θηιΫαο κεηαμχ ησλ ιαψλ. 

 Ζ νξγΨλσζε θαη αλΨπηπμε θΨζε εΫδνπο αζιεηηθΪο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ΓΪκν (αζιεηηθΩο 

εθδειψζεηο, αγψλεο, επηκνξθσηηθΨ ζεκηλΨξηα, δηαιΩμεηο, ζπδεηΪζεηο θιπ.), κε ζθνπφ ηελ 

θαιιηΩξγεηα θηιΨζινπ, ζπλαγσληζηηθνχ πλεχκαηνο θαη ησλ ηδαληθψλ ηνπ αζιεηηζκνχ ρσξΫο 

θαλαηηζκφ, βΫα ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο, Ψζθνπνπο αληαγσληζκνχο θαη θεξδνζθνπηθνχο 

ζηφρνπο. 

 Ζ ζπλεξγαζΫα κε ηα ζρνιεΫα θαη ηνπο ΘαζεγεηΩο ΦπζηθΪο ΑγσγΪο, ηνπο αζιεηηθνχο θνξεΫο ηεο 

πφιεο θαη ηε παξνρΪ κε θΨζε δπλαηφ ηξφπν εζηθΪο θαη πιηθΪο βνΪζεηαο θαη ηερληθΪο ππνζηΪξημεο 

κε ζηφρν ηελ ελΫζρπζε θαη ηε δηεξεχλεζε ηνπ πεδΫνπ ησλ πξσηνβνπιηψλ θαη ησλ παξεκβΨζεσλ 

ηνπο γηα ηελ αλΨπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ. 

 Ζ εζηθΪ θαη πιηθΪ ζπκπαξΨζηαζε ζηελ πξνζπΨζεηα αλΨπηπμεο θΨζε αζιεηηθΪο δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο πφιεο. 

 Ζ θαιιηΩξγεηα ηνπ πλεχκαηνο ηεο θπζηνιαηξΫαο ζηα πιαΫζηα ηεο πξνζηαζΫαο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβΨιινληνο θαη ε επΫηεπμε ηεο επαθΪο κε ηα ζηνηρεΫα ηεο θχζεο, πνπ δΫδνπλ ηελ ψζεζε ζηελ 

Ψζθεζε ηνπ ζψκαηνο. 
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 Ζ ζπλεξγαζΫα κε αζιεηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο θνξεΫο Ψιισλ ΓΪκσλ πνπ Ωρνπλ ζαλ θνηλφ ζηφρν 

ηελ αλΨπηπμε ηνπ Αζιεηηζκνχ θαη ηνπ Ξνιηηηζκνχ ελ γΩλεη. 

 

ΞξνβιΪκαηα/αλΨγθεο Γπλαηφηεηεο 
1. ΑλΨγθε γηα ιεηηνπξγΫα πεξηζζφηεξσλ 
θαιιηηερληθψλ θαη αζιεηηθψλ ηκεκΨησλ   
2. ΑλΨγθε γηα θχιαμε αζιεηηθψλ ρψξσλ 
3. ΑλΨγθε θαηαζθεπΪο λΩσλ αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη 
νινθιΪξσζεο φζσλ εΫλαη ππφ θαηαζθεπΪ (π.ρ. 
ΓΪπεδα ΠηακΨηα, ΚπΨζθεη, πνδφζθαηξν,5ρ5) 
4. Θαζαξηφηεηα ησλ αζιεηηθψλ-πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ 

1. ΔπαξθεΫο πνιηηηζηηθΩο- αζιεηηθΩο εθδειψζεηο ζε 
φιε ηελ πεξηνρΪ ηνπ δΪκνπ Γηφλπζνπ 
2. Ξαξφιν πνπ ππΨξρεη Ωιιεηςε πξνζσπηθνχ 
εληνπΫδεηαη επαξθΪο νξγΨλσζε ηνπ Λνκηθνχ 
Ξξνζψπνπ ψζηε λα αληαπνθξΫλεηαη ζηηο 
απαηηΪζεηο 
3. ΔπαξθΪ πξνζθεξφκελα θαιιηηερληθΨ θαη 
αζιεηηθΨ πξνγξΨκκαηα   

ΞεξηνξηζκνΫ ΔπθαηξΫεο 
1. Έιιεηςε Γηνηθεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ θαη ΙνγηζηηθΪο 
ππνζηΪξημεο 

1. Ζ επηρνξΪγεζε πξνγξακκΨησλ Ψζιεζεο γηα 
φινπο απφ ηελ ΔηδηθΪ ΓξακκαηεΫα ΓηαηξνθΪο θαη 
Άζιεζεο. 
2. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ 4ε ΞξνγξακκαηηθΪ 
πεξΫνδν (ΔΠΞΑ) ΞξνγξακκΨησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ 
Ξνιηηηζκφ, ηνλ Αζιεηηζκφ, θ.ι.π. 
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2.6.2.11 ρνιηθή Δπηηξνπή ρνιηθώλ Μνλάδωλ Πξωηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ 

Γηνλύζνπ   

Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

Δπσλπκία: «Πρνιηθή Δπηηξνπή Πρνιηθψλ Κνλάδσλ Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ 

Γηνλχζνπ» 

Έηνο ζύζηαζεο: 2011 (ΦΔΘ Β‟ 2142/26-9-2011) 

Λνκηθή κνξθή: ΛΞΓΓ 

Όξγαλα δηνίθεζεο: 13κειΩο Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. απνηεινχκελν απφ:  

• ΞΩληε (5) αηξεηνχο κε ηνπο αλαπιεξσηΩο ηνπο, εθ ησλ νπνΫσλ δχν (2) ηνπιΨρηζηνλ νξΫδνληαη 

απφ ηε κεηνςεθΫα ηνπ Γεκνηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ. 

• Γπν (2) ΓηεπζπληΩο, εθ ησλ πΩληε αξραηνηΩξσλ, ησλ ζρνιηθψλ κνλΨδσλ, πξσηνβΨζκηαο 

εθπαΫδεπζεο. 

 Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο αληΫζηνηρεο Ωλσζεο γνλΩσλ, θαη ζηελ πεξΫπησζε πνπ δελ ππΨξρεη 

Ωλσζε γνλΩσλ, Ωλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ πθηζηΨκελσλ ζπιιφγσλ γνλΩσλ, θαηΨ πξνηεξαηφηεηα 

κεγΩζνπο ζρνιηθΪο κνλΨδαο. 

 ΞΩληε (5) δεκφηεο Ϊ θαηνΫθνπο ηνπ ΓΪκνπ πνπ εΫλαη ρξΪζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ Ϊ πνπ Ωρνπλ αλΨινγε επαγγεικαηηθΪ Ϊ θνηλσληθΪ δξΨζε κε ηνπο αλαπιεξσηΩο ηνπο. 

Ζ ζεηεΫα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ εΫλαη δηεηΪο θαη ιΪγεη πΨληνηε κε ηελ 

εγθαηΨζηαζε ηνπ λΩνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ 

Απνδέθηεο  

ΚαζεηΩο ΞξσηνβΨζκηαο ΔθπαΫδεπζεο 

Γξαζηεξηφηεηεο-Πθνπφο 

Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. εΫλαη: 

 Ζ δηαρεΫξηζε ησλ πηζηψζεσλ γηα ηηο ιεηηνπξγηθΩο δαπΨλεο θαζαξηφηεηαο, ζΩξκαλζεο, θσηηζκνχ, 

χδξεπζεο, ηειεθψλνπ, απνρΩηεπζεο, αλαιψζηκσλ πιηθψλ, θ.ι.π. 

 Ζ ακνηβΪ θαζαξηζηξηψλ. 

 Ζ εθηΩιεζε κηθξψλ Ωξγσλ γηα επηζθεπΪ θαη ζπληΪξεζε ησλ δηδαθηεξΫσλ (ΦΔΘ 217 η. Β θνηλΪ 

ππνπξγηθΪ απφθαζε 13172/24.3.1995 φπσο θΨζε θνξΨ ηζρχεη). 

 Ζ απνθαηΨζηαζε θζνξψλ θαη δεκηψλ ησλ επΫπισλ, εμνπιηζκνχ θαη γεληθΨ ησλ δηθαζηεξηαθψλ 

εγθαηαζηΨζεσλ. 
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 Ζ θξνληΫδα γηα ηελ εμεχξεζε Ψιισλ πφξσλ θαη ν αλεθνδηαζκφο ησλ ζρνιηθψλ κνλΨδσλ κε 

Ωπηπια θαη ζθεχε, κε βηβιΫα γηα ηε ζρνιηθΪ βηβιηνζΪθε θαη γεληθΨ κε φια ηα κΩζα πνπ εΫλαη 

απαξαΫηεηα γηα ηε ιεηηνπξγΫα ηνπο θαη γεληθφηεξα ε ιΪςε φισλ ησλ κΩηξσλ πνπ θξΫλνληαη 

αλαγθαΫα γηα ηε ζηΪξημε ηεο δηνηθεηηθΪο ιεηηνπξγΫαο ησλ ζρνιηθψλ κνλΨδσλ. 

 Ζ δηαρεΫξηζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ ελδερφκελε εθκεηΨιιεπζε ησλ ζρνιηθψλ θπιηθεΫσλ.  

 

 

ΞξνβιΪκαηα/αλΨγθεο Γπλαηφηεηεο 
1. ΘηηξηαθΪ ππνδνκΪ (Ωιιεηςε θηηξΫσλ, θηΫξηα παιηΨ  
κε πνιιΨ πξνβιΪκαηα) 
2. ΔιιηπΪο ρξεκαηνδφηεζε. 
3. ΔιιηπΪο αληηκεηψπηζε θαζεκεξηλψλ θζνξψλ Ϊ 
δεκηψλ. 
4. ΔιιηπΪο θχιαμε θηηξΫσλ. 
5. ΞαληειΪο Ωιιεηςε δηνηθεηηθΪο θαη ινγηζηηθΪο 
ππνζηΪξημεο. 
6. ΑδπλακΫα ιφγσ ησλ πθηζηΨκελσλ ζπλζεθψλ 
(Ωιιεηςε θχιαμεο, αδπλακΫα ζπληΪξεζεο ησλ 
θηηξΫσλ θαη αδπλακΫα θΨιπςεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
δαπαλψλ ηνπο ) λα απνηειΩζνπλ ηα δηδαθηΪξηα πφιν 
Ωιμεο δξαζηεξηνηΪησλ γηα φινπο ηνπο δεκφηεο. 
7. ΑλΨγθε γηα νξζνινγηθφηεξε ρσξνζΩηεζε ησλ 
δηδαθηεξΫσλ γηα ηελ εμππεξΩηεζε ηνπ καζεηηθνχ 
δπλακηθνχ. 
8. ΑλΨγθε γηα ηελ χπαξμε ζρνιηθψλ ιεσθνξεΫσλ. 
9. ΑλΨγθε γηα ηελ ελεξγεηαθΪ αλαβΨζκηζε ησλ 
δηδαθηεξΫσλ θαη ηελ Ωθδνζε ελεξγεηαθψλ 
πηζηνπνηεηηθψλ θαηΨ ΘΔΛΑΘ. 
10. ΑλΨγθε γηα πξνζεηζκηθφ Ωιεγρν θηηξΫσλ. 
11. Έιιεηςε εμεηδηθεπκΩλσλ αηζνπζψλ φπσο 
πιεξνθνξηθΪο, ηξαπεδαξΫαο θαη πνιιαπιψλ 
ρξΪζεσλ (απαξαΫηεηεο γηα ηελ εθαξκνγΪ ηνπ 
εληαΫνπ αλακνξθσκΩλνπ πξνγξΨκκαηνο 
εθπαΫδεπζεο)   

1. Ξεξηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη 
επΫηεπμε νηθνλνκΫαο κΩζσ θεληξηθΪο δηαρεΫξηζεο 
ησλ πξνκεζεηψλ. 
2. Πρεδηαζκφο θαη πινπνΫεζε εθπαηδεπηηθψλ 
πξνγξακκΨησλ (ηζηνξΫαο, πνιηηηζκνχ, 
πεξηβΨιινληνο, αγσγΪο πγεΫαο). 
3. ΝξγΨλσζε ζπλεξγεΫνπ ζπληεξεηψλ 
απνθιεηζηηθΨ ησλ ζρνιηθψλ θηηξΫσλ. 
4. Θαιχηεξε δηαζπνξΨ ησλ δηδαθηεξΫσλ ζε 
νιφθιεξν ηνλ δΪκν. 
5. Δπαλαθαζνξηζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξΫσλ ησλ 
ζρνιεΫσλ (απαηηεΫηαη απφ ηελ ΓεκνηηθΪ ΔπηηξνπΪ 
ΞαηδεΫαο, πξνθεηκΩλνπ λα γΫλεη νξζνινγηθφηεξε 
θαηαλνκΪ καζεηψλ.  

ΞεξηνξηζκνΫ ΔπθαηξΫεο 
1. ΓπζιεηηνπξγΫεο απφ ηελ εθαξκνγΪ ηνπ λ. 
3852/2010 (ΘαιιηθξΨηεο). 
2. ΝηθνλνκηθΪ δπζπξαγΫα. 
3. Ζ πξνζπΨζεηα γηα εμνηθνλφκεζε ρξεκΨησλ 
πεξηνξΫδεη ηηο δπλαηφηεηεο πξνζΩγγηζεο ηεο ηνπηθΪο 
αγνξΨο θαη ηεο ελΫζρπζεο θαη ζηΪξημεο ηεο. 
4. Ν αζθπθηηθφο νηθνλνκηθφο Ωιεγρνο ρσξΫο λα 
νδεγεΫ ζηε δηαθΨλεηα θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγΫα, 
νδεγεΫ ζε πεξηζζφηεξεο γξαθεηνθξαηηθΩο αγθπιψζεηο 
θαη θαζπζηεξΪζεηο. 

1. Γπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο δξΨζεσλ απφ 
επξσπατθΨ Ϊ εζληθΨ πξνγξΨκκαηα. 
2. ΑληαιιαγΪ εκπεηξΫαο θαη ηδεψλ κε αληΫζηνηρεο 
ζρνιηθΩο επηηξνπΩο ζηελ ΔιιΨδα θαη ην εμσηεξηθφ. 
3. ΓεκηνπξγΫα ζηαζκψλ αλαθχθισζεο κε 
αληαπνδνηηθΨ νθΩιε. 

 

 

 

 

 

 

 



  87 

2.6.2.12 ρνιηθή Δπηηξνπή ρνιηθώλ Μνλάδωλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ 

Γηνλύζνπ   

Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

Δπσλπκία: «Πρνιηθή Δπηηξνπή Πρνιηθψλ Κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ 

Γηνλχζνπ» 

Έηνο ζύζηαζεο: 2011 (ΦΔΘ Β‟ 2142/26-11-2011) 

Λνκηθή κνξθή: ΛΞΓΓ 

Όξγαλα δηνίθεζεο: 13κειΩο Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηεινχκελν απφ:  

• ΞΩληε (5) αηξεηνχο κε ηνπο αλαπιεξσηΩο ηνπο, εθ ησλ νπνΫσλ δχν (2) ηνπιΨρηζηνλ νξΫδνληαη απφ 

ηε κεηνςεθΫα ηνπ Γεκνηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ. 

• Γπν (2) ΓηεπζπληΩο, εθ ησλ πΩληε αξραηνηΩξσλ, ησλ ζρνιηθψλ κνλΨδσλ, δεπηεξνβΨζκηαο 

εθπαΫδεπζεο. 

 Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο αληΫζηνηρεο Ωλσζεο γνλΩσλ, θαη ζηελ πεξΫπησζε πνπ δελ ππΨξρεη 

Ωλσζε γνλΩσλ, Ωλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ πθηζηΨκελσλ ζπιιφγσλ γνλΩσλ, θαηΨ πξνηεξαηφηεηα 

κεγΩζνπο ζρνιηθΪο κνλΨδαο. 

 Έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ καζεηηθψλ θνηλνηΪησλ γηα ηα ζρνιεΫα ηεο δεπηεξνβΨζκηαο 

εθπαΫδεπζεο, θαηΨ πξνηεξαηφηεηα κεγΩζνπο ζρνιηθΪο κνλΨδαο. 

 ΡΩζζεξηο (4) δεκφηεο Ϊ θαηνΫθνπο ηνπ ΓΪκνπ πνπ εΫλαη ρξΪζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ Ϊ πνπ Ωρνπλ αλΨινγε επαγγεικαηηθΪ Ϊ θνηλσληθΪ δξΨζε κε ηνπο αλαπιεξσηΩο ηνπο. 

Ζ ζεηεΫα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ εΫλαη δηεηΪο θαη ιΪγεη πΨληνηε κε ηελ 

εγθαηΨζηαζε ηνπ λΩνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ 

Απνδέθηεο  

ΚαζεηΩο ΓεπηεξνβΨζκηαο ΔθπαΫδεπζεο 

Γξαζηεξηφηεηεο-Πθνπφο 

Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. εΫλαη: 

 Ζ δηαρεΫξηζε ησλ πηζηψζεσλ γηα ηηο ιεηηνπξγηθΩο δαπΨλεο θαζαξηφηεηαο, ζΩξκαλζεο, θσηηζκνχ, 

χδξεπζεο, ηειεθψλνπ, απνρΩηεπζεο, αλαιψζηκσλ πιηθψλ, θ.ι.π. 

 Ζ ακνηβΪ θαζαξηζηξηψλ. 

 Ζ εθηΩιεζε κηθξψλ Ωξγσλ γηα επηζθεπΪ θαη ζπληΪξεζε ησλ δηδαθηεξΫσλ (ΦΔΘ 217 η. Β θνηλΪ 

ππνπξγηθΪ απφθαζε 13172/24.3.1995 φπσο θΨζε θνξΨ ηζρχεη). 

 Ζ απνθαηΨζηαζε θζνξψλ θαη δεκηψλ ησλ επΫπισλ, εμνπιηζκνχ θαη γεληθΨ ησλ δηδαθηεξηαθψλ 

εγθαηαζηΨζεσλ. 
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 Ζ θξνληΫδα γηα ηελ εμεχξεζε Ψιισλ πφξσλ θαη ν αλεθνδηαζκφο ησλ ζρνιηθψλ κνλΨδσλ κε 

Ωπηπια θαη ζθεχε, κε βηβιΫα γηα ηε ζρνιηθΪ βηβιηνζΪθε θαη γεληθΨ κε φια ηα κΩζα πνπ εΫλαη 

απαξαΫηεηα γηα ηε ιεηηνπξγΫα ηνπο θαη γεληθφηεξα ε ιΪςε φισλ ησλ κΩηξσλ πνπ θξΫλνληαη 

αλαγθαΫα γηα ηε ζηΪξημε ηεο δηνηθεηηθΪο ιεηηνπξγΫαο ησλ ζρνιηθψλ κνλΨδσλ. 

 

ΞξνβιΪκαηα/αλΨγθεο Γπλαηφηεηεο 
1. ΞαληειΪο Ωιιεηςε δηνηθεηηθΪο θαη ινγηζηηθΪο 
ππνζηΪξημεο 
2. ΞεξηνξηζκΩλε θξαηηθΪ ρξεκαηνδφηεζε 
3. Έιιεηςε κεηαθνξηθνχ κΩζνπ γηα κεηαθνξΨ 
καζεηψλ γηα καζεηηθΩο Ϊ ζρνιηθΩο εθδειψζεηο 
4. ΑλΨγθε γηα ελεξγεηαθΪ αλαβΨζκηζε ησλ ζρνιεΫσλ  

1. Γπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ θαη 
επΫηεπμε νηθνλνκΫαο θιΫκαθαο ζε πξνκΪζεηεο ιφγσ 
ζπγρψλεπζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλΨδσλ   
 

ΞεξηνξηζκνΫ ΔπθαηξΫεο 

1. ΓπζιεηηνπξγΫα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγΪ 
ηνπ λ. 3852/2010 «ΘαιιηθξΨηεο» (π.ρ. ζηηο 
ιεηηνπξγηθΩο δαπΨλεο) 
2. Έιιεηςε εμνπιηζκνχ (ππνινγηζηΩο, θ.ι.π.) 

1. Σξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηΪησλ κΩζα απφ 
πξνγξΨκκαηα ΔΠΞΑ Ϊ Ψιιεο ρξεκαηνδνηηθΩο 
πεγΩο  
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2.6.2.13 «ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΔΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ –ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ-ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

&ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΓΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ-ΑΝΟΙΞΗ-ΚΡΤΟΝΔΡΙΟΤ»   

Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

 

Δπσλπκία: «ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΘΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ –ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΠΚΒΝΙΝ-

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ &ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΑΓΗΝ ΠΡΔΦΑΛΝ-ΑΛΝΗΜΖΠ-

ΘΟΝΛΔΟΗΝ» κε δ.η. «ΔΜΔΙΗΜΖ ΑΛΝΗΜΖ-ΘΟΝΛΔΟΗ-ΑΓΗΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ» 

Έηνο ζύζηαζεο: 2009(ΦΔΘ η.Α.Δ./Δ.Ξ.Δ. 9209/28-7-2011) 

Λνκηθή κνξθή: Α.Δ. 

Όξγαλα δηνίθεζεο: 7κειΩο Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

Ζ ζεηεΫα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνπ νξΫδεηαη ζε πΩληε Ωηε 

 

Απνδέθηεο  

ινη νη θΨηνηθνη ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ 

 

Γξαζηεξηφηεηεο-Πθνπφο 

Πθνπφο ηεο εηαηξεΫαο εΫλαη ε παξνρΪ νινθιεξσκΩλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηνΫθνπο ησλ 

πεξηνρψλ ησλ ηξηψλ ΝΡΑ θαη γεληθφηεξα ζηελ ΔιιεληθΪ θαη δηεζλΪ αγνξΨ ζηνπο ηνκεΫο: 

 Ρεο εθπαΫδεπζεο θαη επαγγεικαηηθΪο θαηΨξηηζεο, 

 Ρεο πξνζηαζΫαο ηνπ πεξηβΨιινληνο θαη ηεο αλαθχθισζεο, 

 Ρνπ πνιηηηζκνχ, 

 Ρεο πξσηνβΨζκηαο πγεΫαο  

 Ρεο αμηνπνΫεζεο επξσπατθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκΨησλ, 

 Ρεο αμηνπνΫεζεο ησλ ρψξσλ πνπ θαζνξΫδνληαη απφ ηνπο ΝΡΑ γηα ηελ δηελΩξγεηα ηεο 

δηαθΪκηζεο 

 Ρεο δξαζηεξηνπνΫεζεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκΩα 

 Ρεο πξνψζεζεο ηεο ζπλεξγαζΫαο ησλ ηξηψλ ΝΡΑ πνπ ζπζηΪλνπλ ηε παξνχζα 

 

Παξαηήξεζε: 

Γελ Ωρεη μεθηλΪζεη αθφκα ην Ωξγν ηεο 
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ΘΟΗΠΗΚΑ ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

1. ΑλΨγθε βειηΫσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ ΓΪκνπ                                                                              

2. ΑπνζαθΪληζε ξφισλ θαη αξκνδηνηΪησλ                                                                              

3. ΑλαδηνξγΨλσζε ππεξεζηψλ θαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπο                                   

4. ΡππνπνΫεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη εληχπσλ ησλ Γ/λζεσλ θαη ΡκεκΨησλ                        

5. ΠπζηΩγαζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ζε Ωλα θηΫξην                                                                            

6. ΠηειΩρσζε ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. κε Ωκπεηξν θαη ηθαλφ πξνζσπηθφ (δηνηθεηηθΪ θαη ινγηζηηθΪ 

ππνζηΪξημε) 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3 

33..  ΠΠΡΡΟΟΑΑΡΡΖΖΓΓΗΗΘΘΖΖ  ΡΡΝΝ  ΓΓΖΖΚΚΝΝ  ΘΘΑΑΗΗ  ΑΑΛΛΑΑΞΞΡΡΜΜΗΗΑΑΘΘΔΔΠΠ  

ΞΞΟΟΝΝΡΡΔΔΟΟΑΑΗΗΝΝΡΡΖΖΡΡΔΔΠΠ  

33..11  ΡΡΝΝ  ΝΝΟΟΑΑΚΚΑΑ  ΘΘΑΑΗΗ  ΝΝΗΗ  ΑΑΟΟΣΣΔΔΠΠ  ΡΡΝΝ  ΓΓΖΖΚΚΝΝ  ΓΓΗΗΝΝΛΛΠΠΝΝ  

Ζ αλΨπηπμε ελφο ηφπνπ απνηειεΫ κηα ζχλζεηε δηαδηθαζΫα πνπ ζα πξΩπεη λα αληηκεησπΫδεη 

ζπληνληζκΩλα ζΩκαηα νηθνλνκΫαο, θνηλσλΫαο, πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ θαη πεξηβΨιινληνο.  

Ζ ζχληαμε ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ απνηειεΫ κηα ζπιινγηθΪ δηαδηθαζΫα  θαηΨ ηελ νπνΫα φινη 

νη εκπιεθφκελνη ζπκθσλνχλ ζε Ωλα απφ θνηλνχ φξακα ην νπνΫν ζα πξΩπεη λα αλαιπζεΫ ζε 

πξαγκαηηθνχο θαη εθηθηνχο ζηφρνπο θαη  λα νξηζζνχλ νη δεΫθηεο γηα ηελ θαηακΩηξεζε ηεο πξνφδνπ 

ησλ ζηφρσλ, ψζηε λα θξΫλεηαη ζηαδηαθΨ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο  θαη λα αμηνινγνχληαη νη 

εθΨζηνηε  επηινγΩο. 

Όξακα καο είλαη: 

 λα δεκηνπξγήζνπκε κηα αλζξψπηλε, θαζαξή θαη ιεηηνπξγηθή πφιε κε θνηλσληθή 

ζπλνρή, αιιειεγγχε θαη δηαθάλεηα  

 λα βειηηψζνπκε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ αλαβαζκίδνληαο ην πεξηβάιινλ, 

εληζρχνληαο ηελ απαζρφιεζε, ηελ  ηνπηθή νηθνλνκία, ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ κε 

ηαπηφρξνλε  πξνζηαζία ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

 λα δεκηνπξγήζνπκε ζεζκνχο θαη δξάζεηο πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ θαη λενιαίαο  

 λα πεηχρνπκε κηα αλνηρηή ζπκκεηνρηθή θνηλσλία  

 λα εμαζθαιίζνπκε κηα απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δηνίθεζε κε επξσπατθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ  

 λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ζχγρξνλν Γήκν Γηνλχζνπ βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο, κε ζεβαζκφ ζηηο επφκελεο γελεέο 

 

Η πξνζέγγηζε ηνπ παξαπάλω νξάκαηνο ζα γίλεη κε ηηο επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο πνπ 

βαζίδνληαη ζηηο αθόινπζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο: 

 Πεβαζκφο ησλ αξρψλ ηεο αεηθφξνπ αλΨπηπμεο  

 ΒειηΫσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ πεξηβΨιινληνο 

 Ζ βειηΫσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβΨιινληνο θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηελ θαηεχζπλζε δηαξθνχο 

βειηΫσζεο ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβΨιινληνο 
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 Ξξνψζεζε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρΪο ησλ πνιηηψλ 

 Αληαπφθξηζε ζηηο αλΨγθεο θαη ηα αηηΪκαηα ησλ πνιηηψλ 

 ΓηαθΨλεηα θαη ρξεζηΪ δηαρεΫξηζε 

 ηνζΩηεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηνΫθεζεο θαη νξγΨλσζεο ππεξεζηψλ 

 H επΩθηαζε ησλ δξΨζεσλ Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ πεξεζηψλ 

 Ίζεο επθαηξΫεο απαζρφιεζεο, θαηαπνιΩκεζε ησλ δηαθξΫζεσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

 ΠηΪξημε ησλ ηνπηθψλ επηρεηξΪζεσλ θαη ελΫζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 ΑλΨπηπμε ζρΩζεσλ ζπλεξγαζΫαο κε δηαθξαηηθνχο θαη ηνπηθνχο θνξεΫο,  

 ΑλνηρηΪ, δΫθαηε θαη ζπκκεηνρηθΪ δηνΫθεζε   

 

3.2. Ζ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΡΝ ΓΖΚΝ 

Ζ ζηξαηεγηθΪ ηνπ ΓΪκνπ απνηειεΫ ζπλεθηηθφ ζχλνιν γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξΨζεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ εθπιΪξσζε ηεο απνζηνιΪο ηνπ θαη ζηελ επΫηεπμε ηνπ νξΨκαηνο ηνπ ΓΪκνπ. 

Γηα ηηο αλΨγθεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ΓΪκνπ 

απαηηεΫηαη ε νξηνζΩηεζε δχν επηπΩδσλ ιΪςεο απνθΨζεσλ:  

α) Ρν επΫπεδν ηνπ ΓεκΨξρνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ θαη  

β) ην επΫπεδν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 

A’ Δπίπεδο

Β’ Δπίπεδο

Δπίπεδν Λήςεο 

Απνδάζεσλ

Πξντόλ 

Πξνγξακκαηηζκνύ

Πεξηερόκελν

Γημοηικό σμβούλιο 

και Γήμαρτος
ηραηηγική

Γενικοί ηότοι και 

Πολιηικές Γράζεις

Τπηρεζίες τέδια Γράζης ηότοι και Γράζεις

 

Πρήκα 2: Δπίπεδα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 
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Ρν πξψην επΫπεδν απνθαζΫδεη ηε ζηξαηεγηθΪ ηνπ ΓΪκνπ πξνζδηνξΫδνληαο γεληθνχο ζηφρνπο θαη 

πνιηηηθΩο δξΨζεηο, ελψ ην δεχηεξν επΫπεδν θαηαξηΫδεη ζρΩδηα δξΨζεο πξνζδηνξΫδνληαο εηδηθνχο 

ζηφρνπο θαη δξΨζεηο γηα ηελ επΫηεπμε ηνπ θΨζε ελφο απφ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδΫνπ. 

Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθΪο ηνπ ΓΪκνπ ζεκαΫλεη: 

1. Ρνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θξΫζηκσλ δεηεκΨησλ ηνπηθΪο αλΨπηπμεο πνπ ζα αληηκεησπΫζεη ν 

ΓΪκνο 

2. Ρε δηακφξθσζε ησλ θαηΨιιεισλ εζσηεξηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ πνπ ζα δηαζθαιΫζνπλ 

ηελ επηηπρΪ πξνζΩγγηζε ησλ σο Ψλσ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπηθΪο αλΨπηπμεο 

33..22..11..ΘΘΑΑΘΘΝΝΟΟΗΗΠΠΚΚΝΝΠΠ  ΓΓΔΔΛΛΗΗΘΘΥΥΛΛ  ΠΠΡΡΝΝΣΣΥΥΛΛ  ΑΑΛΛΑΑΞΞΡΡΜΜΖΖΠΠ  

Ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο  ηνπ ΓΪκνπ απνηειεΫηαη απφ Ωλα ζχλνιν αμφλσλ  αλΨπηπμεο, κΩηξσλ, 

γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξΨζεο πνπ Ωρνπλ σο ζθνπφ ηελ εθπιΪξσζε ηεο απνζηνιΪο θαη 

ηελ επΫηεπμε ηνπ νξΨκαηνο γηα ηνλ ηφπν καο.  

ΠπγθεθξηκΩλα νη ζηφρνη πνπ ηΩζεθαλ θαη ηα ζρΩδηα δξΨζεο πνπ ζα αθνινπζΪζνπλ πξνζβιΩπνπλ 

ζε κηα νινθιεξσκΩλε πξνζΩγγηζε αληηκεηψπηζεο θξΫζηκσλ δεηεκΨησλ ηνπηθΪο αλΨπηπμεο θαη  ζε 

κηα δηαξζξσηηθΪ αληηκεηψπηζε αδπλακηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβΨιινληνο κε παξεκβΨζεηο 

νξγαλσηηθΪο θαη δηνηθεηηθΪο αιιαγΪο πνπ ζα Ωρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθΪ αμΫα γηα ηνλ ηφπν.  

 

ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΓΔΛΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

Ξεξηβάιινλ θαη Ξνηφηεηα Εσήο 

ΔθαξκνγΪ ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ εμαζθΨιηζε ησλ 

απαηηνχκελσλ θνηλνρξΪζησλ ρψξσλ θαη ηελ 

νηθηζηηθΪ αλΨπηπμε ηεο πεξηνρΪο    

ΞξνζηαζΫα ηνπ Γαζηθνχ, Γεσξγηθνχ θαη 

Θηελνηξνθηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρΪο. 

ΔλΫζρπζε θαη ζπληΪξεζε αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ 

πξαζΫλνπ 

ινπνΫεζε νινθιεξσκΩλσλ παξεκβΨζεσλ αζηηθΪο 

αλΨπιαζεο.  

ΒειηΫσζε - επηζθεπΪ θαη ζπληΪξεζε θνηλνρξΪζησλ 

ρψξσλ   

ΠπληΪξεζε , αλαβΨζκηζε, επΩθηαζε θνηκεηεξΫσλ  

θαη δεκηνπξγΫα λΩσλ – ΘΩληξνπ απνηΩθξσζεο 

λεθξψλ 

Έξγα ππξνπξνζηαζΫαο θαη ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο γηα 

ην πεξηβΨιινλ 

 ΓηΨλνημε θαη βειηΫσζε νδηθνχ δηθηχνπ 

ΒειηΫσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θαη ζπγθνηλσληαθνχ 

δηθηχνπ 

Πρεδηαζκφο θαιχηεξεο ιεηηνπξγΫαο ηεο ΓεκνηηθΪο 

ΠπγθνηλσλΫαο 

 ΓεκηνπξγΫα νξγαλσκΩλσλ ρψξσλ parking 

ΓηαρεΫξηζε νκβξΫσλ πδΨησλ 
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ΝινθιεξσκΩλε δηαρεΫξηζε απνρΩηεπζεο αθαζΨξησλ 

Δθζπγρξνληζκφο δηθηχνπ χδξεπζεο 

 ΚεΫσζε – αληηκεηψπηζε ηεο αζηηθΪο ξχπαλζεο θαη 

βειηΫσζε ηεο πνηφηεηαο δσΪο  

ΔλΫζρπζε ηεο αλαθχθισζεο 

ΒειηΫσζε επηπΩδνπ θαζαξηφηεηαο ηεο πφιεο 

ΒειηΫσζε ππνδνκψλ θαζαξηφηεηαο θαη δηαρεΫξηζεο 

ζηεξεψλ απνβιΪησλ 

Έξγα ΑΞΔ θαη Δμνηθνλφκεζε ΔλΩξγεηαο 

Θνηλσληθή Ξνιηηηθή, Ξαηδεία, Ξνιηηηζκφο θαη 

Αζιεηηζκφο 

 ΒειηΫσζε θαη επΩθηαζε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ  γηα 

λΪπηα, λΩνπο, γπλαΫθεο, ειηθησκΩλνπο, ΑΚΔΑ 

ΘνηλσληθΪ ελζσκΨησζε θαη ζηΪξημε εππαζψλ 

νκΨδσλ πιεζπζκνχ 

ΓεκηνπξγΫα λΩσλ ρψξσλ θνηλσληθΪο πξφλνηαο θαη 

ζπληΪξεζεο πθηζηΨκελσλ 

ΔπΩθηαζε, ζπληΪξεζε θαη επηζθεπΪ ζρνιηθψλ 

θηηξΫσλ 

ΑλΩγεξζε λΩσλ θηηξΫσλ γηα ηε ζηΩγαζε ζρνιεΫσλ 

ΔλΫζρπζε λΩσλ ζεζκψλ θαη δξαζηεξηνηΪησλ γηα ηελ 

παηδεΫα / λενιαΫα 

ΠπληΪξεζε, αλαβΨζκηζε θαη επΩθηαζε  πνιηηηζηηθψλ 

ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ 

 ΑλΨπηπμε θαη πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηΪησλ, θαιιηηερληθΪο παηδεΫαο θαη 

αλΨδεημε πνιηηηζηηθΪο θιεξνλνκηΨο 

Δμσξατζκφο αζιεηηθψλ εγθαηαζηΨζεσλ, 

ζπληΪξεζε, θαζαξηφηεηα θαη θχιαμε ησλ 

πθηζηΨκελσλ ρψξσλ θαη δεκηνπξγΫα λΩσλ 

ΑλαβΨζκηζε, δηεχξπλζε ησλ αζιεηηθψλ 

δξαζηεξηνηΪησλ θαη ελΫζρπζε ζρνιηθνχ, καδηθνχ 

θαη αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ 

Ρνπηθή νηθνλνκία - Απαζρφιεζε 

ΚεΫσζε ηεο αλεξγΫαο  

 ΔλΫζρπζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο πςεινχ επηπΩδνπ 

Δζσηεξηθή Αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ 

 ΑλαδηνξγΨλσζε ππεξεζηψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

Δπηκφξθσζε  ππαιιΪισλ θαη αηξεηψλ 

 ΔηζαγσγΪ ζχγρξνλσλ δηαδηθαζηψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγΫαο  ηνπ ΓΪκνπ. 

(Πχζηεκα δηαρεΫξηζεο θαη πνηφηεηαο παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ (ISO) -ΞηζηνπνΫεζε  δηαρεηξηζηηθΪο 

επΨξθεηαο  ΓΪκνπ) 

ΒειηΫσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ηεο εμππεξΩηεζεο ησλ πνιηηψλ κε ηελ αμηνπνΫεζε 

ησλ Ρ.Ξ.Δ. 
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 ΑλΨπηπμε δηαδηθαζηψλ δηαθΨλεηαο, ακθΫδξνκεο 

επηθνηλσλΫαο θαη ζπκκεηνρΪο ησλ πνιηηψλ - 

ζπλεξγαζΫεο 

Νξζνινγηθφηεξε αμηνπνΫεζε  δεκνηηθΪο πεξηνπζΫαο 

ΔπηζθεπΪ θαη ζπληΪξεζε ησλ δεκνηηθψλ θηηξΫσλ, 

βειηΫσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζΫαο  ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ζπγθΩληξσζε ησλ ππεξεζηψλ ζε εληαΫν 

δεκνηηθφ θηΫξην    

 ΣσξνζΩηεζε θαη δεκηνπξγΫα ακαμνζηαζΫνπ γηα ηε 

ζηΩγαζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ππεξεζΫαο 

θαζαξηφηεηαο 

ΒειηΫσζε ηεο ππεξεζΫαο ΓεκνηηθΪο αζηπλνκΫαο 

 ΒειηηζηνπνΫεζε κεραληζκψλ αληηκεηψπηζεο 
θηλδχλσλ απφ θπζηθΨ αΫηηα 

 

33..22..22..ΘΘΑΑΘΘΝΝΟΟΗΗΠΠΚΚΝΝΠΠ  ΞΞΝΝΙΙΗΗΡΡΗΗΘΘΥΥΛΛ  ΓΓΟΟΑΑΠΠΔΔΥΥΛΛ  ΘΘΑΑΗΗ  ΠΠΡΡΝΝΣΣΥΥΛΛ  ΔΔΠΠΥΥΡΡΔΔΟΟΗΗΘΘΖΖΠΠ  ΑΑΛΛΑΑΞΞΡΡΜΜΖΖΠΠ    

Υο εζσηεξηθΪ αλΨπηπμε νξΫδνπκε ηε βειηΫσζε ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο Απνδνηηθφηεηαο θαη 

ηεο ΛνκηκνπνΫεζεο ηεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ, ζεσξνχκελνπ ηφζν σο νξγαληζκνχ παξνρΪο δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ αιιΨ θαη σο πνιηηηθνχ, θνηλσληθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ζεζκνχ. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα, ε απνδνηηθφηεηα θαη ε λνκηκνπνΫεζε απνηεινχλ θξηηΪξηα αμηνιφγεζεο ηεο 

ιεηηνπξγΫαο ελφο ΓΪκνπ πνπ αμηνινγνχλ ηα εμΪο : 

Απνηειεζκαηηθφηεηα: ΑμηνινγεΫ ην θαηΨ πφζν νη εθξνΩο θαη ηα απνηειΩζκαηα ηεο δξΨζεο ηνπ 

ΓΪκνπ απνθιΫλνπλ απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ Ωρνπλ ηεζεΫ ζην ΔΞ. Κε Ψιινπο φξνπο αμηνινγεΫ ηελ 

πνζνηηθΪ επΨξθεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εθξνψλ θαζψο θαη ηηο σθΩιεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

ζηνπο απνδΩθηεο απφ ηηο δξΨζεηο ηνπ ΓΪκνπ. 

Απνδνηηθφηεηα: ΑμηνινγεΫ ην θαηΨ πφζν νη δξΨζεηο ηνπ ΓΪκνπ απνδΫδνπλ ην κΩγηζην δπλαηφ 

απνηΩιεζκα κε ην ειΨρηζην δπλαηφ θφζηνο θαη ζηνλ ειΨρηζην δπλαηφ ρξφλν. 

Λνκηκνπνίεζε: ΑμηνινγεΫ ην θαηΨ πφζν νη ζηφρνη ηνπ ΓΪκνπ απνθιΫλνπλ απφ ηηο αλΨγθεο, ηηο 

αμΫεο θαη ηηο πξνζδνθΫεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ην εζσηεξηθφ πεξηβΨιινλ 

ηνπ ΓΪκνπ. Γηα ηε δηαζθΨιηζε ηεο λνκηκνπνΫεζεο ηεο ιεηηνπξγΫαο ελφο ΓΪκνπ απαηηεΫηαη ε Ψζθεζε 

αλνηθηΪο, αληαπνθξηηηθΪο, δηαθαλνχο, ζπκκεηνρηθΪο θαη δΫθαηεο ηνπηθΪο δηαθπβΩξλεζεο. 

Ζ εζσηεξηθΪ αλΨπηπμε ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ ζα εμαζθαιηζζεΫ κΩζσ ηεο βειηΫσζεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:  

 Γξαζηεξηφηεηεο & ΓηαδηθαζΫεο ιεηηνπξγΫαο 

 ΝξγΨλσζε & ΠπλεξγαζΫεο 

 Αλζξψπηλν Γπλακηθφ & ιηθνηερληθΪ πνδνκΪ 
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 ΝηθνλνκηθΨ 

Νη πνιηηηθΩο δξΨζεο θαη νη γεληθνΫ ζηφρνη εζσηεξηθΪο αλΨπηπμεο καο δεΫρλνπλ ην «πσο πξΩπεη λα 

αιιΨμεη εζσηεξηθΨ ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ πξνθεηκΩλνπ λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπηθΪο αλΨπηπμεο» 

θαη ζπγθεθξηκΩλα: 

 πνηεο αιιαγΩο ζα επηδηψμεη ν ΓΪκνο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο δηαδηθαζΫεο ηνπ  

 πνηεο αιιαγΩο ζα επηδηψμεη ν ΓΪκνο ζηελ νξγΨλσζε θαη ζηηο ζπλεξγαζΫεο ηνπ 

 πνηεο αιιαγΩο ζα επηδηψμεη ν ΓΪκνο ζην πξνζσπηθφ θαη ζηελ πιηθνηερληθΪ ππνδνκΪ ηνπ 

 πνηεο αιιαγΩο ζα επηδηψμεη ν ΓΪκνο ζηα νηθνλνκηθΨ ηνπ  

 
Πηνλ πΫλαθα πνπ αθνινπζεΫ, πεξηγξΨθνληαη νη ΞνιηηηθΩο ΓξΨζεο θαζψο θαη νη ΓεληθνΫ Πηφρνη 

ΔζσηεξηθΪο ΑλΨπηπμεο γηα θΨζε ΘεκαηηθΪ Δλφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ΞεξηβΨιινληνο. 

ΘΔΚΑΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ 

ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 

ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΓΟΑΠΖΠ 
ΓΔΛΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 

ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

Γξαζηεξηφηεηεο & 

Γηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο 

- Γηεχξπλζε παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ επΨξθεηα ησλ πθηζηΨκελσλ 

ηερληθψλ, πνιενδνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ, 

αζιεηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ 

δξαζηεξηνηΪησλ  

- ΑηζζεηηθΪ αλαβΨζκηζε ηεο 

πεξηνρΪο 

- ΝινθιΪξσζε ησλ ζπλερηδφκελσλ 

θαη πινπνΫεζε λΩσλ Ωξγσλ 

ππνδνκψλ 

- ΒειηΫσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ πθηζηΨκελσλ 

δξαζηεξηνηΪησλ κε ζθνπφ ηελ 

πνηνηηθφηεξε, νηθνλνκηθφηεξε θαη 

ηαρχηεξε εμππεξΩηεζε ηνπ πνιΫηε 

- ΔλΫζρπζε ηεο ηνπηθΪο νηθνλνκΫαο 

- ΒειηΫσζε ηεο πνηφηεηαο δσΪο θαη 

ηεο αζθΨιεηαο ησλ πνιηηψλ 

- ΔλΫζρπζε ηεο θνηλσληθΪο 

αιιειεγγχεο θαη θνηλσληθΪο 

κΩξηκλαο 

- ΔλΫζρπζε ηεο ζπκκεηνρΪο ησλ 

πνιηηψλ 

- ΥξΫκαλζε “κεγΨισλ Ωξγσλ” 

ππνδνκψλ ζε ζπλεξγαζΫα κε ηνπο 

γεηηνληθνχο ΝΡΑ 

ΔηζαγσγΪ ζχγρξνλσλ δηαδηθαζηψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο, 

θαη αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ 

ΓΪκνπ 

(Θνηλφ πιαΫζην αμηνιφγεζεο – 

ΠηνρνζεζΫα) 

ΑλΨπηπμε δηαδηθαζηψλ δηαθΨλεηαο, 

ακθΫδξνκεο επηθνηλσλΫαο θαη 

ζπκκεηνρΪο ησλ πνιηηψλ 

ΒειηΫσζε θαη επΩθηαζε ηεο ππεξεζΫαο 

ΓεκνηηθΪο ΑζηπλνκΫαο  

ΒειηΫσζε θαη επΩθηαζε θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ 

ΔλΫζρπζε λΩσλ ζεζκψλ θαη 

δξαζηεξηνηΪησλ γηα ηελ παηδεΫα 

ΑλΨπηπμε θαη πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηΪησλ 

ΝινθιΪξσζε αζιεηηθψλ ππνδνκψλ, 

ζπληΪξεζε θαη θχιαμε  

ΑλαβΨζκηζε θαη δηεχξπλζε αζιεηηθψλ 

δξαζηεξηνηΪησλ 

ΚεΫσζε αλεξγΫαο 

ΠηΪξημε ηνπηθψλ επηρεηξΪζεσλ 

Νξγάλσζε θαη 

Ππλεξγαζίεο 

- ΔθαξκνγΪ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ 

δηνΫθεζεο θαη νξγΨλσζεο ησλ 

ππεξεζηψλ 

- Αλαζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ 

ιεηηνπξγΫαο ηνπ ΓΪκνπ θαη Λνκηθψλ 

Ξξνζψπσλ 

ΑλαδηνξγΨλσζε ππεξεζηψλ θαη ησλ 

Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ ΓΪκνπ 

Πχζηεκα δηαρεΫξηζεο θαη πνηφηεηαο 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (ISO) – 

ΞηζηνπνΫεζε δηαρεηξηζηηθΪο επΨξθεηαο 

ΓΪκνπ  
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- Γηεχξπλζε θαη νξζνινγηθφηεξε 

αμηνπνΫεζε ησλ ηνπηθψλ θαη 

δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ 

- ΑμηνπνΫεζε ησλ Ρερλνινγηψλ 

ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ 

(ΡΞΔ) 

ΒειηΫσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο εμππεξΩηεζεο ησλ 

πνιηηψλ κε ηελ αμηνπνΫεζε ησλ ΡΞΔ 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 

θαη ιηθνηερληθή 

πνδνκή 

- Νξζνινγηθφηεξε αμηνπνΫεζε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ελΫζρπζΪ 

ηνπ κε βΨζε ηηο θαηαγεγξακκΩλεο 

αλΨγθεο ησλ ππεξεζηψλ  

- ΑλαβΨζκηζε ηεο ελεκΩξσζεο θαη 

ησλ γλψζεσλ αηξεηψλ θαη 

πξνζσπηθνχ 

- ΒειηΫσζε ηεο πιηθνηερληθΪο 

ππνδνκΪο 

- Δπηκφξθσζε ππαιιΪισλ θαη 

αηξεηψλ 

ΔπηζθεπΪ θαη ζπληΪξεζε ησλ 

δεκνηηθψλ θηηξΫσλ, βειηΫσζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζΫαο ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ζπγθΩληξσζε ησλ ππεξεζηψλ ζε 

εληαΫν δεκνηηθφ θηΫξην 

ΣσξνζΩηεζε θαη δεκηνπξγΫα 

ακαμνζηαζΫνπ γηα ηε ζηΩγαζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο 

ππεξεζΫαο θαζαξηφηεηαο 

Νηθνλνκηθά 

- Νξζνινγηθφηεξε αμηνπνΫεζε 

πφξσλ θαη θαηαλνκΪο δαπαλψλ 

- Αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ ΓΪκνπ 

κΩζσ ηεο αμηνπνΫεζεο εζληθψλ θαη 

επξσπατθψλ πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο θαη ηεο 

θαιχηεξεο αμηνπνΫεζεο ησλ 

πθηζηΨκελσλ πεγψλ 

Νξζνινγηθφηεξε αμηνπνΫεζε 

δεκνηηθΪο πεξηνπζΫαο 
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Νη ζηφρνη θαη νη πνιηηηθΩο, επειΩγεζαλ κε ηξφπν ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη παξΨιιεια νη αλΨγθεο 

βειηΫσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο λνκηκνπνΫεζεο ηεο ιεηηνπξγΫαο 

ηνπ, φπσο θαΫλεηαη ζηνλ επφκελν πΫλαθα. 

ΘΔΚΑΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ 

ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑ ΛΝΚΗΚΝΞΝΗΖΠΖ 

Γξαζηεξηφηεηεο θαη 

Γηαδηθαζίεο 

Ιεηηνπξγίαο 

- Γηεχξπλζε παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ επΨξθεηα 

ησλ πθηζηΨκελσλ 

ηερληθψλ, πνιενδνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ, 

αζιεηηθψλ θαη 

ππνζηεξηθηηθψλ 

δξαζηεξηνηΪησλ  

- ΑηζζεηηθΪ αλαβΨζκηζε 

ηεο πεξηνρΪο 

- ΝινθιΪξσζε ησλ 

ζπλερηδφκελσλ θαη 

πινπνΫεζε λΩσλ Ωξγσλ 

ππνδνκψλ 

- ΒειηΫσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

πθηζηΨκελσλ 

δξαζηεξηνηΪησλ κε ζθνπφ 

ηελ πνηνηηθφηεξε, 

νηθνλνκηθφηεξε θαη 

ηαρχηεξε εμππεξΩηεζε ηνπ 

πνιΫηε 

- ΔλΫζρπζε ηεο ηνπηθΪο 

νηθνλνκΫαο 

- ΒειηΫσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσΪο θαη ηεο αζθΨιεηαο 

ησλ πνιηηψλ 

- ΔλΫζρπζε ηεο θνηλσληθΪο 

αιιειεγγχεο θαη 

θνηλσληθΪο κΩξηκλαο 

 ΒειηΫσζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο 
ησλ πθηζηΨκελσλ 
δξαζηεξηνηΪησλ 
κε ζθνπφ ηελ 
νηθνλνκηθφηεξε 
θαη ηαρχηεξε 
εμππεξΩηεζε ηνπ 
πνιΫηε 

 ΔηζαγσγΪ 
ζχγρξνλσλ 

δηαδηθαζηψλ 
πξνγξακκαηηζκνχ, 
παξαθνινχζεζεο 
θαη αμηνιφγεζεο 
ηεο ιεηηνπξγΫαο 
ηνπ ΓΪκνπ (Θνηλφ 
ΞιαΫζην 
Αμηνιφγεζεο – 
ΠηνρνζεζΫα) 

 ΔλΫζρπζε ηεο 
ζπκκεηνρΪο ησλ 
πνιηηψλ 

 ΑλΨπηπμε 
δηαδηθαζηψλ 
ακθΫδξνκεο 
επηθνηλσλΫαο θαη 
ζπκκεηνρΪο ησλ 
πνιηηψλ  

  ΔλΫζρπζε ηεο 
δηαθΨλεηαο ζηηο 

δηαδηθαζΫεο 
πξνγξακκαηηζκνχ, 
πξνζιΪςεσλ, 
πξνκεζεηψλ, 
δεκνπξαζηψλ θαη 
νηθνλνκηθΪο 
δηαρεΫξηζεο 

 ΒειηΫσζε ηεο 
ππεξεζΫαο 
ΓεκνηηθΪο 
ΑζηπλνκΫαο 

Νξγάλσζε θαη 

Ππλεξγαζίεο 

 ΔθαξκνγΪ ζχγρξνλσλ 
κεζφδσλ δηνΫθεζεο θαη 
νξγΨλσζεο ησλ 
ππεξεζηψλ 

 Αλαζρεδηαζκφο ησλ 
δηαδηθαζηψλ 
ιεηηνπξγΫαο ηνπ ΓΪκνπ 
θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 

 ΑλΨπηπμε ζπλεξγαζηψλ 
κε Ψιινπο θνξεΫο θαη 
ζπκκεηνρΪ ηνπ ΓΪκνπ 
ζε δΫθηπα 

 ΑλαδηνξγΨλσζε 
ππεξεζηψλ θαη 
λνκηθψλ 
πξνζψπσλ  

- Πχζηεκα δηαρεΫξηζεο 

θαη πνηφηεηαο 

παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ (ISO) – 

ΞηζηνπνΫεζε 

δηαρεηξηζηηθΪο 

επΨξθεηαο ΓΪκνπ  

- ΒειηΫσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο 

εμππεξΩηεζεο ησλ 

πνιηηψλ κε ηελ 

αμηνπνΫεζε ησλ ΡΞΔ 

 Γηεχξπλζε θαη 
νξζνινγηθφηεξε 
αμηνπνΫεζε ησλ 
ηνπηθψλ θαη 
δηαθξαηηθψλ 
ζπλεξγαζηψλ 
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ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑ ΛΝΚΗΚΝΞΝΗΖΠΖ 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 

θαη ιηθνηερληθή 

πνδνκή 

 Νξζνινγηθφηεξε 
αμηνπνΫεζε αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ θαη ελΫζρπζΪ 
ηνπ κε βΨζε ηηο 
θαηαγεγξακκΩλεο 
αλΨγθεο ησλ 
ππεξεζηψλ  

 Δπηκφξθσζε 
ππαιιΪισλ θαη αηξεηψλ 

 ΒειηΫσζε ηεο 
πιηθνηερληθΪο 
ππνδνκΪο θαη ησλ 
ζπλζεθψλ εξγαζΫαο ηνπ 
πξνζσπηθνχ 

 ΑμηνπνΫεζε ησλ 
ηερλνινγηψλ ΡΞΔ 

 ΘΨιπςε ησλ 
εληειψο 
απαξαΫηεησλ 
αλαγθψλ 
ζηειΩρσζεο 

 ΠπζηεκαηηθΪ 
ηεθκεξΫσζε 
ζηνηρεΫσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ γηα 
ην θφζηνο 
ιεηηνπξγΫαο ηνπ 
ΓΪκνπ   

 

Νηθνλνκηθά 

 Νξζνινγηθφηεξε 
αμηνπνΫεζε πφξσλ θαη 
θαηαλνκΪο δαπαλψλ 

 Αχμεζε ησλ εζφδσλ 
ηνπ ΓΪκνπ κΩζσ ηεο 
αμηνπνΫεζεο Δζληθψλ 
θαη Δπξσπατθψλ πεγψλ 
ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο 
θαη ηεο θαιχηεξεο 
αμηνπνΫεζεο ησλ 
πθηζηΨκελσλ πεγψλ 
ρξεκαηνδφηεζεο   

 ΚεΫσζε ηνπ 
θφζηνπο ησλ 
δξαζηεξηνηΪησλ 
θαη ηνπ θφζηνπο 
απφθηεζεο λΩσλ 
πφξσλ  

 Θαιχηεξε 
αμηνπνΫεζε ηεο 
δεκνηηθΪο 
πεξηνπζΫαο 

 ΔηδηθΪ κΩξηκλα γηα 
ηελ νηθνλνκηθΪ 
επηβΨξπλζε ησλ 
αζζελΩζηεξσλ 
νκΨδσλ πνιηηψλ 

33..33..  ΘΘΑΑΘΘΝΝΟΟΗΗΠΠΚΚΝΝΠΠ  ΡΡΥΥΛΛ  ΞΞΟΟΝΝΡΡΔΔΟΟΑΑΗΗΝΝΡΡΖΖΡΡΥΥΛΛ  ΡΡΝΝ  ΓΓΖΖΚΚΝΝ  ΓΓΗΗΝΝΛΛΠΠΝΝ  

Νη ζηξαηεγηθΩο επηινγΩο αλΨπηπμεο ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ απνηππψλνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ ΠρΩδην 

ηνπ ΓΪκνπ ζε ηΩζζεξηο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο νη νπνΫνη εΫλαη νη θΨησζη: 

 ΑΜΝΛΑΠ1: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΥΖΠ 

 ΑΜΝΛΑΠ2: ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ, ΓΔΗΑ, ΞΑΗΓΔΗΑ, ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ 

ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ 

 ΑΜΝΛΑΠ3:  ΡΝΞΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ – ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ 

 ΑΜΝΛΑΠ4:  ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΓΖΚΝ 

ΑλαιπηηθΨ, νη Ψμνλεο, ηα κΩηξα θαη νη γεληθνΫ ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο 

παξνπζηΨδνληαη ζηνλ πΫλαθα πνπ αθνινπζεΫ: 

 

ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΚΔΡΟΑ ΓΔΛΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

ΑΜΝΛΑΠ 1:  

Ξεξηβάιινλ θαη Ξνηφηεηα Εσήο 

Κέηξν 1.1: 

Νηθηζηηθφ 

ΞεξηβΨιινλ 

1.1.1: ΔθαξκνγΪ ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ 

εμαζθΨιηζε ησλ απαηηνχκελσλ θνηλνρξΪζησλ 

ρψξσλ θαη ηελ νηθηζηηθΪ αλΨπηπμε ηεο πεξηνρΪο    

1.1.2: ΞξνζηαζΫα ηνπ Γαζηθνχ, Γεσξγηθνχ θαη 

Θηελνηξνθηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρΪο. 

1.1.3: ΔλΫζρπζε θαη ζπληΪξεζε αζηηθνχ θαη 
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πεξηαζηηθνχ πξαζΫλνπ 

1.1.4: ινπνΫεζε νινθιεξσκΩλσλ παξεκβΨζεσλ 

αζηηθΪο αλΨπιαζεο 

1.1.5: ΒειηΫσζε - επηζθεπΪ θαη ζπληΪξεζε 

θνηλνρξΪζησλ ρψξσλ   

 

1.1.6: ΠπληΪξεζε , αλαβΨζκηζε, επΩθηαζε 

θνηκεηεξΫσλ  θαη δεκηνπξγΫα λΩσλ – ΘΩληξνπ 

απνηΩθξσζεο λεθξψλ 

1.1.7: Έξγα ππξνπξνζηαζΫαο θαη ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο γηα ην πεξηβΨιινλ 

Κέηξν 1.2: 

ΚεηαθνξηθΪ 

ππνδνκΪ/Θπ

θινθνξΫα/Πη

Ψζκεπζε/Ππ

γθνηλσλΫα 

1.2.1 ΓηΨλνημε θαη βειηΫσζε νδηθνχ δηθηχνπ 

1.2.2: ΒειηΫσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θαη 

ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ 

1.2.3: Πρεδηαζκφο ιεηηνπξγΫαο ηεο ΓεκνηηθΪο 

ΠπγθνηλσλΫαο 

1.2.4: ΓεκηνπξγΫα ρψξσλ parking 

Κέηξν 1.3: 

ΡερληθΩο 

ππνδνκΩο 

1.3.1: ΓηαρεΫξηζε νκβξΫσλ πδΨησλ 

1.3.2: ΝινθιεξσκΩλε δηαρεΫξηζε απνρΩηεπζεο 

αθαζΨξησλ 

1.3.3 Δθζπγρξνληζκφο δηθηχνπ χδξεπζεο 

Κέηξν 1.4: 

ΑζηηθΪ 

ξχπαλζε 

1.4.1: ΚεΫσζε – αληηκεηψπηζε ηεο αζηηθΪο 

ξχπαλζεο θαη βειηΫσζε ηεο πνηφηεηαο δσΪο  

1.4.2: ΔλΫζρπζε ηεο αλαθχθισζεο 

1.4.3: ΒειηΫσζε επηπΩδνπ θαζαξηφηεηαο ηεο πφιεο 

1.4.4: ΒειηΫσζε ππνδνκψλ θαζαξηφηεηαο θαη 

δηαρεΫξηζεο ζηεξεψλ απνβιΪησλ 

Κέηξν 1.5: 

ΔλΩξγεηα 
1.5.1: Έξγα ΑΞΔ θαη Δμνηθνλφκεζε ΔλΩξγεηαο 

ΑΜΝΛΑΠ 2:  

Θνηλσληθή Ξνιηηηθή, Ξαηδεία, 

Ξνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο 

Κέηξν 2.1: 

ΘνηλσληθΨ 

ζΩκαηα 

2.1.1: ΒειηΫσζε θαη επΩθηαζε θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ  γηα λΪπηα, λΩνπο, γπλαΫθεο, 

ειηθησκΩλνπο, ΑΚΔΑ 

2.1.2:  ΘνηλσληθΪ ελζσκΨησζε θαη ζηΪξημε 

εππαζψλ νκΨδσλ πιεζπζκνχ 

2.1.3: ΓεκηνπξγΫα λΩσλ ρψξσλ θνηλσληθΪο 

πξφλνηαο θαη ζπληΪξεζεο πθηζηΨκελσλ 

Κέηξν 2.2: 

ΞαηδεΫα/ 

ΛενιαΫα 

2.2.1: ΔπΩθηαζε, ζπληΪξεζε θαη επηζθεπΪ 

ζρνιηθψλ θηηξΫσλ 

2.2.2: ΑλΩγεξζε λΩσλ θηηξΫσλ γηα ηε ζηΩγαζε 

ζρνιεΫσλ 

2.2.3: ΔλΫζρπζε λΩσλ ζεζκψλ θαη δξαζηεξηνηΪησλ 

γηα ηελ παηδεΫα / λενιαΫα 

Κέηξν 2.3: 

Ξνιηηηζκφο 

2.3.1: ΠπληΪξεζε, αλαβΨζκηζε θαη επΩθηαζε  

πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ 

2.3.2: ΑλΨπηπμε θαη πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ 
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δξαζηεξηνηΪησλ, θαιιηηερληθΪο παηδεΫαο θαη 

αλΨδεημε πνιηηηζηηθΪο θιεξνλνκηΨο 

Κέηξν 2.4: 

Αζιεηηζκφο 

2.4.1. Δμσξατζκφο αζιεηηθψλ εγθαηαζηΨζεσλ, 

ζπληΪξεζε, θαζαξηφηεηα θαη θχιαμε ησλ 

πθηζηΨκελσλ ρψξσλ θαη δεκηνπξγΫα λΩσλ 

2.4.2. ΑλαβΨζκηζε, δηεχξπλζε ησλ αζιεηηθψλ 

δξαζηεξηνηΪησλ θαη ελΫζρπζε ζρνιηθνχ, καδηθνχ 

θαη αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ 

ΑΜΝΛΑΠ 3:  

Ρνπηθή νηθνλνκία - Απαζρφιεζε 

Κέηξν 3.1: 

Απαζρφιεζε 

3.1.1. ΚεΫσζε ηεο αλεξγΫαο  

Κέηξν 3.2: 

ΡνπηθΪ 

νηθνλνκΫα 

3.2.1: ΔλΫζρπζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο πςεινχ 

επηπΩδνπ 

ΑΜΝΛΑΠ 4:  

Δζσηεξηθή Αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ 

Κέηξν 4.1: 

ΓηαδηθαζΫεο 

νξγΨλσζεο, 

δηνΫθεζεο 

θαη ελΫζρπζε 

ησλ 

Ρερλνινγηψλ 

Ξιεξνθνξηθ

Ϊο θαη 

Δπηθνηλσληψ

λ (ΡΞΔ) 

 

4.1.1. ΑλαδηνξγΨλσζε ππεξεζηψλ / λνκηθψλ 

πξνζψπσλ 

4.1.2. Δπηκφξθσζε  ππαιιΪισλ θαη αηξεηψλ 

4.1.3. ΔηζαγσγΪ ζχγρξνλσλ δηαδηθαζηψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγΫαο  ηνπ ΓΪκνπ. 

4.1.4. (Πχζηεκα δηαρεΫξηζεο θαη πνηφηεηαο 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (ISO) -ΞηζηνπνΫεζε  

δηαρεηξηζηηθΪο επΨξθεηαο  ΓΪκνπ) 

4.1.5. ΒειηΫσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο εμππεξΩηεζεο ησλ πνιηηψλ κε 

ηελ αμηνπνΫεζε ησλ Ρ.Ξ.Δ. 

Κέηξν 4.2 : 

ΓηαδηθαζΫεο 

βειηΫσζεο 

ηεο ζρΩζεο 

ηνπ ΓΪκνπ 

κε ηνπο 

πνιΫηεο θαη 

αλΨπηπμε 

ζπλεξγαζηψ

λ 

4.2.1. ΑλΨπηπμε δηαδηθαζηψλ δηαθΨλεηαο, 

ακθΫδξνκεο επηθνηλσλΫαο θαη ζπκκεηνρΪο ησλ 

πνιηηψλ – ζπλεξγαζΫεο 

 

Κέηξν 4.3 : 

ΓεκνηηθΪ 

πεξηνπζΫα 

θαη 

ζπλζΪθεο 

εξγαζΫαο 

4.3.1. Νξζνινγηθφηεξε αμηνπνΫεζε  δεκνηηθΪο 

πεξηνπζΫαο αξρΪο γελλσκΩλεο κε ηελ θαηαγξαθΪ 

ηεο  

4.3.2.  ΔπηζθεπΪ θαη ζπληΪξεζε ησλ δεκνηηθψλ 

θηηξΫσλ, βειηΫσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζΫαο  ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ζπγθΩληξσζε ησλ ππεξεζηψλ ζε 

εληαΫν δεκνηηθφ θηΫξην    

4.3.3 ΣσξνζΩηεζε θαη δεκηνπξγΫα ακαμνζηαζΫνπ 

γηα ηε ζηΩγαζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ππεξεζΫαο 

θαζαξηφηεηαο  

Κέηξν 4.4 : 

ΞξνζηαζΫα 

θαη 

αζθΨιεηα 

4.4.1.ΒειηΫσζε ηεο ππεξεζΫαο ηεο ΓεκνηηθΪο 

αζηπλνκΫαο 

4.4.2. ΒειηηζηνπνΫεζε κεραληζκψλ αληηκεηψπηζεο 
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ηεο δσΪο θαη 

ηεο 

πεξηνπζΫαο 

ησλ πνιηηψλ 

θηλδχλσλ απφ θπζηθΨ αΫηηα 

 

 

3.3.1. Καζνξηζκόο Αξκόδηαο Τπεξεζίαο γηα ηνπο Γεληθνύο ζηόρνπο 

 

Πηνλ πΫλαθα πνπ αθνινπζεΫ νξΫδεηαη ε αξκφδηα ππεξεζΫα πνπ ζα Ωρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επΫηεπμε 

ηνπ θΨζε γεληθνχ ζηφρνπ. 
 

ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ 
ΚΔΡΟΑ ΓΔΛΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ 

ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

ΑΟΚΝΓΗΑ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΑΜΝΛΑΠ 1:  

Ξεξηβάιινλ θαη Ξνηφηεηα Εσήο 
Κέηξν 1.1: Νηθηζηηθφ ΞεξηβΨιινλ 

1.1.1: ΔθαξκνγΪ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηελ 

εμαζθΨιηζε ησλ 

απαηηνχκελσλ 

θνηλνρξΪζησλ ρψξσλ θαη 

ηελ νηθηζηηθΪ αλΨπηπμε ηεο 

πεξηνρΪο   (π.ρ. ΠρΩδην 

Ξφιεο) 

ΡερληθΪ πεξεζΫα 

1.1.2: ΞξνζηαζΫα ηνπ 

Γαζηθνχ, Γεσξγηθνχ θαη 

Θηελνηξνθηθνχ πινχηνπ ηεο 

πεξηνρΪο. 

ΡερληθΪ πεξεζΫα 

ΓξαθεΫν 

ΑγξνηηθΪο 

ΞαξαγσγΪο – 

ΓεσξγηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

 

1.1.3: ΔλΫζρπζε θαη 

ζπληΪξεζε αζηηθνχ θαη 

πεξηαζηηθνχ πξαζΫλνπ 

ΡερληθΪ πεξεζΫα 

ΓξαθεΫν 

ΠπληΪξεζεο 

ΞξαζΫλνπ 

 

1.1.4: ινπνΫεζε 

νινθιεξσκΩλσλ 

παξεκβΨζεσλ αζηηθΪο 

αλΨπιαζεο 

ΡερληθΪ πεξεζΫα 

1.1.5: ΒειηΫσζε - επηζθεπΪ 

θαη ζπληΪξεζε 

θνηλνρξΪζησλ ρψξσλ   

 

ΡερληθΪ πεξεζΫα 

ΓξαθεΫν 

ΠπληεξΪζεσλ θαη 

Κηθξνεπηζθεπψλ  

 

1.1.6: ΠπληΪξεζε , 

αλαβΨζκηζε, επΩθηαζε 

θνηκεηεξΫσλ  θαη δεκηνπξγΫα 

λΩσλ – ΘΩληξνπ 

απνηΩθξσζεο λεθξψλ 

ΡερληθΪ πεξεζΫα 

ΓξαθεΫν 

ΠπληεξΪζεσλ θαη 

Κηθξνεπηζθεπψλ  

1.1.7: Έξγα 

ππξνπξνζηαζΫαο θαη 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο γηα ην 

ΓξαθεΫν ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο 
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ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ 
ΚΔΡΟΑ ΓΔΛΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ 

ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

ΑΟΚΝΓΗΑ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

πεξηβΨιινλ 

Κέηξν 1.2: ΚεηαθνξηθΪ 

ππνδνκΪ/ΘπθινθνξΫα/ΠηΨζκεπζε/

ΠπγθνηλσλΫα 

1.2.1 ΓηΨλνημε θαη βειηΫσζε 

νδηθνχ δηθηχνπ 

ΡερληθΪ πεξεζΫα 

1.2.2: ΒειηΫσζε ηνπ 

θπθινθνξηαθνχ θαη 

ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ 

ΡερληθΪ πεξεζΫα 

ΓξαθεΫν 

Ππγθνηλσληαθνχ 

Έξγνπ 

1.2.3: Πρεδηαζκφο 

ιεηηνπξγΫαο ηεο ΓεκνηηθΪο 

ΠπγθνηλσλΫαο 

ΓξαθεΫν 

Ππγθνηλσληαθνχ 

Έξγνπ 

1.2.4: ΓεκηνπξγΫα ρψξσλ 

parking 

ΡερληθΪ πεξεζΫα 

Κέηξν 1.3: ΡερληθΩο ππνδνκΩο 

1.3.1: ΓηαρεΫξηζε νκβξΫσλ 

πδΨησλ 

ΡερληθΪ πεξεζΫα 

1.3.2: ΝινθιεξσκΩλε 

δηαρεΫξηζε απνρΩηεπζεο 

αθαζΨξησλ 

ΡερληθΪ πεξεζΫα 

ΓξαθεΫν Όδξεπζεο 

θαη  ΑπνρΩηεπζεο 

1.3.3 Δθζπγρξνληζκφο 

δηθηχνπ χδξεπζεο 

ΡερληθΪ πεξεζΫα 

ΓξαθεΫν Όδξεπζεο 

θαη  ΑπνρΩηεπζεο 

Κέηξν 1.4: ΑζηηθΪ ξχπαλζε 

1.4.1: ΚεΫσζε – 

αληηκεηψπηζε ηεο αζηηθΪο 

ξχπαλζεο θαη βειηΫσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσΪο  

ΡερληθΪ πεξεζΫα 

 

1.4.2: ΔλΫζρπζε ηεο 

αλαθχθισζεο 

ΓξαθεΫν 

Πρεδηαζκνχ θαη 

ΔπνπηεΫαο 

Θαζαξηφηεηαο θαη 

Αλαθχθισζεο 

1.4.3: ΒειηΫσζε επηπΩδνπ 

θαζαξηφηεηαο ηεο πφιεο 

ΓξαθεΫν 

ΑπνθνκηδΪο 

ΑπνξξηκκΨησλ θαη 

Αλαθχθισζεο 

ιηθψλ  

ΓξαθεΫν 

Πρεδηαζκνχ θαη 

ΔπνπηεΫαο 

Θαζαξηφηεηαο θαη 

Αλαθχθισζεο 

1.4.4: ΒειηΫσζε ππνδνκψλ 

θαζαξηφηεηαο θαη 

δηαρεΫξηζεο ζηεξεψλ 

απνβιΪησλ 

ΓξαθεΫν 

Πρεδηαζκνχ θαη 

ΔπνπηεΫαο 

Θαζαξηφηεηαο θαη 

Αλαθχθισζεο 

Κέηξν 1.5: ΔλΩξγεηα 
1.5.1: Έξγα ΑΞΔ θαη 

Δμνηθνλφκεζε ΔλΩξγεηαο 

ΡερληθΪ πεξεζΫα 

ΑΜΝΛΑΠ 2:  Κέηξν 2.1: ΘνηλσληθΨ ζΩκαηα 
2.1.1: ΒειηΫσζε θαη 

επΩθηαζε θνηλσληθψλ 

ΡκΪκα ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο-
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ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ 
ΚΔΡΟΑ ΓΔΛΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ 

ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

ΑΟΚΝΓΗΑ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

Θνηλσληθή Ξνιηηηθή, Ξαηδεία, 

Ξνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο 

ππεξεζηψλ  γηα λΪπηα, 

λΩνπο, γπλαΫθεο, 

ειηθησκΩλνπο, ΑΚΔΑ 

ΞαηδεΫαο – 

Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ 

ΓξαθεΫν Λνκηθψλ 

Ξξνζψπσλ 

2.1.2:  ΘνηλσληθΪ 

ελζσκΨησζε θαη ζηΪξημε 

εππαζψλ νκΨδσλ 

πιεζπζκνχ 

ΡκΪκα ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο-

ΞαηδεΫαο – 

Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ 

2.1.3: ΓεκηνπξγΫα λΩσλ 

ρψξσλ θνηλσληθΪο πξφλνηαο 

θαη ζπληΪξεζεο 

πθηζηΨκελσλ 

ΡερληθΪ πεξεζΫα 

Κέηξν 2.2: ΞαηδεΫα/ ΛενιαΫα 

2.2.1: ΔπΩθηαζε, 

ζπληΪξεζε θαη επηζθεπΪ 

ζρνιηθψλ θηηξΫσλ 

ΡερληθΪ πεξεζΫα 

2.2.2: ΑλΩγεξζε λΩσλ 

θηηξΫσλ γηα ηε ζηΩγαζε 

ζρνιεΫσλ 

ΡερληθΪ πεξεζΫα 

2.2.3: ΔλΫζρπζε λΩσλ 

ζεζκψλ θαη δξαζηεξηνηΪησλ 

γηα ηελ παηδεΫα / λενιαΫα 

ΡκΪκα ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο-

ΞαηδεΫαο – 

Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ 

ΓξαθεΫν Λνκηθψλ 

Ξξνζψπσλ 

ΗδξπκΨησλ 

Κέηξν 2.3: Ξνιηηηζκφο 

2.3.1: ΠπληΪξεζε, 

αλαβΨζκηζε θαη επΩθηαζε  

πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη 

εμνπιηζκνχ 

ΡερληθΪ πεξεζΫα 

2.3.2: ΑλΨπηπμε θαη 

πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηΪησλ, 

θαιιηηερληθΪο παηδεΫαο θαη 

αλΨδεημε πνιηηηζηηθΪο 

θιεξνλνκηΨο 

ΡκΪκα ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο-

ΞαηδεΫαο – 

Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ 

ΓξαθεΫν Λνκηθψλ 

Ξξνζψπσλ 

ΗδξπκΨησλ 

Κέηξν 2.4: Αζιεηηζκφο 

2.4.1. Δμσξατζκφο 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηΨζεσλ, 

ζπληΪξεζε, θαζαξηφηεηα θαη 

θχιαμε ησλ πθηζηΨκελσλ 

ρψξσλ θαη δεκηνπξγΫα λΩσλ 

ΡερληθΪ πεξεζΫα 

ΓξαθεΫν 

ΠπληεξΪζεσλ θαη 

Κηθξνεπηζθεπψλ  

ΓξαθεΫν Λνκηθψλ 

Ξξνζψπσλ 

ΗδξπκΨησλ 

2.4.2. ΑλαβΨζκηζε, 

δηεχξπλζε ησλ αζιεηηθψλ 

δξαζηεξηνηΪησλ θαη 

ελΫζρπζε ζρνιηθνχ, καδηθνχ 

θαη αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ 

ΓξαθεΫν Λνκηθψλ 

Ξξνζψπσλ 

ΗδξπκΨησλ 
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ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ 
ΚΔΡΟΑ ΓΔΛΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ 

ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

ΑΟΚΝΓΗΑ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΑΜΝΛΑΠ 3:  

Ρνπηθή νηθνλνκία - Απαζρφιεζε 

Κέηξν 3.1: Απαζρφιεζε 

3.1.1. ΚεΫσζε ηεο αλεξγΫαο  

ΡκΪκα ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο-

ΞαηδεΫαο – 

Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ 

ΡκΪκα ΡνπηθΪο 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο θαη 

ΑδεηνδνηΪζεσλ 

Κέηξν 3.2: ΡνπηθΪ νηθνλνκΫα 
3.2.1: ΔλΫζρπζε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πςεινχ 

επηπΩδνπ 

ΡκΪκα ΡνπηθΪο 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο θαη 

ΑδεηνδνηΪζεσλ 

ΑΜΝΛΑΠ 4:  

Δζσηεξηθή Αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ 

Κέηξν 4.1: ΓηαδηθαζΫεο 

νξγΨλσζεο, δηνΫθεζεο θαη 

ελΫζρπζε ησλ Ρερλνινγηψλ 

ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ 

(ΡΞΔ) 

 

4.1.1. ΑλαδηνξγΨλσζε 

ππεξεζηψλ / λνκηθψλ 

πξνζψπσλ 

ΓξαθεΫν 

Ξξνγξακκαηηζκνχ 

ΑλΨπηπμεο θαη 

ΝξγΨλσζεο 

4.1.2. Δπηκφξθσζε  

ππαιιΪισλ θαη αηξεηψλ 
ΡκΪκα 

Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ 

4.1.3. ΔηζαγσγΪ ζχγρξνλσλ 

δηαδηθαζηψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, 

παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγΫαο  

ηνπ ΓΪκνπ. 

ΓξαθεΫν 

Ξξνγξακκαηηζκνχ 

ΑλΨπηπμεο θαη 

ΝξγΨλσζεο 

4.1.4. (Πχζηεκα δηαρεΫξηζεο 

θαη πνηφηεηαο παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ (ISO) -

ΞηζηνπνΫεζε  δηαρεηξηζηηθΪο 

επΨξθεηαο  ΓΪκνπ) 

ΓξαθεΫν 

Ξξνγξακκαηηζκνχ 

ΑλΨπηπμεο θαη 

ΝξγΨλσζεο 

4.1.5. ΒειηΫσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο 

εμππεξΩηεζεο ησλ πνιηηψλ 

κε ηελ αμηνπνΫεζε ησλ 

Ρ.Ξ.Δ. 

ΓξαθεΫν 

Ξξνγξακκαηηζκνχ 

ΑλΨπηπμεο θαη 

ΝξγΨλσζεο 

Κέηξν 4.2 : ΓηαδηθαζΫεο βειηΫσζεο 

ηεο ζρΩζεο ηνπ ΓΪκνπ κε ηνπο 

πνιΫηεο θαη αλΨπηπμε ζπλεξγαζηψλ 

4.2.1. ΑλΨπηπμε 

δηαδηθαζηψλ δηαθΨλεηαο, 

ακθΫδξνκεο επηθνηλσλΫαο 

θαη ζπκκεηνρΪο ησλ πνιηηψλ 

- ζπλεξγαζΫεο 

 

ΓξαθεΫν 

Ξξνγξακκαηηζκνχ 

ΑλΨπηπμεο θαη 

ΝξγΨλσζεο 

ΓξαθεΫν 

Γηαβνχιεπζεο  

Κέηξν 4.3 : ΓεκνηηθΪ πεξηνπζΫα 

θαη ζπλζΪθεο εξγαζΫαο 

4.3.1. Νξζνινγηθφηεξε 

αμηνπνΫεζε  δεκνηηθΪο 

πεξηνπζΫαο 

ΓξαθεΫν 

ΓεκνηηθΪο 

ΞεξηνπζΫαο θαη 

ΓαλεΫσλ 

4.3.2.  ΔπηζθεπΪ θαη 

ζπληΪξεζε ησλ δεκνηηθψλ 

θηηξΫσλ, βειηΫσζε ησλ 

ΡερληθΪ πεξεζΫα 

ΓξαθεΫν 

ΠπληεξΪζεσλ θαη 
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ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ 
ΚΔΡΟΑ ΓΔΛΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ 

ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

ΑΟΚΝΓΗΑ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ζπλζεθψλ εξγαζΫαο  ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη 

ζπγθΩληξσζε ησλ 

ππεξεζηψλ ζε εληαΫν 

δεκνηηθφ θηΫξην    

Κηθξνεπηζθεπψλ  

4.3.3 ΣσξνζΩηεζε θαη 

δεκηνπξγΫα ακαμνζηαζΫνπ 

γηα ηε ζηΩγαζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ηεο ππεξεζΫαο 

θαζαξηφηεηαο  

ΡερληθΪ πεξεζΫα 

 

Κέηξν 4.4 : ΞξνζηαζΫα θαη 

αζθΨιεηα ηεο δσΪο θαη ηεο 

πεξηνπζΫαο ησλ πνιηηψλ 

4.4.1.ΒειηΫσζε ηεο 

ππεξεζΫαο ηεο ΓεκνηηθΪο 

αζηπλνκΫαο- ΠπλεξγαζΫα 

ΓεκνηηθΪο ΑξρΪο κε ηηο 

Γ/λζεηο ησλ ππεξεζηψλ 

ΑζηπλνκΫαο 

ΡκΪκα ΓεκνηηθΪο 

ΑζηπλνκΫαο 

Ππκβνχιηα 

Γεκνηηθψλ 

ΘνηλνηΪησλ ηνπ 

ΓΪκνπ 

4.4.2. ΒειηηζηνπνΫεζε 
κεραληζκψλ αληηκεηψπηζεο 
θηλδχλσλ απφ θπζηθΨ αΫηηα 

ΓξαθεΫν ΞνιηηηθΪο 
ΞξνζηαζΫαο  
ΓξαθεΫν 

Δζεινληηζκνχ 

ΡκΪκα ΓεκνηηθΪο 

ΑζηπλνκΫαο 

 

 

*Ζ αξκφδηα ππεξεζΫα Ωρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επΫηεπμε ηνπ θΨζε γεληθνχ ζηφρνπ Ϊ ζηελ πεξΫπησζε 

ησλ δηα-ππεξεζηθψλ ζηφρσλ, γηα ηελ επΫηεπμε ησλ νπνΫσλ απαηηεΫηαη ν ζπληνληζκφο ηεο δξΨζεο 

δχν Ϊ πεξηζζφηεξσλ θΨζεησλ ππεξεζηψλ Ϊ θαη πηζαλΨ Ψιισλ δνκψλ εθηφο ηνπ ΓΪκνπ, ε αξκφδηα 

ππεξεζΫα ζα Ωρεη ηελ επζχλε ζπληνληζκνχ ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ. 

33..33..22..  ΠΠΡΡΟΟΓΓΙΙΟΟΡΡΙΙΜΜΟΟ  ΣΣΗΗ  ΥΥΔΔΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΒΒΑΑΡΡΤΤΣΣΗΗΣΣΑΑ  ΣΣΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΔΔΡΡΑΑΙΙΟΟΣΣΗΗΣΣΩΩΝΝ  ΣΣΟΟΤΤ  ΓΓΗΗΜΜΟΟΤΤ  

ΓΓΙΙΟΟΝΝΤΤΟΟΤΤ    

Πηνλ πΫλαθα πνπ αθνινπζεΫ γΫλεηαη θαηαλνκΪ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ζηνπο Άμνλεο, ηα ΚΩηξα θαη 

ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξΨκκαηνο, πξνθεηκΩλνπ λα πξνζδηνξηζηεΫ ν βαζκφο 

δξαζηεξηνπνΫεζεο ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ ζε θΨζε πξνηεξαηφηεηα θαη λα δηεπθνιπλζεΫ ε θαηαλνκΪ 

πφξσλ θαηΨ ηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ. 
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ΑΜΝΛΔΠ 
ΒΑΟΡΖΡΑ 

% 
ΚΔΡΟΑ 

ΒΑΟΡΖΡΑ 
% 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ 
ΒΑΟΡΖΡΑ 

% 

ΑΜΝΛΑΠ 1: 
Ξεξηβάιινλ θαη 
Ξνηφηεηα Εσήο 

40 

Κέηξν 1.1: 
Νηθηζηηθφ 
ΞεξηβΨιινλ 

10 

1.1.1: ΔθαξκνγΪ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηελ 

εμαζθΨιηζε ησλ απαηηνχκελσλ 

θνηλνρξΪζησλ ρψξσλ θαη ηελ 

νηθηζηηθΪ αλΨπηπμε ηεο 

πεξηνρΪο    

4 

1.1.2: ΞξνζηαζΫα ηνπ 

Γαζηθνχ, Γεσξγηθνχ θαη 

Θηελνηξνθηθνχ πινχηνπ ηεο 

πεξηνρΪο. 

1 

1.1.3: ΔλΫζρπζε θαη 

ζπληΪξεζε αζηηθνχ θαη 

πεξηαζηηθνχ πξαζΫλνπ 

1 

1.1.4: ινπνΫεζε 

νινθιεξσκΩλσλ παξεκβΨζεσλ 

αζηηθΪο αλΨπιαζεο 

1 

1.1.5: ΒειηΫσζε - επηζθεπΪ 

θαη ζπληΪξεζε θνηλνρξΪζησλ 

ρψξσλ   
1 

1.1.6: ΠπληΪξεζε , 

αλαβΨζκηζε, επΩθηαζε 

θνηκεηεξΫσλ  θαη δεκηνπξγΫα 

λΩσλ – ΘΩληξνπ απνηΩθξσζεο 

λεθξψλ 

1 

1.1.7: Έξγα ππξνπξνζηαζΫαο 

θαη ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο γηα 

ην πεξηβΨιινλ 
1 

Κέηξν 1.2: 
ΚεηαθνξηθΪ 

πνδνκΪ / 
θπθινθνξΫα / 
ζηΨζκεπζε / 
ζπγθνηλσλΫα 

10 

1.2.1 ΓηΨλνημε θαη βειηΫσζε 

νδηθνχ δηθηχνπ 
4 

1.2.2: ΒειηΫσζε ηνπ 

θπθινθνξηαθνχ θαη 

ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ 

2 

1.2.3: Πρεδηαζκφο ιεηηνπξγΫαο 

ηεο ΓεκνηηθΪο ΠπγθνηλσλΫαο 
2 

1.2.4: ΓεκηνπξγΫα ρψξσλ 

parking 
2 

Κέηξν 1.3: 
ΡερληθΩο ππνδνκΩο 

7 

1.3.1: ΓηαρεΫξηζε νκβξΫσλ 

πδΨησλ 
2 

1.3.2: ΝινθιεξσκΩλε 

δηαρεΫξηζε απνρΩηεπζεο 

αθαζΨξησλ 

3 

1.3.3 Δθζπγρξνληζκφο 

δηθηχνπ χδξεπζεο 
2 

Κέηξν 1.4: ΑζηηθΪ 
ξχπαλζε 

10 

1.4.1: ΚεΫσζε – αληηκεηψπηζε 

ηεο αζηηθΪο ξχπαλζεο θαη 

βειηΫσζε ηεο πνηφηεηαο δσΪο  

1 
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ΑΜΝΛΔΠ 
ΒΑΟΡΖΡΑ 

% 
ΚΔΡΟΑ 

ΒΑΟΡΖΡΑ 
% 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ 
ΒΑΟΡΖΡΑ 

% 

1.4.2: ΔλΫζρπζε ηεο 

αλαθχθισζεο 
3 

1.4.3: ΒειηΫσζε επηπΩδνπ 

θαζαξηφηεηαο ηεο πφιεο 
3 

1.4.4: ΒειηΫσζε ππνδνκψλ 

θαζαξηφηεηαο θαη δηαρεΫξηζεο 

ζηεξεψλ απνβιΪησλ 

3 

Κέηξν 1.5: 
ΔλΩξγεηα 

3 
1.5.1: Έξγα ΑΞΔ θαη  

Δμνηθνλφκεζε ελΩξγεηαο 
36 

ΑΜΝΛΑΠ 2: 
Θνηλσληθή 
Ξνιηηηθή, Ξαηδεία, 
Ξνιηηηζκφο θαη 
Αζιεηηζκφο 

18 

Κέηξν 2.1: 
ΘνηλσληθΨ ζΩκαηα 

4 

2.1.1: ΒειηΫσζε θαη επΩθηαζε 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ  γηα 

λΪπηα, λΩνπο, γπλαΫθεο, 

ειηθησκΩλνπο, ΑΚΔΑ 

1 

2.1.2:  ΘνηλσληθΪ 

ελζσκΨησζε θαη ζηΪξημε 

εππαζψλ νκΨδσλ πιεζπζκνχ 

2 

2.1.3: ΓεκηνπξγΫα λΩσλ 

ρψξσλ θνηλσληθΪο πξφλνηαο 

θαη ζπληΪξεζεο πθηζηΨκελσλ 

1 

Κέηξν 2.2: 
ΞαηδεΫα / ΛενιαΫα  

8 

2.2.1: ΔπΩθηαζε, ζπληΪξεζε 

θαη επηζθεπΪ ζρνιηθψλ θηηξΫσλ 
3 

2.2.2: ΑλΩγεξζε λΩσλ θηηξΫσλ 

γηα ηε ζηΩγαζε ζρνιεΫσλ 
3 

2.2.3: ΔλΫζρπζε λΩσλ ζεζκψλ 

θαη δξαζηεξηνηΪησλ γηα ηελ 

παηδεΫα / λενιαΫα 

2 

Κέηξν 2.3: 
Ξνιηηηζκφο 

2 

2.3.1: ΠπληΪξεζε, 

αλαβΨζκηζε θαη επΩθηαζε  

πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη 

εμνπιηζκνχ 

1 

2.3.2: ΑλΨπηπμε θαη 

πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηΪησλ, 

θαιιηηερληθΪο παηδεΫαο θαη 

αλΨδεημε πνιηηηζηηθΪο 

θιεξνλνκηΨο 

1 

Κέηξν 2.4: 
Αζιεηηζκφο 

4 

2.4.1. Δμσξατζκφο αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηΨζεσλ, ζπληΪξεζε, 

θαζαξηφηεηα θαη θχιαμε ησλ 

πθηζηΨκελσλ ρψξσλ θαη 

δεκηνπξγΫα λΩσλ 

2 

  

2.4.2. ΑλαβΨζκηζε, δηεχξπλζε 

ησλ αζιεηηθψλ 

δξαζηεξηνηΪησλ θαη ελΫζρπζε 

ζρνιηθνχ, καδηθνχ θαη 

αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ 

2 
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ΑΜΝΛΔΠ 
ΒΑΟΡΖΡΑ 

% 
ΚΔΡΟΑ 

ΒΑΟΡΖΡΑ 
% 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΒΑΟΡΖΡΑ % 

ΑΜΝΛΑΠ 3: 
Ρνπηθή 
νηθνλνκία - 
Απαζρφιεζε 

12 

Κέηξν 3.1: 
Απαζρφιεζε 

6 
3.1.1. ΚεΫσζε ηεο αλεξγΫαο  

6 

Κέηξν 3.2: 
ΡνπηθΪ νηθνλνκΫα 

6 

3.2.1: ΔλΫζρπζε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πςεινχ 

επηπΩδνπ 

6 

ΑΜΝΛΑΠ 4: 
Δζσηεξηθή 

Αλάπηπμε ηνπ 
Γήκνπ 

30 

Κέηξν 4.1: 

ΓηαδηθαζΫεο 

νξγΨλσζεο, 

δηνΫθεζεο θαη 

ελΫζρπζε ησλ 

Ρερλνινγηψλ 

ΞιεξνθνξηθΪο θαη 

Δπηθνηλσληψλ 

(ΡΞΔ) 

 

10 

4.1.1. ΑλαδηνξγΨλσζε ππεξεζηψλ / 

λνκηθψλ πξνζψπσλ 1 

4.1.2. Δπηκφξθσζε  ππαιιΪισλ θαη 

αηξεηψλ 2 

4.1.3. ΔηζαγσγΪ ζχγρξνλσλ 

δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ηεο ιεηηνπξγΫαο  ηνπ ΓΪκνπ. 

2 

4.1.4. (Πχζηεκα δηαρεΫξηζεο θαη 

πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

(ISO) -ΞηζηνπνΫεζε  δηαρεηξηζηηθΪο 

επΨξθεηαο  ΓΪκνπ) 

2 

4.1.5. ΒειηΫσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ηεο εμππεξΩηεζεο ησλ πνιηηψλ 

κε ηελ αμηνπνΫεζε ησλ Ρ.Ξ.Δ. 

3 

Κέηξν 4.2: 
ΓηαδηθαζΫεο 
βειηΫσζεο ηεο 
ζρΩζεο ηνπ 
ΓΪκνπ κε ηνπο 
πνιΫηεο θαη 
αλΨπηπμε 
ζπλεξγαζηψλ 

4 

4.2.1. ΑλΨπηπμε δηαδηθαζηψλ 

δηαθΨλεηαο, ακθΫδξνκεο 

επηθνηλσλΫαο θαη ζπκκεηνρΪο ησλ 

πνιηηψλ - ζπλεξγαζΫεο 

4 

Κέηξν 4.3: 
ΓεκνηηθΪ 
πεξηνπζΫα θαη 
ζπλζΪθεο 
εξγαζΫαο 

10 

4.3.1. Νξζνινγηθφηεξε αμηνπνΫεζε  

δεκνηηθΪο πεξηνπζΫαο 4 

4.3.2.  ΔπηζθεπΪ θαη ζπληΪξεζε 

ησλ δεκνηηθψλ θηηξΫσλ, βειηΫσζε 

ησλ ζπλζεθψλ εξγαζΫαο  ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ζπγθΩληξσζε ησλ 

ππεξεζηψλ ζε εληαΫν δεκνηηθφ θηΫξην    

2 

4.3.3 ΣσξνζΩηεζε θαη δεκηνπξγΫα 

ακαμνζηαζΫνπ γηα ηε ζηΩγαζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο 

ππεξεζΫαο θαζαξηφηεηαο  

4 
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Κέηξν 4.4: ΞξνζηαζΫα θαη αζθΨιεηα ηεο 
δσΪο θαη ηεο πεξηνπζΫαο ησλ πνιηηψλ 

6 

4.4.1.ΒειηΫσζε θαη επΩθηαζε ηεο ππεξεζΫαο 

ΓεκνηηθΪο αζηπλνκΫαο 3 

4.4.2. ΒειηηζηνπνΫεζε κεραληζκψλ 
αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ απφ θπζηθΨ αΫηηα 

3 

 100%  100%  100% 

 

33..33..33..  ΤΤΝΝΟΟΠΠΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΔΔΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΣΣΩΩΝΝ  ΓΓΔΔΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΟΟΥΥΩΩΝΝ  ΣΣΟΟΤΤ  ΓΓΗΗΜΜΟΟΤΤ  ΓΓΙΙΟΟΝΝΤΤΟΟΤΤ  

33..33..33..11..ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑ  11::  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΟΟΙΙΟΟΣΣΗΗΣΣΑΑ  ΖΖΩΩΗΗ  

Νη γεληθνΫ Πηφρνη ηνπ Άμνλα 1 εΫλαη νη αθφινπζνη: 

Κέηξν 1.1: Νηθηζηηθφ Ξεξηβάιινλ 

1.1.1: ΔθαξκνγΪ ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ εμαζθΨιηζε ησλ απαηηνχκελσλ θνηλνρξΪζησλ 

 ρψξσλ θαη ηελ νηθηζηηθΪ αλΨπηπμε ηεο πεξηνρΪο    

1.1.2: ΞξνζηαζΫα ηνπ Γαζηθνχ, Γεσξγηθνχ θαη Θηελνηξνθηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρΪο. 

1.1.3: ΔλΫζρπζε θαη ζπληΪξεζε αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζΫλνπ 

1.1.4: ινπνΫεζε νινθιεξσκΩλσλ παξεκβΨζεσλ αζηηθΪο αλΨπιαζεο 

1.1.5: ΒειηΫσζε - επηζθεπΪ θαη ζπληΪξεζε θνηλνρξΪζησλ ρψξσλ   

1.1.6: ΠπληΪξεζε , αλαβΨζκηζε, επΩθηαζε θνηκεηεξΫσλ  θαη δεκηνπξγΫα λΩσλ – 

 ΘΩληξνπ απνηΩθξσζεο λεθξψλ 

1.1.7: Έξγα ππξνπξνζηαζΫαο θαη ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο γηα ην πεξηβΨιινλ 

Κέηξν 1.2: Κεηαθνξηθή πνδνκή / θπθινθνξία / ζηάζκεπζε / ζπγθνηλσλία 

1.2.1 ΓηΨλνημε θαη βειηΫσζε νδηθνχ δηθηχνπ 

1.2.2: ΒειηΫσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θαη ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ 

1.2.3: Πρεδηαζκφο ιεηηνπξγΫαο ηεο ΓεκνηηθΪο ΠπγθνηλσλΫαο 

1.2.4: ΓεκηνπξγΫα ρψξσλ parking 

 

Κέηξν 1.3: Ρερληθέο πνδνκέο 

1.3.1: ΓηαρεΫξηζε νκβξΫσλ πδΨησλ 

1.3.2: ΝινθιεξσκΩλε δηαρεΫξηζε απνρΩηεπζεο αθαζΨξησλ 

1.3.3 Δθζπγρξνληζκφο δηθηχνπ χδξεπζεο 

 

Κέηξν 1.4: Αζηηθή Οχπαλζε 

1.4.1: ΚεΫσζε – αληηκεηψπηζε ηεο αζηηθΪο ξχπαλζεο θαη βειηΫσζε ηεο πνηφηεηαο δσΪο  
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1.4.2: ΔλΫζρπζε ηεο αλαθχθισζεο 

1.4.3: ΒειηΫσζε επηπΩδνπ θαζαξηφηεηαο ηεο πφιεο 

1.4.4: ΒειηΫσζε ππνδνκψλ θαζαξηφηεηαο θαη δηαρεΫξηζεο ζηεξεψλ απνβιΪησλ 

 

Κέηξν 1.5: Δλέξγεηα 

1.5.1: Έξγα ΑΞΔ θαη Δμνηθνλφκεζε ΔλΩξγεηαο 

 

ΚΔΡΟΝ 1.1: Νηθηζηηθφ Ξεξηβάιινλ 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

1.1.1: ΔθαξκνγΪ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηελ 

εμαζθΨιηζε ησλ 

απαηηνχκελσλ 

θνηλνρξΪζησλ ρψξσλ θαη 

ηελ νηθηζηηθΪ αλΨπηπμε ηεο 

πεξηνρΪο    

Πηφρνο ηνπ ΓΪκνπ εΫλαη: 

 Άκεζε θαη δηαξθΪο εγξΪγνξζε γηα ηηο απαξαΫηεηεο ελΩξγεηεο θαη 
δξΨζεηο ζε φηη αθνξΨ ηε δηαηΪξεζε ησλ νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923 θαη 
ηελ πξνζηαζΫα ηεο ηδηνθηεζΫαο ρηιηΨδσλ δεκνηψλ  

 Ζ νινθιΪξσζε ησλ εληΨμεσλ ζην ΠρΩδην Ξφιεο. 

 Ζ νινθιΪξσζε ηεο ζχληαμεο ηνπ ΘηεκαηνινγΫνπ, ε ζχληαμε 
πξαγκαηηθνχ ΓαζνινγΫνπ πνπ ζα ζΩβεηαη θαη ηνπο πθηζηΨκελνπο 
νηθηζκνχο πξν ηνπ 1923, (νηθηζκνΫ Άλνημεο, ΑγΫνπ ΠηεθΨλνπ, 
ΠηακΨηαο, ΠπαηαηδΫθη, Οαπεληψζαο) (θαη παξΨιιειε επηδΫσμε 
δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο) 

 Θαζνξηζκφο ησλ νξΫσλ ησλ πξνυθηζηΨκελσλ νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923 
ζχκθσλα κε ηε δηαπηζησηηθΪ πξΨμε ηνπ ΛνκΨξρε ΑλαηνιηθΪο ΑηηηθΪο 
ζηηο πεξηνρΩο: ΠηακΨηα, παιαηΨ ΠηακΨηα, ΠπΨηα ΠηακΨηαο θαη 
Ξεπθφθπην-ΠπαηαηδΫθη Αγ. ΠηεθΨλνπ 

 Ζ εθαξκνγΪ ηνπ λΩνπ Οπζκηζηηθνχ ΑζΪλαο 

 Ζ ζχληαμε Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ ζρεδΫνπ ζηε βΨζε λΩαο Ϊ 
επηθαηξνπνηεκΩλεο λνκνζεζΫαο θαη ηνπ λΩνπ πξνηεηλφκελνπ 
ξπζκηζηηθνχ ζρεδΫνπ.  

 Απαιινηξηψζεηο αθηλΪησλ 

 ΞνιενδνκηθΩο κειΩηεο θαη ΞξΨμεηο ΔθαξκνγΪο 

  ινπνΫεζε πξΨμεσλ εθαξκνγΪο  

 ΓηεθδΫθεζε παξαρψξεζεο κΩξνπο ηνπ ζηξαηνπΩδνπ ηεο ΡΑΜΙΞ γηα  
αλΨπηπμε ππνδνκψλ 

 ΑιιαγΪ ρξΪζεσο δσλψλ Ξεληειηθνχ ζηηο πεξηνρΩο ησλ 
θιεξνηεκαρΫσλ θαη γχξσ απφ ην ρσξΫν ηεο ΠηακΨηαο, ηνπ νηθηζκνχ 
Ξεπθνθχηνπ ζηνλ Άγην ΠηΩθαλν, Άλνημεο, ΓξνζηΨο & Ονδφπνιεο  

1.1.2: ΞξνζηαζΫα ηνπ 

Γαζηθνχ, Γεσξγηθνχ θαη 

Θηελνηξνθηθνχ πινχηνπ ηεο 

πεξηνρΪο. 

 Πρεδηαζκφο θαη πινπνΫεζε πξνγξακκΨησλ, ζχκθσλα κε ηηο εζληθΩο 
θαη επξσπατθΩο θαηεπζχλζεηο, ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζΫα ηνπ 
Γαζηθνχ, Γεσξγηθνχ θαη Θηελνηξνθηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρΪο 

 ΑλΨδεημε θαη αμηνπνΫεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβΨιινληνο θαη πξνζηαζΫα 
ηεο βηνπνηθηιφηεηΨο ηνπ κε βΨζε ηηο αξρΩο ηεο αεηθφξνπ αλΨπηπμεο  

 ΑλΨδεημε θαη πξνζηαζΫα ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηνπ θηΪκαηνο Ραηντνπ 

1.1.3: ΔλΫζρπζε θαη 

ζπληΪξεζε αζηηθνχ θαη 

πεξηαζηηθνχ πξαζΫλνπ 

Ν Πηφρνο αχμεζεο ηνπ αζηηθνχ πξαζΫλνπ αθνξΨ ζηελ πξνζπΨζεηα ηνπ 

ΓΪκνπ Γηνλχζνπ γηα ζπληΪξεζε θαη αλΨπηπμε ηνπ αζηηθνχ πξαζΫλνπ ηεο 

Ξφιεο. Ζ πξνζπΨζεηα απηΪ, πνπ δελ κπνξεΫ παξΨ λα εΫλαη ζπλερΪο, 

πεξηιακβΨλεη αλαπιΨζεηο, ελΫζρπζε-βειηΫσζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

πξαζΫλνπ θαη Ωξγσλ αηζζεηηθΪο, θαηαζθεπΪ λΩσλ πΨξθσλ, δεκηνπξγΫα 

ρψξσλ πξαζΫλνπ εηδηθψλ ρξΪζεσλ (φπσο εΫλαη νη παηδφηνπνη), θ.ι.π.  

Ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ εΫλαη Ωλαο απφ ηνπο πινχζηνπο ζε πεξηαζηηθφ πξΨζηλν 

ΓΪκνπο ηνπ ιεθαλνπεδΫνπ ΑηηηθΪο. Ζ θξνληΫδα ηνπ, δελ αθνξΨ κφλν ηνπο 

θαηνΫθνπο ηνπ Γηνλχζνπ, αιιΨ θαη φινπο ηνπο θαηνΫθνπο ησλ φκνξσλ 

ΓΪκσλ. Πηφρνο ηεο ΓεκνηηθΪο ΑξρΪο εΫλαη, πΩξα απφ ηα Ωξγα πνπ ζα 

πινπνηΪζεη, ε επαηζζεηνπνΫεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ ελΫζρπζε θαη 

πξνζηαζΫα ηνπ Ξεξηαζηηθνχ ΞξαζΫλνπ (εζεινληηζκφο). Ζ ελΫζρπζε ηνπ 

πεξηαζηηθνχ πξαζΫλνπ πεξηιακβΨλεη: 
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ΚΔΡΟΝ 1.1: Νηθηζηηθφ Ξεξηβάιινλ 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

 Απνςηιψζεηο θαη θαζαξηζκνχο ησλ εθηΨζεσλ πεξηαζηηθνχ πξαζΫλνπ, 
κε ζηφρν ηφζν ηελ πξνζηαζΫα ηνπ απφ θσηηΩο, φζν θαη ηε ρξΪζε ηνπ 
απφ ηνπο πνιΫηεο (π.ρ. πεξηπΨηνπο). 

 Ρελ ελΫζρπζε ηνπ πεξηαζηηθνχ πξαζΫλνπ κε αλαδαζψζεηο (ζε 
ζπλεξγαζΫα κε ην πνπξγεΫν ΓεσξγΫαο) 

 Πχληαμε πξνγξακκΨησλ αλαδΨζσζεο ησλ θακΩλσλ δαζηθψλ εθηΨζεσλ 

     (θαη παξΨιιειε επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο) 

 

1.1.4: ινπνΫεζε 

νινθιεξσκΩλσλ 

παξεκβΨζεσλ αζηηθΪο 

αλΨπιαζεο 

ΒαζηθΪ επηδΫσμε εΫλαη ε αλαβΨζκηζε ηνπ αζηηθνχ ηνπΫνπ ηεο πφιεο κε 

αλαζρεδηαζκφ ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, ψζηε λα εΫλαη αζθαιΪο, 

ιεηηνπξγηθφο, αηζζεηηθΨ αλαβαζκηζκΩλνο, λα πξνζειθχεη θαη λα 

δηεπθνιχλεη ηνπο θαηνΫθνπο, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο επηζθΩπηεο. 

ΞεξηιακβΨλεη θπξΫσο: 

 ΓηεμαγσγΪ αξρηηεθηνληθνχ δηαγσληζκνχ  

 πνγεηνπνΫεζε θαη ππεξθΨιπςε ηεο ζηδεξνδξνκηθΪο γξακκΪο Ν.Π.Δ. 
θαη αλΨπιαζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρΪο  

 ΔθαξκνγΪ ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ εμαζθΨιηζε ησλ απαηηνχκελσλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ρψξσλ πξαζΫλνπ, ησλ ρψξσλ θνηλσληθΪο 

ππνδνκΪο θαη ηελ νηθηζηηθΪ αλΨπηπμε ηεο πεξηνρΪο (π.ρ. ΡΞΔΡ 

Γηνλχζνπ) 

 ινπνΫεζε πξνγξακκΨησλ αλαπιΨζεσλ θνηλνρξΪζησλ ρψξσλ θαη 

πιαηεηψλ ζε φιν ηνλ ΓΪκν 

 ΑμηνπνΫεζε θαη αλΨπιαζε ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ ηδηνθηεζΫαο ηνπ 

ΓΪκνπ 

 ΒειηΫσζε θαη αλαβΨζκηζε νδψλ, δηαβΨζεσλ, πεδνδξνκΫσλ, νδψλ 
Ϊπηαο θπθινθνξΫαο, πνδειαηνδξφκσλ, πεξηπαηεηηθψλ δηαδξνκψλ θαη 
πξφζβαζεο ΑΚΔΑ θαη εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ, δηθηχσλ δεκνηηθνχ 
θσηηζκνχ  

 ΡνπνζΩηεζε ζεκΨλζεσλ νδψλ πξνζηηΪ ζηνλ επηζθΩπηε κε 
παξαπνκπΩο ζηελ ηνπηθΪ ηζηνξΫα, (νδνζΪκαλζε, αξηζκνδφηεζε) 

 ΒειηΫσζε ηεο αηζζεηηθΪο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ (δηακφξθσζε 
αξρηηεθηνληθνχ κεηψπνπ, δηαθεκηζηηθΩο πηλαθΫδεο – ηΪξεζε ηεο 
ζρεηηθΪο λνκνζεζΫαο θαη εθπφλεζε εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ην 
ΓΪκν γηα ηηο επηγξαθΩο) 

 Ξξφγξακκα νξζνινγηθΪο δηαθΪκηζεο θαη Γηαθεκηζηηθψλ ΞηλαθΫδσλ 
θαη ηεο ξχπαλζεο απφ ηε δηαθΪκηζε. 

 

1.1.5: ΒειηΫσζε - επηζθεπΪ 

θαη ζπληΪξεζε 

θνηλνρξΪζησλ ρψξσλ   

Νη αλνηρηνΫ δεκφζηνη ρψξνη κηαο πφιεο εΫλαη Ωλα δπλακηθφ πεδΫν φπνπ νη 

πνιΫηεο θΨζε ειηθΫαο θηλνχληαη ζε θαζεκεξηλΪ βΨζε. 

Απαηηνχληαη παξεκβΨζεηο βειηΫσζεο - απνθαηΨζηαζεο – αλαθαηαζθεπΪο 

θαη ζπληΪξεζεο ησλ θνηλνρξΪζησλ ρψξσλ θαη ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη ζπγθεθξηκΩλα: 

 ΓηελΩξγεηα ειΩγρσλ θαηαιιειφηεηαο ησλ παηδηθψλ ραξψλ γηα ηελ 
ηΪξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιεΫαο θαη ηελ πξφιεςε ηξαπκαηηψλ 

 Θαιχηεξνο ζρεδηαζκφο ησλ θνηλνρξΪζησλ ρψξσλ θαη παηδηθψλ 
ραξψλ, επηινγΪ θαηΨιιεισλ πιηθψλ θαη επηινγΪ αζθαιΩζηεξνπ 
εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηνπνζΩηεζε θνηλφρξεζησλ θαζηζκΨησλ 

 πνδνκΩο γηα ηελ πξνζπειαζηκφηεηα ησλ ΑΚΔΑ ζηα πιαΫζηα ηεο 

ηζφηεηαο θαη αζθΨιεηαο ησλ πνιηηψλ 
 ΑλαβΨζκηζε ηεο πνηφηεηαο θσηηζκνχ (αληηθαηΨζηαζε παιαηψλ ηζηψλ 

θαη θσηηζηηθψλ ζσκΨησλ, λΩα Ωξγα ειεθηξνδφηεζεο, ελΫζρπζε ηνπ 
θσηηζκνχ ζηηο νδνχο) θιπ 
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Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

1.1.6: ΠπληΪξεζε , 

αλαβΨζκηζε, επΩθηαζε 

θνηκεηεξΫσλ  θαη δεκηνπξγΫα 

λΩσλ – ΘΩληξνπ 

απνηΩθξσζεο λεθξψλ 

Ζ ζπληΪξεζε, ε αλαβΨζκηζε θαη ε επΩθηαζε ησλ πθηζηΨκελσλ ππνδνκψλ 
απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΓΪκνπ. 

ΔπΫζεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ΓΪκνπ πεξηιακβΨλνληαη ε Ϋδξπζε θαη 
θαηαζθεπΪ λΩνπ θνηκεηεξΫνπ θαζψο θαη  ε δεκηνπξγΫα ΘΩληξνπ 
απνηΩθξσζεο λεθξψλ κε ηελ παξΨιιειε δηαζθΨιηζε θαη ηΪξεζε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ιεηηνπξγΫαο απηψλ.   

(θαη παξΨιιειε επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο) 

 

1.1.7: Έξγα 

ππξνπξνζηαζΫαο θαη 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο γηα ην 

πεξηβΨιινλ 

Ζ νξγΨλσζε κεραληζκνχ ππξνπξνζηαζΫαο θαη πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο γηα 
ην πεξηβΨιινλ αθνξνχλ θπξΫσο ζηελ: 

 ΓεκηνπξγΫα κφληκνπ ππξνζβεζηηθνχ ζηαζκνχ γηα ηηο αλΨγθεο ηνπ 
ΓΪκνπ, κε επαξθΪ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ 

 ΞιαηζΫσζε απηνχ κε εζεινληηθΩο κνλΨδεο ππξφζβεζεο, αμηνπνΫεζε 
ησλ ππαξρφλησλ δεκνηηθψλ εηδηθψλ νρεκΨησλ 

 ΑλΨπηπμε ζχγρξνλσλ ζπζηεκΨησλ ππξαλΫρλεπζεο, ππξαζθΨιεηαο θαη 
Ψκεζεο επΩκβαζεο  

 ΚειΩηε θαη θαηαζθεπΪ ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ θαη θσιεψλ. 

 ΑμηνπνΫεζε θαη απνηειεζκαηηθΪ εθκεηΨιιεπζε ησλ βξφρηλσλ λεξψλ 
γηα ηελ ηξνθνδνζΫα ππξνζβεζηηθψλ δεμακελψλ/ ηακηεπηΪξσλ 

 ΔθαξκνγΪ πξνγξΨκκαηνο πεξηβαιινληηθΪο εθπαΫδεπζεο θαη 
δεκηνπξγΫαο ΞαξαηεξεηεξΫνπ ΞεξηβΨιινληνο ζε πιεγεΫζεο (απφ ηελ 
θαηαζηξνθηθΪ ππξθαγηΨ ηνπ 2009) πεξηνρΩο ηνπ ΓΪκνπ φπσο π.ρ. 
ζηελ πεξηνρΪ «ΒξπζΨθη» Αγ. ΠηεθΨλνπ θαη «Γηνλπζνβνχλη» 
Ονδφπνιεο-Γηνλχζνπ, θ.ι.π. 

 ΘαηαζθεπΪ επΫγεησλ δεμακελψλ γηα ηελ Ψληιεζε λεξνχ απφ ελαΩξηα 
ππξνζβεζηηθΨ κΩζα 

(Γηα φια ηα παξαπΨλσ ζα επηδησρζεΫ δηαδεκνηηθΪ ζπλεξγαζΫα) 

 

 

ΚΔΡΟΝ 1.2: Κεηαθνξηθή πνδνκή / θπθινθνξία / ζηάζκεπζε / ζπγθνηλσλία 

 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

1.2.1 ΓηΨλνημε θαη βειηΫσζε 

νδηθνχ δηθηχνπ 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη βειηΫσζεο ζηελ θαηεχζπλζε απηΪ ζα πξΩπεη 

λα πξνσζεζνχλ κηα ζεηξΨ Ωξγσλ δεκηνπξγψληαο λΩεο ππνδνκΩο θαη 

βειηηψλνληαο ηηο ππΨξρνπζεο: 

 ΓηΨλνημε θαη νινθιΪξσζε ησλ πξνβιεπνκΩλσλ απφ ην ζρεδηαζκφ 
νδηθψλ ηκεκΨησλ 

 ΠπληΪξεζε νδηθνχ δηθηχνπ (νδφζηξσκα, πεδνδξφκηα, ζΪκαλζε θιπ)  

 ΔπαλεμΩηαζε ηνπ πιΨηνπο ησλ νδψλ, φπνπ απηΩο δελ Ωρνπλ Ϊδε 
δηακνξθσζεΫ, απφ ηηο πνιενδνκηθΩο κειΩηεο 

 ΔμαζθΨιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ πιΨηνπο πεδνδξνκΫσλ 

 Γηακφξθσζε ησλ πεδνδξφκσλ ψζηε λα Ωρνπλ ιεηηνπξγηθΪ ρξΪζε κε 
πξνηεξαηφηεηα ζηνλ πεδφ  

 ΓεκηνπξγΫα ελφο δηθηχνπ πεδνδξφκσλ πνπ ζα δηαζθαιΫδεη δηαδξνκΩο 
γηα ηελ αζθαιΪ θαη ειεχζεξε θπθινθνξΫα ησλ πεδψλ αιιΨ θα γηα ηε 
κεΫσζε ηεο ρξΪζεο ησλ Η.Σ.  

 Ζ Ψζθεζε πΫεζεο πξνο ηνλ αξκφδην θνξΩα γηα ηελ δηΨλνημε ησλ 
παξαδξφκσλ ηεο ΔΝ Αζελψλ-ΙακΫαο 

1.2.2: ΒειηΫσζε ηνπ 

θπθινθνξηαθνχ θαη 

ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ 

Γηα ηελ θπθινθνξηαθΪ νξγΨλσζε ηνπ ΓΪκνπ Ωηζη ψζηε λα επηηεπρζεΫ 

θπθινθνξηαθΪ ηαθηνπνΫεζε, θαιχηεξε ιεηηνπξγΫα θαη βειηΫσζε ηεο νδηθΪο 

αζθΨιεηαο απαηηεΫηαη: 
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Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

 Ζ εθπφλεζε κειεηψλ θπθινθνξηαθΪο νξγΨλσζεο φισλ ησλ 
πεξηνρψλ ηνπ ΓΪκνπ 

 Ζ εθαξκνγΪ ησλ κειεηψλ κε ηελ ηνπνζΩηεζε νινθιεξσκΩλεο 
θαηαθφξπθεο θαη νξηδφληηαο ζΪκαλζεο θα ζπλερΪο παξαθνινχζεζΪ 
ηνπο 

 ΝινθιεξσκΩλε ζπγθνηλσληαθΪ κειΩηε γηα φινλ ην ΓΪκν θαη 
πινπνΫεζε ησλ απαξαΫηεησλ Ωξγσλ  

 Γηακφξθσζε ησλ πθηζηΨκελσλ πεδφδξνκσλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ κε 
βΨζε ηε ρξΪζε ηνπο θαη λα κελ εθθπιΫδνληαη ζε ηνπηθΩο νδνχο Ϊ ζε 

ρψξνπο ζηΨζκεπζεο  

 Ππληνληζκφο ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ πνπ ζα βειηηψζεη ηελ 
θπθινθνξηαθΪ ξνΪ  

 ΔηδηθΩο ξπζκΫζεηο γηα ηελ θπθινθνξΫα θαη ζηΨζκεπζε ΒαξΩσλ 
ΝρεκΨησλ 

 ΔπεθηΨζεηο ησλ ππαξρνπζψλ ζπγθνηλσληαθψλ γξακκψλ (π.ρ. 
δεκηνπξγΫα ζηαζκνχ Ν.ΠΔ. ζηε ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα ΘξπνλεξΫνπ 
ζχκθσλα κε ην ΓΞΠ ΘξπνλεξΫνπ) 

 ΑλΨδεημε ηνπ Ξξναζηηαθνχ Πηδεξφδξνκνπ ζε βαζηθφ κΩηξν 
κεηαθνξΨο ησλ θαηνΫθσλ ηνπ ΓΪκνπ 

 Άζθεζε πΫεζεο πξνο ηνλ αξκφδην θνξΩα γηα ηελ δηΨλνημε ησλ 
παξαδξφκσλ ηεο ΔΝ Αζελψλ-ΙακΫαο  θαη δεκηνπξγΫα θφκβνπ πνπ λα 
ελνπνηεΫ ηνλ παξΨδξνκν (θαη παξΨιιειε επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο 
ζπλεξγαζΫαο) 

 ΘαηαζθεπΪ δηθηχνπ πνδειαηνδξφκσλ 

 ΘαηαζθεπΪ πεξηθεξεηαθνχ δαθηπιΫνπ γηα ηελ ζχλδεζε ησλ πεξηνρψλ 
ηνπ ΓΪκνπ κε ηελ Δ.Ν. Αζελψλ-ΙακΫαο θαη γηα ηελ εμαζθΨιηζε 
πξφζβαζεο ζε ζηαζκνχο ΝΠΔ θαη κειινληηθΨ ΖΠΑΞ (θαη παξΨιιειε 
επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο) 

 ΘαηαζθεπΪ κΩζσ ζηαζεξΪο ηξνρηΨο (ΡΟΑΚ) γηα ηελ ζχλδεζε 
απνκαθξπζκΩλσλ πεξηνρψλ κε ηα ΚΚΚ 

 ΑληΫζηαζε ζε θΨζε πξνζπΨζεηα θαηαζθεπΪο δηνδΫσλ ζηελ εΫζνδν θαη 
Ωμνδν ηεο Δ.Ν. Αζελψλ-ΙακΫαο (θαη παξΨιιειε επηδΫσμε 
δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο) 

 ΔπΩθηαζε ηνπ ΖΠΑΞ θαη ηνπ Ξξναζηηαθνχ ζχκθσλα κε ηελ 
ππΨξρνπζα κειΩηε (θαη παξΨιιειε επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο 
ζπλεξγαζΫαο) 

 ΓηαπιΨηπλζε ησλ νδψλ Ι. ΘξπνλεξΫνπ, Σεικνχ, Καξαζψλνο ζηηο 
δεκνηηθΩο Θνηλφηεηεο ΘξπνλεξΫνπ, Αγ. ΠηεθΨλνπ, Άλνημεο & ΓξνζηΨο  

 ΓεκηνπξγΫα πηΨηζα ηαμΫ ζε θΨπνηεο ΓεκνηηθΩο Θνηλφηεηεο 

1.2.3: Πρεδηαζκφο 

επΩθηαζεο ηεο ΓεκνηηθΪο 

ΠπγθνηλσλΫαο 

Ζ δεκνηηθΪ ζπγθνηλσλΫα δξα ζπκπιεξσκαηηθΨ κε απηΪ ηνπ ΝΑΠΑ κε 

ζηφρν ηελ θΨιπςε φισλ ησλ γεηηνληψλ ψζηε λα Ωρνπκε ηε κεγαιχηεξε 

ρσξνηαμηθΪ εμππεξΩηεζε ησλ δεκνηψλ ζηηο κεηαθηλΪζεηο ηνπ. Ν Γεληθφο 

Πηφρνο απηφο πεξηιακβΨλεη: 

 Ρελ εθπφλεζε κειΩηεο αλαζρεδηαζκνχ θαη βειηΫσζεο  ηεο 
ΓεκνηηθΪο ΠπγθνηλσλΫαο 

 ΓεκηνπξγΫα δεκνηηθψλ δηθηχσλ κεηαθνξΨο κε νξζνινγηθφ 
ζρεδηαζκφ βΨζεη ησλ ζπγθνηλσληαθψλ & ζρνιηθψλ αλαγθψλ 

 ΛΩεο ζπλδπαζκΩλεο ΓηαδεκνηθΩο γξακκΩο ΞαξαθεΫκελσλ ΓΪκσλ 

 ΡειεκαηηθΪ ΓεκνηηθΪο ΠπγθνηλσλΫαο 

 

1.2.4: ΓεκηνπξγΫα ρψξσλ 

parking 

Ρν ηδηαΫηεξν απμεκΩλν πξφβιεκα ηεο ζηΨζκεπζεο ζηηο εκπνξηθΩο πεξηνρΩο 

ηνπ ΓΪκνπ ζα αληηκεησπηζηεΫ κε ηε δεκηνπξγΫα λΩσλ ρψξσλ ζηΨζκεπζεο 

ζηελ πφιε. ΞεξηιακβΨλεηαη: 

 Ζ δεκνπξΨηεζε θαη ε δεκηνπξγΫα ππφγεηνπ ρψξν ζηΨζκεπζεο  

 Ζ εθπφλεζε θαη πινπνΫεζε ζρεηηθψλ κειεηψλ 

 Ζ θαηαζθεπΪ ππφγεησλ ρψξσλ ζηΨζκεπζεο ζε ζηαζκνχο ΚΚΚ αιιΨ 
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Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

θαη ζε Ψιιεο πεξηνρΩο ηνπ ΓΪκνπ. 

 

 

ΚΩηξν 1.3: ΡερληθΩο ππνδνκΩο 

 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

1.3.1: Γηαρείξηζε νκβξΫσλ 

πδΨησλ 

Ζ δηαρεΫξηζε ησλ φκβξησλ πδΨησλ απνηειεΫ κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ζηνλ ΡνκΩα ηεο ΑπνρΩηεπζεο γηα ην ΓΪκν Γηνλχζνπ. ΞεξηιακβΨλνληαη κηα 

ζεηξΨ Ωξγσλ πνπ αλακΩλεηαη λα δψζνπλ νξηζηηθΪ ιχζε ζην πξφβιεκα. Ρα 

Ωξγα απηΨ εΫλαη: 

 ΝξηνζΩηεζε - ΓηεπζΩηεζε ησλ ΟεκΨησλ θαη αλΨθηεζε ησλ ειεχζεξσλ 
ηκεκΨησλ ηνπο, φπνπ απηφ εΫλαη εθηθηφ κε παξΨιιειε δηακφξθσζε 
παξφρζησλ δξφκσλ πεξηπΨηνπ θαη αλαςπρΪο 

 Ζ παξαξξεκΨηηνο δψλε ηνπ Θεθηζνχ θαη ησλ παξαρεηκΨξξσλ ηνπ, λα 
ζεζκνζεηεζεΫ θαη λα κεηαηξαπεΫ ζε γξακκηθφ κεηξνπνιηηηθφ πΨξθν 
αλαςπρΪο θαη πεξηπΨηνπ  

 Δθπφλεζε ζρεδηαζκνχ αληηπιεκκπξηθΪο πξνζηαζΫαο θαη πινπνΫεζε 
ησλ απαξαΫηεησλ Ωξγσλ  

 (θαη παξΨιιειε επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο) 

 

1.3.2: ΝινθιεξσκΩλε 

δηαρεΫξηζε απνρΩηεπζεο 

αθαζΨξησλ 

Ν Γεληθφο ζηφρνο απηφο πεξηιακβΨλεη Ωλαλ αξηζκφ δξΨζεσλ / Ωξγσλ ηα 

νπνΫα ιχλνπλ ην απνρεηεπηηθφ πξνβιΪκαηα ηνπ ΓΪκνπ. ΞεξηιακβΨλεη: 

 Πχλδεζε ησλ νηθηψλ κε ηνπο αγσγνχο απνρΩηεπζεο. 

 ΔπηζθεπΩο  - επεθηΨζεηο - νινθιΪξσζε δηθηχνπ απνρΩηεπζεο  

 ΔπεμεξγαζΫα θαη εθκεηΨιιεπζε ησλ πδΨησλ γηα θΨζε ζπκβαηΪ ρξΪζε 

 ΣξεζηκνπνΫεζε βΨζεη ζρεδΫνπ, νξπγκΨησλ γηα ηα δΫθηπα θνηλΪο 
σθειεΫαο, θαζψο θαη γηα ηα επξπδσληθΨ 

 

 

1.3.3 Δθζπγρξνληζκφο 

δηθηχνπ χδξεπζεο 

Ρα παξαθΨησ Ωξγα πνπ πεξηιακβΨλνληαη απνηεινχλ κηα ελδεηθηηθΪ  δΩζκε 

παξεκβΨζεσλ κε ζηφρν ηε δηαρεΫξηζε ησλ πδΨηηλσλ πφξσλ πνπ Ωρεη ζηε 

δηΨζεζΪ ηνπ ν ΓΪκνο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκΪο.  

 Έιεγρνο πνηφηεηαο πφζηκνπ χδαηνο 

 ΑληηθαηΨζηαζε θαη εκβΨζπλζε ηκεκΨησλ ηνπ δηθηχνπ 

 ΠπληΪξεζε / απνθαηΨζηαζε / επΩθηαζε δηθηχνπ 

 Δθπφλεζε κειΩηεο βησζηκφηεηαο θαη εθηΫκεζε απνζεκΨησλ ζε ζρΩζε 
κε ηα πιεζπζκηαθΨ ζηνηρεΫα / ην θφζηνο / ηα ζηνηρεΫα (επΨξθεηα) 
παξαγσγΪο θαη δηαλνκΪο / πνηφηεηα πδΨηηλσλ απνζεκΨησλ 

 ΘαηαζθεπΪ δεμακελψλ δηθηχνπ χδξεπζεο 

 Ξξνγξακκαηηζκφο κειεηψλ θαη Ωξγσλ γεσηξΪζεσλ & αληιηνζηαζΫσλ 

 Έιεγρνο παξαλφκσλ γεσηξΪζεσλ 

 ΘαηαζθεπΪ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ρψξσλ πξαζΫλνπ 

 ΑμηνπνΫεζε πδξνθφξνπ νξΫδνληα γηα ρακειφηεξν θφζηνο 

 ΠπλεξγαζΫα κε ηελ ΔΓΑΞ γηα θαιχηεξε θαη θζελφηεξε εμππεξΩηεζε 
ησλ θαηνΫθσλ ηνπ ΓΪκνπ 

 ΑληηθαηΨζηαζε ακηαληνζσιΪλσλ  
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ΚΩηξν 1.4: ΑζηηθΪ ξχπαλζε 

 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

1.4.1: ΚεΫσζε – 

αληηκεηψπηζε ηεο αζηηθΪο 

ξχπαλζεο θαη βειηΫσζε 

ηεο πνηφηεηαο δσΪο  

Ν  γεληθφο ζηφρνο απηφο πεξηιακβΨλεη: 

 ΓηαξθΪ Ωιεγρν γηα ηε δηαζθΨιηζε θαη ηελ ηΪξεζε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ιεηηνπξγΫαο θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξΨ ηελ 
παξαθνινχζεζε ζηΨζκεο ζνξχβνπ, ηα ζηεξεΨ, πγξΨ, αΩξηα θαη 
ειεθηξνληθΨ απφβιεηα ησλ βηνκεραληθψλ θαη Ψιισλ επηρεηξΪζεσλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ΓΪκν. 

 Διεγρφκελε ιεηηνπξγΫα ησλ ιαηνκεΫσλ θαη εθαξκνγΪ ζηελ πξΨμε 
ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεψλ ηνπο θαζψο θαη απζηεξΪ ηΪξεζε 
ηεο λνκνζεζΫαο σο πξνο ηελ απνθαηΨζηαζε ηνπ θπζηθνχ ηνπΫνπ-
ΑλΨδεημε κνλνπαηηψλ 

 ΙΪςε κΩηξσλ πνπ ζα ζπκβΨιινπλ ζηελ πξνζπΨζεηα γηα κεΫσζε 
ηνπ θαηλνκΩλνπ ηνπ ζεξκνθεπΫνπ, φπσο Ωιεγρνο θαπζηΪξσλ 
θεληξηθΪο ζΩξκαλζεο θιπ.  

 ΙΪςε κΩηξσλ πξνθχιαμεο γηα λα πεξηνξηζηνχλ αιιΨ θαη λα 
απνθιεηζηνχλ νη θΫλδπλνη γηα ηελ πγεΫα θαη ην πεξηβΨιινλ απφ πηζαλΩο 
εζηΫεο πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ φπσο εΫλαη: 

 Ζ ζπγθΩληξσζε βηνκεραληθψλ θα βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηΪησλ 

ζηελ πεξηνρΪ ζε Ψκεζε γεηηλΫαζε κε θαηνηθεκΩλεο πεξηνρΩο θιπ. Γηα 

απηφ πξνηεΫλεηαη ε νινθιΪξσζε θαη ε αλαβΨζκηζε ησλ πθηζηΨκελσλ 

Βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ  

 Νη  θεξαΫεο θηλεηΪο ηειεθσλΫαο 

 Ζ ππνγεηνπνΫεζε ησλ ππνζηαζκψλ, ησλ ππιψλσλ πςειΪο ηΨζεο 

θαη ησλ ελαΩξησλ θαισδΫσλ ηεο ΓΔΖ 

 ΙΪςε κΩηξσλ πνπ ζα ζπκβΨιινπλ ζηελ κεΫσζε ηεο ερνξχπαλζεο 

(π.ρ. απφ Δ.Ν. Αζελψλ-ΙακΫαο, θ.ι.π.), ηεο θνηλΪο εζπρΫαο θαη 

εθπνκπΪο ξχπσλ, ζνξχβσλ θαη Ψιισλ επηβαξχλζεσλ ηνπ 

πεξηβΨιινληνο απφ ηξνρνθφξα (π.ρ. απφ ακαμνζηνηρΫεο Ν.Π.Δ., θ.ι.π.)  

 ΙΪςε κΩηξσλ: 

- γηα ηελ πξνζηαζΫα ηεο Γεκφζηαο γεΫαο, φπσο ν γεηνλνκηθφο 
Ωιεγρνο ησλ θαηαζηεκΨησλ θαη επηρεηξΪζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 
ζηα φξηα ηνπ ΓΪκνπ  

      -      γηα ηελ πεξηζπιινγΪ θαη ελ γΩλεη ε κΩξηκλα γηα ηα αδΩζπνηα δψα  

             ζχκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ πιαΫζην  

1.4.2: ΔλΫζρπζε ηεο 

αλαθχθισζεο 

Ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ, ζεσξεΫ ηελ αλαθχθισζε σο Ωλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ηξφπνπο δηαρεΫξηζεο ησλ απνξξηκκΨησλ. Πην γεληθφ 

ζηφρν απηφ πεξηιακβΨλνληαη: 

 ΝινθιεξσκΩλε δηαρεΫξηζε νηθηαθψλ θαη αζηηθψλ απνξξηκκΨησλ κε 
κεΫσζε ηνπ φγθνπ ηνπο (δηαρσξηζκφο ζηελ πεγΪ – αλαθχθισζε – 
επαλαρξεζηκνπνΫεζε – θνκπνζηνπνΫεζε). ΔθπαηδεπηηθΨ 
πξνγξΨκκαηα, ελεκΩξσζε θαη θΫλεηξα γηα ηε δηΨδνζε ηεο 
θνκπνζηνπνΫεζεο.  ΡνπνζΩηεζε λΩσλ θΨδσλ αλαθχθισζεο 

ειεθηξηθψλ & ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ  

 ΓηαρεΫξηζε κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο (π.ρ. κερΨλεκα θιαδνθΨγνπ) ησλ 
θεπΩσλ θαη ησλ θιαδηψλ θαη ζΨκλσλ, ψζηε λα δεκηνπξγεΫηαη 
αλαθπθιψζηκν πιηθφ, θαηΨιιειν γηα αλΨπιαζε ιαηνκεΫσλ, θ.ι.π.  

 ΔθπαΫδεπζε ησλ πνιηηψλ ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ νηθηαθψλ 
απνξξηκκΨησλ ζε αλαθπθιψζηκα θαη κε 

 ΓηαρεΫξηζε κε ζχγρξνλα πξνγξΨκκαηα, ζε ζχγρξνλα εξγνζηΨζηα, κε 
απφιπην πεξηβαιινληηθφ Ωιεγρν θαη κε επηδΫσμε εμνηθνλφκεζεο 
πξψησλ πιψλ θαη ελΩξγεηαο   

 

1.4.3: ΒειηΫσζε επηπΩδνπ 

θαζαξηφηεηαο ηεο πφιεο 

 

Ζ βειηΫσζε ηνπ επηπΩδνπ θαζαξηφηεηαο ηνπ ΓΪκνπ απαηηεΫ ηε ιεηηνπξγΫα 

πεξηζζφηεξσλ ζπλεξγεΫσλ θαζαξηζκνχ πξΨγκα πνπ ζεκαΫλεη φηη ε 

θαζαξηφηεηα εΫλαη Ωλαο απφ ηνπο ηνκεΫο φπνπ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

απαηηεΫ ελΫζρπζε. ΞεξηιακβΨλνληαη: 
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ΚΩηξν 1.4: ΑζηηθΪ ξχπαλζε 

 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

 Ζ ελΫζρπζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο ππεξεζΫαο θαζαξηφηεηαο 

 Ζ νξγΨλσζε ζπλεξγεΫσλ θαζαξηζκνχ πΨξθσλ θαη γεληθΨ θνηλνρξΪζησλ 
ρψξσλ 

 ΑλαβΨζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο ππεξεζΫαο θαζαξηφηεηαο  

 ΖιεθηξνληθΪ ΔπηθνηλσλΫα θαη δεκηνπξγΫα εηδηθΪο ηειεθσληθΪο 
γξακκΪο γηα ππεξεζΫεο Ψκεζεο δξΨζεο γηα ηελ θαζαξηφηεηα, πνπ ζα 
αληαπνθξΫλεηαη ηαρχηαηα θαη ζα δηαρεηξΫδεηαη ηα αηηΪκαηα θαη ηα 
παξΨπνλα ησλ πνιηηψλ γηα ζΩκαηα θαζαξηφηεηαο 

 ΑμηνπνΫεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγΫαο πνπ επηηξΩπεη ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηαδξνκψλ θαη ζηΨζεσλ ησλ 
απνξξηκκαηνθφξσλ, πξνζθΩξνληαο απνηειεζκαηηθφηεξεο ππεξεζΫεο 
ζηελ απνθνκηδΪ ησλ απνξξηκκΨησλ 

 ΣξΪζε αηνκηθψλ θΨδσλ θαη θΨδσλ λΩαο ηερλνινγΫαο εηδηθΪο 
κνξθΪο εγθηβσηηζκΩλνπο ζην Ωδαθνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
Ωιιεηςεο ρψξνπ, γηα ιφγνπο θαιχηεξεο πγηεηλΪο αιιΨ θαη αηζζεηηθΪο 
ζε θεληξηθνχο δξφκνπο ηνπ ΓΪκνπ, ζηα πιαΫζηα πηινηηθνχ 
πξνγξΨκκαηνο 

 ΠπλεξγαζΫεο  κε ηδησηηθΩο επηρεηξΪζεηο γηα επηθνπξηθΪ πξνζθνξΨ 
ππεξεζηψλ ζηηο ΓεκνηηθΩο Θνηλφηεηεο ψζηε λα δηαηεξεζεΫ ην επΫπεδν 
θαζαξηφηεηαο ηνπο φπσο θαη ζηελ πξν “ΘαιιηθξΨηε” επνρΪ 

1.4.4: ΒειηΫσζε 

ππνδνκψλ θαζαξηφηεηαο 

θαη δηαρεΫξηζεο ζηεξεψλ 

απνβιΪησλ 

 Πηφρνο εΫλαη ε δεκηνπξγΫα δεκνηηθνχ ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο ν νπνΫνο 
ζα ιεηηνπξγεΫ κε ζχγρξνλν θαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβΨιινλ ηξφπν. (θαη 
παξΨιιειε επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο) 

Ρα ζΩκαηα θαζαξηφηεηαο θαη δηαρεΫξηζεο ζηεξεψλ απνβιΪησλ εΫλαη ζΪκεξα 

Ωλα απφ ηα ζΩκαηα αηρκΪο ηεο ηνπηθΪο απηνδηνΫθεζεο. Ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ 

Ωρεη ζΩζεη ζε πξνηεξαηφηεηα  ζΩκα δηαρεΫξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιΪησλ 

κεηΨ ηελ απνθνκηδΪ ηνπο.  

 

 

ΚΩηξν 1.5: ΔλΩξγεηα 

 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

1.5.1: Έξγα ΑΞΔ θαη 

Δμνηθνλφκεζε ΔλΩξγεηαο 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελΩξγεηαο, εθηφο απφ ηε ρξΪζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελΩξγεηαο, επηηπγρΨλεηαη θαη κε ηε κεΫσζε ηεο θαηαλΨισζεο ελΩξγεηαο απφ 

ην ΓΪκν. ΞεξηιακβΨλνληαη: 

 ΔθαξκνγΩο Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ ΔλΩξγεηαο ζε ΓεκνηηθΨ ΘηΫξηα 
θαη ΠρνιεΫα 

 Ζ ζπκκεηνρΪ ηνπ ΓΪκνπ ζην «Πχκθσλν ησλ ΓεκΨξρσλ» ζε 
επξσπατθφ επΫπεδν θαη πινπνΫεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ  απνξξΩνπλ 
απφ ηελ ππνγξαθΪ ηνπ         

 ΞξνζαξκνγΩο θηηξΫσλ ηνπ ΓΪκνπ, ζε πηινηηθφ ζηΨδην, ζηα 
Ξξφηππα ΔλεξγεηαθΪο ΞηζηνπνΫεζεο ΘηηξΫσλ 

 ΑληηθαηΨζηαζε δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ιακπηΪξεο εμνηθνλφκεζεο 
θαη ρξΪζε ΑΞΔ ζε απηφλνκα ζπζηΪκαηα 

 ΓΫθηπα θπζηθνχ αεξΫνπ 

 Ζ πνγεηνπνΫεζε ησλ ππνζηαζκψλ ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ ε νπνΫα 
απνηειεΫ κηα αθφκα πεξηβαιινληηθΨ απαξαΫηεηε θΫλεζε.  

 ΔθκεηΨιιεπζε γεσζεξκΫαο θαη Ψιισλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 
ελΩξγεηαο    
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ΑΑΘΘΛΛΗΗΣΣΙΙΜΜΟΟ  

Νη γεληθνΫ Πηφρνη ηνπ Άμνλα 2 εΫλαη νη αθφινπζνη: 

Κέηξν 2.1: Θνηλσληθά ζέκαηα 

2.1.1: ΒειηΫσζε θαη επΩθηαζε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ  γηα λΪπηα, λΩνπο, γπλαΫθεο, ειηθησκΩλνπο, 

ΑΚΔΑ 

2.1.2:  ΘνηλσληθΪ ελζσκΨησζε θαη ζηΪξημε εππαζψλ νκΨδσλ πιεζπζκνχ 

2.1.3: ΓεκηνπξγΫα λΩσλ ρψξσλ θνηλσληθΪο πξφλνηαο θαη ζπληΪξεζεο πθηζηΨκελσλ 

Κέηξν 2.2: Ξαηδεία / Λενιαία 

2.2.1: ΔπΩθηαζε, ζπληΪξεζε θαη επηζθεπΪ ζρνιηθψλ θηηξΫσλ 

2.2.2: ΑλΩγεξζε λΩσλ θηηξΫσλ γηα ηε ζηΩγαζε ζρνιεΫσλ 

2.2.3: ΔλΫζρπζε λΩσλ ζεζκψλ θαη δξαζηεξηνηΪησλ γηα ηελ παηδεΫα / λενιαΫα 

 

Κέηξν 2.3: Ξνιηηηζκφο 

2.3.1: ΠπληΪξεζε, αλαβΨζκηζε θαη επΩθηαζε  πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ 

2.3.2: ΑλΨπηπμε θαη πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηΪησλ, θαιιηηερληθΪο παηδεΫαο θαη 

αλΨδεημε πνιηηηζηηθΪο θιεξνλνκηΨο 

Κέηξν 2.4: Αζιεηηζκφο 

2.4.1. Δμσξατζκφο αζιεηηθψλ εγθαηαζηΨζεσλ, ζπληΪξεζε, θαζαξηφηεηα θαη θχιαμε ησλ 

πθηζηΨκελσλ ρψξσλ θαη δεκηνπξγΫα λΩσλ 

2.4.2. ΑλαβΨζκηζε, δηεχξπλζε ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηΪησλ θαη ελΫζρπζε ζρνιηθνχ, καδηθνχ 

θαη αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ 

 

ΚΔΡΟΝ 2.1: Θνηλσληθά ζέκαηα 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

2.1.1: ΒειηΫσζε θαη 

επΩθηαζε θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ  γηα λΪπηα, 

λΩνπο, γπλαΫθεο, 

ειηθησκΩλνπο, ΑΚΔΑ 

 Πηελ θαηεχζπλζε αληηκεηψπηζεο  ησλ ζπγθεθξηκΩλσλ πξνβιεκΨησλ, 
ζηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ ΓΪκνπ ελδεηθηηθΨ πεξηιακβΨλνληαη: 

 ΓεκηνπξγΫα λΩσλ ζεζκψλ Ψζθεζεο θνηλσληθΪο πνιηηηθΪο θαη ελΫζρπζε 
ησλ ππαξρνπζψλ δνκψλ κε πξνγξΨκκαηα θαη δξΨζεηο πνπ ζθνπφ 
Ωρνπλ ηε δηεπθφιπλζε ησ πνιηηψλ θαη ηε βειηΫσζε ηεο πνηφηεηαο 
δσΪο ηνπο 

 ΑλαβΨζκηζε ησλ ΘΑΞΖ 

 ΓηεθδΫθεζε θαη Ϋδξπζε «ΘΩληξνπ ΖκεξΪζηαο ΦξνληΫδαο ΖιηθησκΩλσλ» 
(Θ.Ζ.Φ.Ζ.) κΩζα απφ θνηλσληθΨ πξνγξΨκκαηα 

 ΙεηηνπξγΫα ΝΫθνπ ΔπγεξΫαο ΓξνζηΨο  

 ΡνπηθΩο ΞξσηνβνπιΫεο Απαζρφιεζεο ζηελ Ξξφλνηα, Φχιαμε Ξαηδηψλ 
θαη ΝηθηαθΪ ΦξνληΫδα 

 ΓξαθεΫν πνζηΪξημεο αηφκσλ ηξΫηεο ειηθΫαο 

 ΓεκηνπξγΫα αλνηρηΪο δνκΪο ζηΪξημεο ΑΚΔΑ 

 ΓεκηνπξγΫα ΓξαθεΫνπ ΓηνηθεηηθΪο ΒνΪζεηαο γηα ηελ παξνρΪ δηνηθεηηθΪο 
βνΪζεηαο ζε Ψηνκα πνπ Ωρνπλ αληηθεηκεληθΪ αδπλακΫα πξνζπΩιαζεο 
ζηηο δεκνηηθΩο ππεξεζΫεο Ϊ ζηα ΘΩληξα ΔμππεξΩηεζεο Ξνιηηψλ (ΘΔΞ) 

 ΝινθιεξσκΩλα ΞξνγξΨκκαηα ΞαξνρΪο γεΫαο θαη Ξξφλνηαο 

 ΑλΨπηπμε ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβΨζκηαο πεξΫζαιςεο - ΞιΪξεο 
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ΚΔΡΟΝ 2.1: Θνηλσληθά ζέκαηα 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

πξσηνβΨζκηα ηαηξνθαξκαθεπηηθΪ πεξΫζαιςε ζην Γεκνηηθφ 
ΞνιπηαηξεΫν 

 ΔπΩθηαζε ηνπ ζεζκνχ «ΒΝΖΘΔΗΑ ΠΡΝ ΠΞΗΡΗ» ζε φιν ην ΓΪκν 

 ΞεξηβαιινληηθΪ εθπαΫδεπζε ζην ΓΪκν 

 ΔλΫζρπζε θαη Ξξνψζεζε ηνπ Ρνπηθνχ Θνηλσληθνχ Γηαιφγνπ 

 ΔλΫζρπζε ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

 ΓεκηνπξγΫα θαη ζηΪξημε εζεινληηθψλ νκΨδσλ ζε ζΩκαηα γεΫαο θαη 
ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο 

2.1.2:  ΘνηλσληθΪ 

ελζσκΨησζε θαη ζηΪξημε 

εππαζψλ νκΨδσλ 

πιεζπζκνχ 

 Πην πιαΫζην εθαξκνγΪο ηεο θνηλσληθΪο ελζσκΨησζεο επηδηψθεηαη ε 
βηψζηκε ζπκκεηνρΪ ησλ αηφκσλ ζηελ θνηλσληθΪ θαη πνιηηηζηηθΪ δσΪ 
ηνπ ΓΪκνπ. Πηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ ΓΪκνπ πεξηιακβΨλνληαη: 

 Ξεξηνξηζκφο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

 Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγΫα ΠπκβνπιΫνπ Κεηαλαζηψλ 

 ΓεκηνπξγΫα αλνηρηΪο δνκΪο ζηΪξημεο εππαζψλ νκΨδσλ πιεζπζκνχ 

 ΔλΫζρπζε εζεινληηθΪο αηκνδνζΫαο 

 ΓηνξγΨλσζε επηκνξθσηηθψλ εθδειψζεσλ ζε ζΩκαηα πγεΫαο θαη 
ζπλεξγαζΫα κε ην Γηαδεκνηηθφ ΓΫθηπν γεΫαο 

 ΠπλΩρηζε πξνγξακκΨησλ εθκΨζεζεο ηεο ειιεληθΪο γιψζζαο 

 ΔπηκνξθσηηθΨ ζεκηλΨξηα – εκεξΫδεο 

 πνζηΪξημε / ελζσκΨησζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ 

 ΞξνΨζπηζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκΨησλ ησλ 
κεηαλαζηψλ ζην πιαΫζην ηεο πθηζηΨκελεο λνκνζεζΫαο. 

2.1.3: ΓεκηνπξγΫα λΩσλ 

ρψξσλ θνηλσληθΪο 

πξφλνηαο θαη ζπληΪξεζεο 

πθηζηΨκελσλ 

 Απφ ηε δηΨγλσζε ηεο πθηζηΨκελεο θαηΨζηαζεο πξνθχπηεη ε 
αλΨγθε ζπληΪξεζεο, εθζπγρξνληζκνχ, βειηΫσζεο ηεο ππΨξρνπζαο 
ππνδνκΪο (θηηξηαθΪο θαη εμνπιηζκνχ) θαζψο θαη δεκηνπξγΫα λΩσλ 
ρψξσλ, φπσο:  

 Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ 

 ΘΑΞΖ   

 Γεκνηηθνχ  ΞνιπηαηξεΫνπ θιπ 

 ΛνζνθνκεΫν-ΞνιπθιηληθΪ (θαη παξΨιιειε επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο 

ζπλεξγαζΫαο) 

 

Κέηξν 2.2: Ξαηδεία/ Λενιαία 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

2.2.1: ΔπΩθηαζε, 

ζπληΪξεζε θαη επηζθεπΪ 

ζρνιηθψλ θηηξΫσλ 

Ν εθζπγρξνληζκφο, ε ζπκπιΪξσζε ησλ πθηζηΨκελσλ ππνδνκψλ θαζψο 

θαη ε ιεηηνπξγηθΪ θαη αηζζεηηθΪ αλαβΨζκηζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξΫσλ 

απνηεινχλ κηα αθφκα ζεκαληηθΪ πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ.  

2.2.2: ΑλΩγεξζε λΩσλ 

θηηξΫσλ γηα ηε ζηΩγαζε 

ζρνιεΫσλ 

Ζ αλΩγεξζε λΩσλ θηηξΫσλ γηα ηε ζηΩγαζε ησλ ζρνιεΫσλ ηνπ ΓΪκνπ εΫλαη ε 

βαζηθΪ πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ηνκΩα ηεο ΞαηδεΫαο. Ζ αλΩγεξζε λΩσλ θηηξΫσλ 

γηα λεπηαγσγεΫν, δεκνηηθφ ζρνιεΫν θαη γπκλΨζην - ιχθεην ζα βειηηψζεη ηηο 

ζπλζΪθεο ζηα ζρνιεΫα ηνπ ΓΪκνπ. 

2.2.3: ΔλΫζρπζε λΩσλ 

ζεζκψλ θαη δξαζηεξηνηΪησλ 

γηα ηελ παηδεΫα / λενιαΫα 

Ν ξφινο ηεο ΡνπηθΪο ΑπηνδηνΫθεζεο δελ πεξηνξΫδεηαη κφλν ζηε δηαρεΫξηζε 

θαη ζπληΪξεζε ησλ ζρνιηθψλ ππνδνκψλ, αιιΨ αλαπηχζζεη θαη ζηεξΫδεη 

πξσηνβνπιΫεο πνπ ζπκβΨιινπλ ζηελ αλαβΨζκηζε ηεο γεληθΪο 

εθπαΫδεπζεο ζε ζπλεξγαζΫα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, καζεηΩο, ζπιιφγνπο 

γνλΩσλ θαη Ψιινπο θνξεΫο. ΞεξηιακβΨλνληαη: 

 ΑμηνπνΫεζε ππεξεζηψλ θαη θνξΩσλ ηνπ ΓΪκνπ γηα ηελ απφ θνηλνχ 
αλΨπηπμε δξΨζεσλ ζηα ζρνιεΫα φπσο πινπνΫεζε πξνγξακκΨησλ 
πεξηβαιινληηθΪο εθπαΫδεπζεο, ιεηηνπξγΫα νκΨδσλ γνλΩσλ, ιεηηνπξγΫα 
ηκεκΨησλ θξνληηζηεξηαθΪο ππνζηΪξημεο θ.α     

 ΔπηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο γηα αμηνπνΫεζε θαη ελΫζρπζε ησλ 
ΔΞΑΙ ΘξπνλεξΫνπ θαη Υξσπνχ                                    

 ΓηνξγΨλσζε εκεξΫδσλ γηα ζΩκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθΪ 
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Κέηξν 2.2: Ξαηδεία/ Λενιαία 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

θνηλφηεηα   

 ΔλΫζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιεΫνπ σο ζρνιεΫν παηδεΫαο θαη πνιηηηζκνχ 
κΩζσ ηεο νξγΨλσζεο λΩσλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηΪησλ φπσο 
παηδεΫα θαη πνιηηηζκφο κε Ωκθαζε ζηε δηαδξαζηηθφηεηα φπσο π.ρ. ε 
ηΩρλε ζηα ζρνιεΫα, ζΩαηξν, θηλεκαηνγξΨθνο, ινγνηερλΫα, εηθαζηηθΨ, 
κνπζηθΪ, θι.π. 

 ΠηΪξημε θαη επΩθηαζε ησλ ζεζκψλ ηνπ ζρνιηθνχ θχιαθα θαη ηνπ 
ζρνιηθνχ ηξνρνλφκνπ 

 ΑλαβΨζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηΪξα ηεο εθπαΫδεπζεο 

 ΓηαηΪξεζε ηνπ ζεζκνχ επηβξΨβεπζεο ησλ επηηπρφλησλ εηζαθηΩσλ ζηα 
Α.Δ.Η. θαη Ρ.Δ.Η. θαζψο θαη ησλ αξηζηνχρσλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα 
ζρνιεΫα καο 

 ΑμηνπνΫεζε ηνπ ζεζκνχ ιατθΪο επηκφξθσζεο θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 
δηαξθνχο εθπαΫδεπζεο ελειΫθσλ 

 Γεκνηηθφ ζχζηεκα ηειεθαηΨξηηζεο θαη Γηα βΫνπ ΚΨζεζεο 

 ΓεκηνπξγΫα Γεκνηηθψλ Δζηηαθψλ ζεκεΫσλ ζε θηΫξηα ηνπ ΓΪκνπ γηα 
ειεχζεξε ρξΪζε Internet ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ ησλ ΘΑΞΖ 

 ΓεκηνπξγΫα Αλνηρηνχ ΞαλεπηζηεκΫνπ κε ζπγθεθξηκΩλεο ζεκαηηθΩο 
ελφηεηεο 

 ΞιΪξεο αμηνπνΫεζε ησλ λΩσλ ηερλνινγηψλ 

 ΑμηνπνΫεζε πξνγξακκΨησλ ζρεηηθΨ κε ηε λενιαΫα (ΘΩληξα Λεφηεηαο, 
θιπ.) 

 ΔλΫζρπζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Ρνπηθψλ ΠπκβνπιΫσλ ΛΩσλ  

 ΓηνξγΨλσζε εθδειψζεσλ δηαιφγνπ γηα ηα πξνβιΪκαηα ηεο λενιαΫαο 

 ΔπηδΫσμε ζπκκεηνρΪο ησλ λΩσλ ζηε ιΪςε απνθΨζεσλ  

 ΓεκηνπξγΫα εηδηθνχ ΓξαθεΫνπ απαζρφιεζεο γηα ηελ ελεκΩξσζε ησλ 
λΩσλ ζε ζΩκαηα απαζρφιεζεο θαη λεαληθΪο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 ΙεηηνπξγΫα ζεκηλαξΫσλ επαγγεικαηηθΪο θαηΨξηηζεο (ΘΩληξν 
ΔπαγγεικαηηθΪο ΘαηΨξηηζεο) γηα ηε βειηΫσζε ηεο ζΩζεο ησλ λΩσλ 
ζηελ αγνξΨ εξγαζΫαο 

 ΓεκηνπξγΫα κεηξψσλ λΩσλ επηζηεκφλσλ, γηα ηελ αμηνπνΫεζε ηνπ 
επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρΪο 

 ΓεκηνπξγΫα πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ νξγαλψζεσλ γηα ηελ πξνβνιΪ 
ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ λΩσλ ζηνπο ζπγθεθξηκΩλνπο ηνκεΫο 

 

ΚΩηξν 2.3: Ξνιηηηζκφο 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

2.3.1: ΠπληΪξεζε, 

αλαβΨζκηζε θαη επΩθηαζε  

πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη 

εμνπιηζκνχ 

Απφ ηε δηΨγλσζε ηεο ππΨξρνπζαο θαηΨζηαζεο παξνπζηΨδεηαη ε αλΨγθε 

εθζπγρξνληζκνχ θαη βειηΫσζεο ηεο ππΨξρνπζαο πνιηηηζηηθΪο ππνδνκΪο 

(θηηξηαθΪο, εμνπιηζκνχ θαη ππαΫζξησλ ρψξσλ). Ν γεληθφο ζηφρνο 

πεξηιακβΨλεη ηελ αλΨδεημε θαη αμηνπνΫεζε φισλ ησλ αξραηνινγηθψλ θαη 

ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηνπ ΓΪκνπ, Ϊηνη Βσκφο θαη αξραΫν ζΩαηξν Γηνλχζνπ, 

ΝΫνλ Γεθειεηθφλ, ΑλΨθηνξα Ραηντνπ, ηκΪκα ΚαξαζσλΫνπ ΓηαδξνκΪο θιπ. 

(θαη παξΨιιειε επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο) 

2.3.2: ΑλΨπηπμε θαη 

πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηΪησλ, 

θαιιηηερληθΪο παηδεΫαο θαη 

αλΨδεημε πνιηηηζηηθΪο 

θιεξνλνκηΨο 

Ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ αλαπηχζζεη ζεκαληηθΪ πνιηηηζηηθΪ δξαζηεξηφηεηα 

ζπκβΨιινληαο Ωηζη ζηελ αλΨπηπμε ηεο πεξηνρΪο 

 Ζ παξνρΪ θαιιηηερληθΪο παηδεΫαο, ε αλΨδεημε ηεο πνιηηηζηηθΪο 

δεκηνπξγΫαο, ε αλΨπηπμε δξαζηεξηνηΪησλ ζε λΩνπο ηνκεΫο 

ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ, ε αλΨδεημε ηεο πνιηηηζηηθΪο θιεξνλνκηΨο 

απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΓΪκνπ. Πηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ 

ΓΪκνπ πεξηιακβΨλνληαη: 

 Ζ ελΫζρπζε ησλ ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ παξαδφζεσλ θαη ε επηδΫσμε 

γηα κεγαιχηεξε θνηλσληθΪ ζπλνρΪ κΩζα απφ ηνλ πνιηηηζκφ 

 Ζ αλαβΨζκηζε ησλ ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 
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ΚΩηξν 2.3: Ξνιηηηζκφο 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

 Ζ ζηΪξημε θαη νηθνλνκηθΪ ελΫζρπζε ησλ Ξνιηηηζηηθψλ ΦνξΩσλ 

 ΔλΫζρπζε θαη επΩθηαζε ησλ δεκνηηθψλ βηβιηνζεθψλ 

 Ίδξπζε αξραηνινγηθνχ-ιανγξαθηθνχ κνπζεΫνπ 

 

 

ΚΩηξν 2.4: Αζιεηηζκφο 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

2.4.1. Δμσξατζκφο 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηΨζεσλ, 

ζπληΪξεζε, θαζαξηφηεηα θαη 

θχιαμε ησλ πθηζηΨκελσλ 

ρψξσλ θαη δεκηνπξγΫα λΩσλ 

Πηφρνο γηα ηνλ αζιεηηζκφ απνηειεΫ ε ελΫζρπζε θαη ε αλαβΨζκηζε ησλ 

πθηζηακΩλσλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ. ΑπαηηεΫηαη:  

 Ζ ζπληΪξεζε, θαζαξηζκφο- εμσξατζκφο – απνπεξΨησζε ησλ 
πθηζηακΩλσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηΨζεσλ 

 Ζ αλΨπηπμε ζρεδΫνπ θχιαμεο ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ, ψζηε λα 
απνθεπρζνχλ νη θαηαζηξνθΩο  

 Ζ δεκηνπξγΫα λΩσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηΨζεσλ κε ζηφρν ηε 

ιεηηνπξγΫα πξνηχπσλ αζιεηηθψλ θΩληξσλ (θιεηζηΨ γπκλαζηΪξηα, 
κπΨζθεη, θνιπκβεηΪξην θιπ) 

 

2.4.2. ΑλαβΨζκηζε, 

δηεχξπλζε ησλ αζιεηηθψλ 

δξαζηεξηνηΪησλ θαη 

ελΫζρπζε ζρνιηθνχ, καδηθνχ 

θαη αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ 

Ζ Ψζιεζε κε ζπζηεκαηηθΪ θαζνδΪγεζε απνηειεΫ θνηλσληθΪ επΩλδπζε, 

βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσΪο ηνπ αλζξψπνπ, ζπκβΨιιεη ζηελ αλΨπηπμε 

δηαπξνζσπηθψλ ζρΩζεσλ, ζηελ αμηνπνΫεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ζηε 

βειηΫσζε ηνπ βηνινγηθνχ επηπΩδνπ ηεο δσΪο ησλ αζινχκελσλ. 

ΔλδεηθηηθΩο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηνλ 

επηρεηξεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ εΫλαη: 

 

 ΝηθνλνκηθΪ ελΫζρπζε ησλ εξαζηηερληθψλ ζσκαηεΫσλ πνπ ηεξνχλ ηηο 
λφκηκεο πξνυπνζΩζεηο 

 ΞξνζπΨζεηα ζπλελψζεσο ησλ ππαξρφλησλ ζσκαηεΫσλ κε ζηφρν ηε 
δεκηνπξγΫα ηζρπξψλ ζπιιφγσλ αιιΨ κε δηαηΪξεζε ησλ ηνπηθψλ 
ππξΪλσλ Ψζιεζεο 

 ΑμηνπνΫεζε θαη νξζνινγηθΪ ρξεζηκνπνΫεζε φισλ ησλ ππαξρφλησλ θαη 
ππφ θαηαζθεπΪ αζιεηηθψλ εγθαηαζηΨζεσλ απφ φινπο ηνπ δεκφηεο 
αλεμαξηΪησο ειηθΫαο.  

 ΠπκκεηνρΪ ζε πξνγξΨκκαηα ελαιιαθηηθνχ αζιεηηζκνχ φιν ην ρξφλν 

(ηππαζΫα, νξεηβαζΫα, πεδνπνξΫα, πνδειαζΫα θ.α. 

 ΘαζηΩξσζε πξνγξΨκκαηνο ζηα δεκνηηθΨ γπκλαζηΪξηα θαη 
ζεζκνζΩηεζε ηνπξλνπΨ αζιεκΨησλ γηα ειεχζεξνπο αζινχκελνπο 
δεκφηεο 

 ΓηνξγΨλσζε εθδειψζεσλ, εκεξΫδσλ κε ζΩκαηα πνπ αθνξνχλ γεληθΨ 
ηελ Ψζιεζε 

 ΠπλεξγαζΫα κε ηελ εθπαηδεπηηθΪ θνηλφηεηα γηα αλΫρλεπζε ηαιΩλησλ, 
δεκηνπξγΫα νκΨδσλ αλΨ Ψζιεκα θαη αλΨπηπμε εζσηεξηθψλ ζρνιηθψλ 
πξσηαζιεκΨησλ 

 ΓηνξγΨλσζε εθδειψζεσλ κε επψλπκνπο αζιεηΩο, πξνπνλεηΩο, 
επηζηΪκνλεο γηα ηελ θαιιηΩξγεηα αζιεηηθΪο ζπλεΫδεζεο ζηνπο 
καζεηΩο 

 ΔπηκνξθσηηθΨ ζεκηλΨξηα ζε γνλεΫο, θαζεγεηΩο θπζηθΪο αγσγΪο θαη 
εθπαηδεπηηθνχο κε ζΩκαηα δηαηξνθηθΩο ζπλΪζεηεο πξψηεο βνΪζεηεο 
θ.α. 

 ΘΩζπηζε θξηηεξΫσλ γηα ηελ νηθνλνκηθΪ ζηΪξημε θαη ηε ρξΪζε ησλ 
αζιεηηθψλ εγθαηαζηΨζεσλ ηνπ ΓΪκνπ απφ ηνπο ζπιιφγνπο 

 ΓσξεΨλ ηαηξηθφο πξνιεπηηθφο Ωιεγρνο ησλ αζιεηψλ  
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33..33..33..33..  ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑ  33::  ΣΣΟΟΠΠΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑ  --  ΑΑΠΠΑΑΥΥΟΟΛΛΗΗΗΗ  

Νη γεληθνΫ Πηφρνη ηνπ Άμνλα 3 εΫλαη νη αθφινπζνη: 

Κέηξν 3.1: Απαζρφιεζε 

3.1.1: ΚεΫσζε αλεξγΫαο 

Κέηξν 3.2: Νξγάλσζε θαη Ππλεξγαζίεο 

3.2.1: ΔλΫζρπζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο πςεινχ επηπΩδνπ 

Κέηξν 3.1: Απαζρφιεζε 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

3.1.1. ΚεΫσζε ηεο 

αλεξγΫαο  

 

Ζ ΡνπηθΪ ΑπηνδηνΫθεζε σο θαηεμνρΪλ θνξΩαο δηΨγλσζεο ησλ ηνπηθψλ 

αλαγθψλ νθεΫιεη λα αλαιΨβεη ελεξγφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιΪκαηνο ηεο αλεξγΫαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ απηΪ 

ζπλεπΨγεηαη. ΠπγθεθξηκΩλα ζηφρνο ηνπ ΓΪκνπ εΫλαη ε παξνρΪ ππεξεζηψλ: 

 ΓεκηνπξγΫα κεηξψνπ αλΩξγσλ (θαη παξΨιιειε επηδΫσμε 
δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο) 

 Ίδξπζε ιεηηνπξγΫαο Γεκνηηθνχ ΓξαθεΫνπ Δχξεζεο ΔξγαζΫαο κΩζσ 
ηεο κεζνιΨβεζεο ζηελ ηνπνζΩηεζε αλΩξγσλ ζε θελΩο ζΩζεηο 
εξγαζΫαο (θαη παξΨιιειε επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο) 

 Πρεδηαζκφο θαη αμηνπνΫεζε λΩσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κΩζσλ γηα ηε 
κεΫσζε ηεο αλεξγΫαο απφ δηαθφξνπο θνξεΫο 

 Δπαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη αλαπξνζαλαηνιηζκνχ 
 ΡερληθΩο αλαδΪηεζεο εξγαζΫαο 
 Ξιεξνθφξεζεο – ελεκΩξσζεο γηα επηδνηνχκελα πξνγξΨκκαηα 
επαγγεικαηηθΪο θαηΨξηηζεο, πξνθεξχμεηο ΑΠΔΞ θαη Ψιισλ θνξΩσλ 
 ΔλεκΩξσζεο γηα εθπαηδεπηηθΨ ζΩκαηα 
 ΑλαδΪηεζε ζΩζεσλ απαζρφιεζεο 

 

 

Κέηξν 3.2: Ρνπηθή νηθνλνκία 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

3.2.1: ΔλΫζρπζε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πςεινχ 

επηπΩδνπ 

Γηα ηελ αλΨπηπμε ηεο ηνπηθΪο νηθνλνκΫαο απαηηεΫηαη ε εθαξκνγΪ ελφο 

ζπληνληζκΩλνπ θαη νξγαλσκΩλνπ ζρεδΫνπ δξΨζεο πνπ ζα πεξηιακβΨλεη 

Ωλα επξχ θΨζκα ελεξγεηψλ πξνζαξκνζκΩλν ζηηο απαηηΪζεηο ησλ θαηξψλ 

θαη ηηο αλΨγθεο ησλ επηρεηξΪζεσλ φπσο: 

 

 Γηεπθνιχλζεηο γηα ηε δεκηνπξγΫα κηθξψλ θαη ιεηηνπξγηθΨ 
απνηειεζκαηηθψλ επηρεηξΪζεσλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ζηνηρεΫα ηεο 
παξΨδνζεο, ηεο ηζηνξΫαο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβΨιινληνο ηνπ 
δΪκνπ. 

 Πρεδηαζκφο θαη αμηνπνΫεζε λΩσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κΩζσλ γηα ηε 
ζηΪξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο νινθιεξσκΩλεο αζηηθΪο 
αλΨπηπμεο 

 ΠπλεξγαζΫα κε ηηο επηρεηξΪζεηο θαη ηηο βηνκεραλΫεο ηεο επξχηεξεο 
πεξηνρΪο γηα ηελ θαηαγξαθΪ θελψλ ζΩζεσλ εξγαζΫαο 

 ΓηνξγΨλσζε εθδειψζεσλ πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθΪ θνηλφηεηα ζε 
επΫθαηξα ζΩκαηα επηδνηΪζεσλ, πνηφηεηαο, θνξνινγηθψλ δεηεκΨησλ 
θ.α 

 ΔλεκΩξσζε ζρεηηθΨ κε ηα πξνγξΨκκαηα επηδφηεζεο ζηελ πξφζιεςε 
λΩνπ πξνζσπηθνχ, ζηελ αλΨπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο 

 ΠπλεξγαζΫα κε αξκφδηνπο θνξεΫο γηα επηδνηνχκελα πξνγξΨκκαηα 
απηαπαζρφιεζεο    
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Κέηξν 3.2: Ρνπηθή νηθνλνκία 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

 ΔπεμεξγαζΫα θαη πινπνΫεζε ηνπηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ζρεδΫνπ. 
ΓηεθδΫθεζε εμεηδηθεπκΩλσλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνγξακκΨησλ γηα 
ηνπο λΩνπο θαη ηνπο αλΩξγνπο. 

 Δθπφλεζε ζρεδΫνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο 
θξΫζεο ζηνπο αλΩξγνπο θαη ζνπο κε πξνλνκηνχρνπο πνιΫηεο. 
ΓηεθδΫθεζε ζηαζεξψλ ζΩζεσλ εξγαζΫαο ζηνλ ζπλελνχκελν δΪκν  

 Ξιεξνθφξεζε γηα ζΩκαηα επηρεηξΪζεσλ 

 ΔλεκΩξσζε γηα Ϋδξπζε θαη ιεηηνπξγΫα επηρεηξΪζεσλ 

 

33..33..33..44..  ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑ  44::  ΔΔΩΩΣΣΔΔΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΣΣΤΤΞΞΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  ΓΓΗΗΜΜΟΟΤΤ  

Νη γεληθνΫ Πηφρνη ηνπ Άμνλα 4 εΫλαη νη αθφινπζνη: 

Κέηξν 4.1: Γηαδηθαζίεο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ελίζρπζε ησλ Ρερλνινγηψλ 

Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) 

4.1.1. ΑλαδηνξγΨλσζε ππεξεζηψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

4.1.2. Δπηκφξθσζε  ππαιιΪισλ θαη αηξεηψλ 

4.1.3. ΔηζαγσγΪ ζχγρξνλσλ δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ηεο ιεηηνπξγΫαο  ηνπ ΓΪκνπ. 

4.1.4. (Πχζηεκα δηαρεΫξηζεο θαη πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (ISO)- ΞηζηνπνΫεζε  

δηαρεηξηζηηθΪο επΨξθεηαο  ΓΪκνπ) 

4.1.5. ΒειηΫσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο εμππεξΩηεζεο ησλ πνιηηψλ κε ηελ 

αμηνπνΫεζε ησλ Ρ.Ξ.Δ. 

 

Κέηξν 4.2: Γηαδηθαζίεο βειηίσζεο ηεο ζρέζεο ηνπ Γήκνπ κε ηνπο πνιίηεο  

         θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ 

4.2.1. ΑλΨπηπμε δηαδηθαζηψλ δηαθΨλεηαο, ακθΫδξνκεο επηθνηλσλΫαο θαη  

ζπκκεηνρΪο ησλ πνιηηψλ - ζπλεξγαζΫεο 

 

Κέηξν 4.3: Γεκνηηθή πεξηνπζία θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

4.3.1. Νξζνινγηθφηεξε αμηνπνΫεζε  δεκνηηθΪο πεξηνπζΫαο 

4.3.2.  ΔπηζθεπΪ θαη ζπληΪξεζε ησλ δεκνηηθψλ θηηξΫσλ, βειηΫσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζΫαο  ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ζπγθΩληξσζε ησλ ππεξεζηψλ ζε εληαΫν δεκνηηθφ θηΫξην    
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4.3.3  ΣσξνζΩηεζε θαη δεκηνπξγΫα ακαμνζηαζΫνπ γηα ηε ζηΩγαζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ππεξεζΫαο θαζαξηφηεηαο 

 

Κέηξν 4.4: Ξξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ 

4.4.1. ΒειηΫσζε θαη επΩθηαζε ηεο ππεξεζΫαο ΓεκνηηθΪο αζηπλνκΫαο 

4.4.2. ΒειηηζηνπνΫεζε κεραληζκψλ αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ απφ θπζηθΨ αΫηηα 

 

Κέηξν 4.1: Γηαδηθαζίεο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ελίζρπζε 

                               ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) 

 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

4.1.1. ΑλαδηνξγΨλσζε 

ππεξεζηψλ / λνκηθψλ 

πξνζψπσλ 

Ν πθηζηΨκελνο Νξγαληζκφο ιεηηνπξγΫαο ηνπ ΓΪκνπ πεξηιακβΨλεη λΩεο 

δηεπζχλζεηο θαη ππεξεζΫεο νη νπνΫεο ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο νινΩλα απμαλφκελεο 

αλΨγθεο ηνπ ΓΪκνπ. ΣξεηΨδεηαη ε ζηειΩρσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ε 

νξζνινγηθΪ αμηνπνΫεζε  ηνπ πξνζσπηθνχ κε βΨζε ηηο ηθαλφηεηεο, γλψζεηο, 

εκπεηξΫα θαη αθαδεκατθΪ θαηΨξηηζΪ ηνπ. 

ΑλαγθαΫα εΫλαη θαη ε αλαδηνξγΨλσζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγΫα ηνπο. 

4.1.2. Δπηκφξθσζε  

ππαιιΪισλ θαη αηξεηψλ 
Ζ ζπλερΪο εθπαΫδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΓΪκνπ, αιιΨ θαη ε θαιιηΩξγεηα 

ησλ γλψζεσλ ησλ αηξεηψλ, απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηεο ηεο πξνζπΨζεηαο 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ειιεληθνχ θξΨηνπο. 

Ρν Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο Γεκφζηαο ΓηνΫθεζεο ελεκεξψλεη ην ΓΪκν 

ζρεηηθΨ κε ηα ζεκηλΨξηα πνπ δηεμΨγνληαη. 

ΔΫλαη απαξαΫηεηε ινηπφλ ε νξγΨλσζε ελφο ζπζηΪκαηνο δηεξεχλεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ππαιιΪισλ, φπσο απηΩο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο θαη ηελ πξφβιεςε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο 

αλαγθψλ ζην Ψκεζν ηνπιΨρηζηνλ κΩιινλ.  

ΔπΫζεο ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ πξνηΫζεηαη λα αλαπηχμεη ζχζηεκα e-Learning κε 

ζηφρν ηεο δεκηνπξγΫα κηαο πχιεο γλψζεσλ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ΓΪκνπ 

4.1.3. ΔηζαγσγΪ ζχγρξνλσλ 

δηαδηθαζηψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, 

παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγΫαο  

ηνπ ΓΪκνπ. 

Ν ΓΪκνο Γηνλχζνπ ζα εηζΨγεη ζχγρξνλεο δηαδηθαζΫεο πξνγξακκαηηζκνχ, 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ΓΪκνπ κΩζσ ηεο εθαξκνγΪο ηνπ 

«Θνηλνχ ΞιαηζΫνπ Αμηνιφγεζεο» (ΘΞΑ). Ρν Θνηλφ ΞιαΫζην Αμηνιφγεζεο, 

πξνζθΩξεη Ωλα παλεπξσπατθψο εθαξκνζκΩλν εξγαιεΫν απηναμηνιφγεζεο 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ην νπνΫν κε θαηΨιιειε κεζνδνινγΫα εθαξκνγΪο 

κπνξεΫ εχθνια λα νδεγΪζεη ζηε δηαπΫζησζε ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ 

ζεκεΫσλ κηαο ππεξεζΫαο θαη λα βνεζΪζεη νπζηαζηηθΨ ζην ζρεδηαζκφ 

βειηησηηθψλ ελεξγεηψλ θαη δξΨζεσλ.  

4.1.4. (Πχζηεκα δηαρεΫξηζεο 

θαη πνηφηεηαο παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ (ISO) -

ΞηζηνπνΫεζε  δηαρεηξηζηηθΪο 

επΨξθεηαο  ΓΪκνπ) 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε Ωξγσλ απφ ηνπο πφξνπο ηνπ ΔΠΞΑ απαηηεΫ ηελ 

επηβεβαΫσζε ηεο  δηαρεηξηζηηθΪο επΨξθεηαο ηνπ ΓΪκνπ, σο ηειηθνχ δηθαηνχρνπ  

4.1.5. ΒειηΫσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο 

εμππεξΩηεζεο ησλ πνιηηψλ 

κε ηελ αμηνπνΫεζε ησλ 

Ρ.Ξ.Δ. 

Κε ηελ αλΨιπζε ηεο πθηζηΨκελεο θαηΨζηαζεο θαηαγξΨθεηαη πςειφο βαζκφο 

κεραλνξγΨλσζεο ζην ΓΪκν κε ζεκαληηθΪ θΨιπςε ζε εθαξκνγΩο ινγηζκηθνχ 

γηα ηε ιεηηνπξγΫα κηζζνδνζΫαο, νηθνλνκηθΪο δηαρεΫξηζεο, δηαρεΫξηζεο 

πξνζσπηθνχ, δεκνηηθΪο θαηΨζηαζεο, δηνηθεηηθΪο ππνζηΪξημεο θ.α 

Ξαξφια απηΨ εμ αηηΫαο ηεο ξαγδαΫαο ηερλνινγηθΪο εμΩιημεο θξΫλεηαη 

απαξαΫηεηε ε ζπλερΪο αλαβΨζκηζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ππΨξρνληνο 
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Κέηξν 4.1: Γηαδηθαζίεο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ελίζρπζε 

                               ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) 

 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

εμνπιηζκνχ, ε βειηΫσζε ησλ πθηζηΨκελσλ εθαξκνγψλ θαη ε αλΨπηπμε λΩσλ 

φπσο: 

 ΠρεδΫαζε λΩαο ηζηνζειΫδαο ηνπ ΓΪκνπ κε «Ωμππλεο» ειεθηξνληθΩο 
εθαξκνγΩο φπνπ νη πνιΫηεο ζα κπνξνχλ λα Ωρνπλ πιεξΩζηεξε 
ελεκΩξσζε θαη ακεζφηεξε επηθνηλσλΫα κε ηνλ ΓΪκν  

 ΑμηνπνΫεζε κε λΩεο εθαξκνγΩο ησλ Γεσγξαθηθψλ ΠπζηεκΨησλ 
Ξιεξνθνξηψλ(G.I.S.) 

 ΚεραλνγξΨθεζε ΑπνζΪθεο 
 ΓηαρεΫξηζε θαη επΩθηαζε ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ ΠπζηΪκαηνο ΖιεθηξνληθΪο 

ΔμππεξΩηεζεο Ξνιηηψλ 
 ΓσξεΨλ αζχξκαηε πξφζβαζε ζην Internet γηα ηνπο Γεκφηεο θ.α. 

 
ΔπηπιΩνλ ε ελζσκΨησζε ησλ Ρερλνινγηψλ ΞιεξνθνξηθΪο θαη ΔπηθνηλσλΫαο 

(ΡΞΔ) ζηηο ζπλαιιαγΩο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ ΓΪκνπ ζα επηθΩξεη 

αχμεζε ηεο δηαθΨλεηαο θαη εμνηθεΫσζε ησλ πνιηηψλ  κε ηηο λΩεο ηερλνινγΫεο 

  

 

Κέηξν 4.2 : Γηαδηθαζίεο βειηίσζεο ηεο ζρέζεο ηνπ Γήκνπ  

               κε ηνπο πνιίηεο θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

4.2.1. ΑλΨπηπμε 

δηαδηθαζηψλ δηαθΨλεηαο, 

ακθΫδξνκεο επηθνηλσλΫαο 

θαη ζπκκεηνρΪο ησλ 

πνιηηψλ - ζπλεξγαζΫεο 

 Ζ αλΨπηπμε δηαδηθαζηψλ ακθΫδξνκεο επηθνηλσλΫαο θαη ζπκκεηνρΪο ησλ 

πνιηηψλ ζηε δηακφξθσζε ησλ απνθΨζεσλ ηεο ΓεκνηηθΪο ΑξρΪο 

απνηειεΫ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζπκκεηνρηθφηεηαο, δηαθΨλεηαο θαη 

δεκνθξαηηθφηεηαο. Ζ ΓεκνηηθΪ ΑξρΪ ζα πινπνηΪζεη κηα ζεηξΨ δξΨζεσλ 

(π.ρ. νξγΨλσζε γξαθεΫνπ παξαπφλσλ, δηελΩξγεηα ηνπηθψλ 

δεκνςεθηζκΨησλ) κε ζηφρν ηε ζπκκεηνρΪ θαη ελεξγνπνΫεζε ησλ 

πνιηηψλ ζηα «θνηλΨ» ηνπ ΓΪκνπ 

 Ζ αλΨπηπμε εζεινληηζκνχ κε δεκηνπξγΫα ζπκκεηνρηθΪο ζπλεΫδεζεο ζηηο 

δεκνηηθΩο δξΨζεηο 

 Ζ αλΨπηπμε ηεο ειεθηξνληθΪο εθαξκνγΪο ζηε λΩα ηζηνζειΫδα ηνπ 

ΓΪκνπ γηα Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε ζε ζΩκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ΓΪκν 

Γηνλχζνπ 

 

Κέηξν 4.3 : Γεκνηηθή πεξηνπζία θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

4.3.1. Νξζνινγηθφηεξε 

αμηνπνΫεζε  δεκνηηθΪο 

πεξηνπζΫαο  

Θα πξΩπεη λα εληζρπζεΫ ην γξαθεΫν δεκνηηθΪο πεξηνπζΫαο κε ην θαηΨιιειν 

πξνζσπηθφ θα λα νξγαλσζεΫ Ωηζη ψζηε λα αληαπνθξηζεΫ θαιχηεξα ζηηο 

αλΨγθεο πνπ ππΨξρνπλ. ΑπαηηεΫηαη:  

 ΑπνγξαθΪ θαη ςεθηνπνΫεζε ηεο θηλεηΪο θαη αθΫλεηεο πεξηνπζΫαο ηνπ 
ΓΪκνπ 

 ΝινθιεξσκΩλε κειΩηε αμηνπνΫεζεο ησλ Γεκνηηθψλ θαη ΓεκνζΫσλ 
αθηλΪησλ κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνΫεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ 
ΓΪκνπ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξΩηεζε ησλ εξγαδνκΩλσλ ,ησλ 
πνιηηψλ θαη θπζηθΨ ηελ κεΫσζε ησλ δαπαλψλ θαη αχμεζε ησλ 
εζφδσλ.   

 ΑμηνπνΫεζε ρψξσλ ΡΞΔΡ Αγ. ΠηεθΨλνπ θαη Διιεληθψλ ΚαξκΨξσλ 
(Ν.Ρ. 32) γηα ΑζηηθΩο ρξΪζεηο 
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Κέηξν 4.3 : Γεκνηηθή πεξηνπζία θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

4.3.2.  ΔπηζθεπΪ θαη 

ζπληΪξεζε ησλ δεκνηηθψλ 

θηηξΫσλ, βειηΫσζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζΫαο  ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη 

ζπγθΩληξσζε ησλ 

ππεξεζηψλ ζε εληαΫν 

δεκνηηθφ θηΫξην    

Πηφρνο εΫλαη ν ΓΪκνο λα πξνβεΫ ζε φιεο ηηο απαξαΫηεηεο παξεκβΨζεηο 

ψζηε ηα δεκνηηθΨ θηΫξηα λα εΫλαη πξνζπειΨζηκα απφ φινπο ηνπο 

θαηνΫθνπο. ΑπαηηεΫηαη: 

 Ζ αμηνιφγεζε θαη ηεξΨξρεζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ επηζθεπΪο 
θαη ζπληΪξεζεο φισλ ησλ δεκνηηθψλ θηηξΫσλ ζε ζπλΨξηεζε πΨληα κε 
ηα νηθνλνκηθΨ δεδνκΩλα, ηα νπνΫα εΫλαη πεξηνξηζκΩλα.  

 Ζ ζπγθΩληξσζε ησλ ππεξεζηψλ ζε εληαΫν θηΫξην θαζφηη ζα ζπκβΨιιεη 
ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγΫα ηνπο, ζηελ ελΫζρπζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ππαιιΪισλ θαη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο ηαιαηπσξΫαο ησλ πνιηηψλ. 
 

  

4.3.3 ΣσξνζΩηεζε θαη 

δεκηνπξγΫα ακαμνζηαζΫνπ 

γηα ηε ζηΩγαζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ηεο ππεξεζΫαο 

θαζαξηφηεηαο  

 

Πηφρνο ηνπ ΓΪκνπ εΫλαη ε δεκηνπξγΫα ζχγρξνλνπ ακαμνζηαζΫνπ γηα ηε 

ζηΩγαζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ππεξεζΫαο θαζαξηφηεηαο, ηε 

βειηΫσζε ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλΪο θαη αζθΨιεηαο ησλ εξγαδνκΩλσλ θαη 

ηελ αζθαιΪ απνζΪθεπζε θαη ζηΨζκεπζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

ηνπ. 

ΔπΫζεο απαηηεΫηαη: 

 Ηαηξφο ΔξγαζΫαο γηα φινπο ηνπο εξγαδνκΩλνπο ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ 

 Ρερληθφο ΑζθαιεΫαο  

 

Κέηξν 4.4 : Ξξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ 

Γεληθφο Πηφρνο Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 

4.4.1.ΒειηΫσζε θαη 

επΩθηαζε ηεο ππεξεζΫαο 

ΓεκνηηθΪο αζηπλνκΫαο 

 Ζ εχξπζκε ιεηηνπξγΫα ηεο ΓεκνηηθΪο ΑζηπλνκΫαο απνηειεΫ κηα απφ 

ηηο νξγαλσηηθΩο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ. Πηφρνο εΫλαη ε 

πξνζηαζΫα ηεο Γεκφζηαο ΞεξηνπζΫαο, ε πξνζηαζΫα ησλ πνιηηψλ (ηελ 

νπνΫα δελ κπνξεΫ λα επνκηζηεΫ κφλν ε ΘεληξηθΪ ΓηνΫθεζε) θαη ε 

νπζηαζηηθΪ αζηπλφκεπζε (ζηα πιαΫζηα πνπ δΫλεη ν λφκνο) ηνπ ΓΪκνπ 

κΩζα απφ ηελ ηΪξεζε ησλ δηαηΨμεσλ ηνπ εληαΫνπ Θαλνληζκνχ 

Θαζαξηφηεηαο θαη ΞεξηβΨιινληνο ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ. 

 Ζ ελΫζρπζε ηεο πξνζηαζΫαο θαη αζθΨιεηαο ηεο δσΪο θαη ηεο 

πεξηνπζΫαο ησλ πνιηηψλ απφ νκΨδεο πεξηθξνχξεζεο.                         

(θαη παξΨιιειε επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο) 

4.4.2. ΒειηηζηνπνΫεζε 
κεραληζκψλ αληηκεηψπηζεο 
θηλδχλσλ απφ θπζηθΨ αΫηηα 

Ν ΓΪκνο δηαζΩηεη νινθιεξσκΩλν πξφγξακκα αληηκεηψπηζεο εθηΨθησλ 
αλαγθψλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 
ΔπεηδΪ ε ΞνιηηηθΪ ΞξνζηαζΫα δελ εΫλαη ππφζεζε κφλν ηνπ θξΨηνπο αιιΨ 

θαη φισλ ησλ πνιηηψλ ζηφρνο εΫλαη ε ελΫζρπζε ησλ εζεινληηθψλ νκΨδσλ 

ηνπ ΓΪκνπ κΩζσ θαηΨιιειεο εθπαΫδεπζεο, κΩζσ παξνρΪο πφξσλ θαη 

κΩζσλ θαη κΩζσ ηεο δηΨδνζεο ηνπ εζεινληηζκνχ ζε πεξηζζφηεξνπο 

θαηνΫθνπο ηνπ ΓΪκνπ (θαη παξΨιιειε επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο 

ζπλεξγαζΫαο) 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4 

4.  ΡΟΗΔΡΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΡΥΛ ΓΟΑΠΔΥΛ-

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

 

Ν εληαΫνο ΓΪκνο Γηνλχζνπ θηλνχκελνο κΩζα ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθΨ πιαΫζηα ηνπ εζληθνχ θαη 

δηεζλνχο πεξηβΨιινληνο (κε Ωληνλν ην θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθΪο θαη θνηλσληθΪο θξΫζεο), 

πξφθεηηαη λα πξνρσξΪζεη ζηελ επφκελε ηξηεηΫα ζε ελΩξγεηεο/δξΨζεηο πνπ ζα δηαζθαιΫζνπλ ηελ 

αεηθφξν αλΨπηπμε ηεο πεξηνρΪο πνπ απηφ ζπλεπΨγεηαη θαη‟ αξρΪλ θνηλσληθΪ επαηζζεζΫα, 

πεξηβαιινληηθΪ κΩξηκλα θαη νηθνλνκηθφ απνηΩιεζκα.  

ΘαηΨ ηα πξνεγνχκελα βΪκαηα δηακνξθψζεθε ε ΠηξαηεγηθΪ ηνπ ΓΪκνπ φπνπ  εμεηδηθεπφηαλ ε 

ζηξαηεγηθΪ ζε Άμνλεο, ΚΩηξα θαη Πηφρνπο γηα ηελ επφκελε ηξηεηΫα. Πην παξφλ θεθΨιαην ζα 

επηδησρζεΫ ε κεηΨθξαζε ηεο ζηξαηεγηθΪο ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ ζηφρσλ ζε δξΨζεηο εθηθηΩο απφ ηηο 

ππεξεζΫεο ηνπ ΓΪκνπ θαη ηα ΛνκηθΨ ηνπ Ξξφζσπα.  

Ξξηλ παξνπζηαζηνχλ ηα ηξηεηΪ ζρΩδηα δξΨζεο πξΩπεη λα ζεκεησζεΫ φηη νη πεξηζζφηεξνη 

πξνυπνινγηζκνΫ ησλ δξΨζεσλ πνπ εκθαλΫδνληαη ζηνπο επφκελνπο πΫλαθεο εΫλαη ελδεηθηηθνΫ, 

δειαδΪ κηα εθηΫκεζε θφζηνπο θαη φρη απνηΩιεζκα νξηζηηθψλ κειεηψλ. Αθφκα, ππΨξρνπλ δξΨζεηο 

κε κεγΨιν πξνυπνινγηζκφ πνπ απαηηνχλ αξθεηΨ βΪκαηα κΩρξη ηελ εθηΩιεζε ηνπο πνπ πνιχ 

πηζαλφ λα κελ πξνιΨβνπλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κΩζα ζην πεξηνξηζκΩλν δηΨζηεκα ησλ επφκελσλ 

ηξηψλ εηψλ  2012-2014. Υζηφζν, ην θΨζκα ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δξΨζεσλ επηιΩρηεθε λα εΫλαη 

κεγΨιν ψζηε αθελφο λα ππΨξρεη εηνηκφηεηα γηα ηελ αμηνπνΫεζε θΨζε λΩαο επθαηξΫαο πνπ κπνξεΫ 

λα πξνθχςεη θαη εηδηθφηεξα κΩζα απφ ηελ πινπνΫεζε ησλ δξΨζεσλ ηνπ Δ.Π.Ξ.Α. θαη αθεηΩξνπ γηα 

λα απνηππσζεΫ ην πιαΫζην κΩζα ζην νπνΫν πξΩπεη λα θπκαλζεΫ θαη λα θηλεηνπνηεζεΫ ν ΓΪκνο ψζηε 

λα νξγαλψζεη, ζρεδηΨζεη θαη πινπνηΪζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο παξεκβΨζεηο πξνο φθεινο 

ησλ πνιηηψλ.  
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4.1. ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΠΣΔΓΗΥΛ ΓΟΑΠΔΥΛ 

 

ΑθνινπζεΫ παξαθΨησ ε αλαιπηηθΪ παξνπζΫαζε ησλ δξΨζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο 

νκαδνπνηεκΩλεο πξνθεηκΩλνπ λα δηελεξγνχληαη πνηθΫινη Ωιεγρνη σο πξνο ηνλ Άμνλα, ην ΚΩηξν ζην 

νπνΫν ζπκβΨιινπλ θαη ην Γεληθφ Πηφρν, ζπκπεξηιακβΨλνληαο ρξνλνδηΨγξακκα, πξνυπνινγηζκφ 

δαπαλψλ, πξνηεξαηφηεηα, ΞεγΪ ρξεκαηνδφηεζεο , πεξεζΫα πινπνΫεζεο,  

ΔπηζεκαΫλεηαη φηη φιεο νη δξΨζεηο εΫλαη εμΫζνπ πξσηαξρηθνΫ ζηφρνη ηεο ΓεκνηηθΪο ΑξρΪο θαη ε 

δηΨθξηζε απηψλ ζηελ ηεξΨξρεζε ζε δξΨζεηο/Ωξγα Α‟, Β‟ Γ‟ πξνηεξαηφηεηαο γΫλεηαη γηα λα αλαδεΫμεη 

ηελ εηνηκφηεηα ησλ Ωξγσλ/δξΨζεσλ. 

Νη δξΨζεηο Β‟ θαη Γ‟ πξνηεξαηφηεηαο ζα απνηεινχλ θαη απηΩο Ωξγα/δξΨζεηο Α‟ πξνηεξαηφηεηαο κφιηο 

εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο εηνηκφηεηαο. 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 Α, Β, Γ 

Άμνλαο 1 : Ξεξηβάιινλ θαη Ξνηφηεηα Εσήο 

Κέηξν 1.1: Νηθηζηηθφ Ξεξηβάιινλ    

Γεληθφο Πηφρνο: 1.1.1: Δθαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο     

1.1.1.1. Άκεζε θαη δηαξθΪο εγξΪγνξζε γηα 

ηηο απαξαΫηεηεο ελΩξγεηεο θαη δξΨζεηο ζε φηη 

αθνξΨ ηε δηαηΪξεζε ησλ νηθηζκψλ πξν ηνπ 

1923 θαη ηελ πξνζηαζΫα ηεο ηδηνθηεζΫαο 

ρηιηΨδσλ δεκνηψλ  

       0,00 0,00 0,00 Α   Γ/λζε Ρ..   

1.1.1.2. ΔλΩξγεηεο γηα ηελ νινθιΪξσζε ησλ 

εληΨμεσλ ζην ΠρΩδην Ξφιεο 

       0,00 0,00 0,00 Α   Γ/λζε Ρ..   

1.1.1.3.Ζ νινθιΪξσζε ηεο ζχληαμεο ηνπ 

ΘηεκαηνινγΫνπ, ε ζχληαμε πξαγκαηηθνχ 

ΓαζνινγΫνπ πνπ ζα ζΩβεηαη θαη ηνπο 

πθηζηΨκελνπο νηθηζκνχο πξν ηνπ 1923, 

(νηθηζκνΫ Άλνημεο, ΑγΫνπ ΠηεθΨλνπ, 

ΠηακΨηαο, ΠπαηαηδΫθη, Οαπεληψζαο) (θαη 

παξΨιιειε επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο 

ζπλεξγαζΫαο) 

       0,00 0,00 0,00 Β   Γ/λζε Ρ..   

1.1.1.4. ΔλΩξγεηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

νξΫσλ ησλ πξνυθηζηΨκελσλ νηθηζκψλ πξν 

ηνπ 1923 ζχκθσλα κε ηε δηαπηζησηηθΪ 

πξΨμε ηνπ ΛνκΨξρε ΑλαηνιηθΪο ΑηηηθΪο ζηηο 

πεξηνρΩο: ΠηακΨηα, παιαηΨ ΠηακΨηα, ΠπΨηα 

ΠηακΨηαο θαη Ξεπθφθπην-ΠπαηαηδΫθη Αγ. 

ΠηεθΨλνπ 

       0,00 0,00 0,00 Α   Γ/λζε Ρ..   

1.1.1.5. ΘαηΨζεζε πξνηΨζεσλ & ελεξγΪ 

ζπκκεηνρΪ ηνπ ΓΪκνπ καο  ζην ζρεδηαζκφ 

ηνπ λΩνπ Οπζκηζηηθνχ ΑζΪλαο  

       0,00 0,00 0,00 Α   Γ/λζε Ρ..   

1.1.1.6. Πχληαμε εληαΫνπ Γεληθνχ 

Ξνιενδνκηθνχ ΠρεδΫνπ  

Ν       100.000,00 200.000,00 100.000,00 Β ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Γ/λζε Ρ..   

1.1.1.7. Απαιινηξηψζεηο αθηλΪησλ - 

ραξαθηεξηζκΩλσλ θνηλνθειψλ ρψξσλ 

Ν       500.000,00 500.000,00 500.000,00 Α ΔΠΞΑ ΛνκηθΪ 

πεξεζΫα, 

Γ/λζε Ν.., 

Γ/λζε Ρ.. 

  

1.1.1.8. Δθπφλεζε & επηθαηξνπνΫεζε 

πνιενδνκηθψλ κειεηψλ & πξΨμεσλ 

εθαξκνγΪο-Πχληαμε πςνκεηξηθψλ κειεηψλ 

       150.000,00 150.000,00 150.000,00 Β ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Γ/λζε Ρ..   
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 
(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

1.1.1.8. Δθπφλεζε & επηθαηξνπνΫεζε 
πνιενδνκηθψλ κειεηψλ & πξΨμεσλ 

εθαξκνγΪο-Πχληαμε πςνκεηξηθψλ κειεηψλ 

       150.000,00 150.000,00 150.000,00 Β ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Γ/λζε Ρ..   

1.1.1.9 Απνδεκηψζεηο ξπκνηνκνχκελσλ 

επηθαλεηψλ 

Ν       0,00 500.000,00 500.000,00 Β ΔΠΞΑ ΛνκηθΪ 

πεξεζΫα, 

Γ/λζε Ν.., 

Γ/λζε Ρ.. 

  

1.1.1.10 ΔλΩξγεηεο γηα ηε  παξαρψξεζε 

κΩξνπο ηνπ ζηξαηνπΩδνπ ηεο ΡΑΜΙΞ γηα 

αλΨπηπμε ππνδνκψλ 

Ν       0,00 0,00 0,00 Α   Γ/λζε Ρ..   

1.1.1.11 ΔλΩξγεηεο γηα αιιαγΪ ρξΪζεσο 

δσλψλ Ξεληειηθνχ ζηηο πεξηνρΩο ησλ 

θιεξνηεκαρΫσλ θαη γχξσ απφ ην ρσξΫν ηεο 

ΠηακΨηαο, ηνπ νηθηζκνχ Ξεπθνθχηνπ ζηνλ 
Άγην ΠηΩθαλν, Άλνημεο, ΓξνζηΨο & 

Ονδφπνιεο  

Ν       0,00 0,00 0,00 Α   Γ/λζε Ρ..   

1.1.1.12 Απεηθφληζε γεσγξαθηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κΩζσ ηνπ πξνγξΨκκαηνο  

G.I.S.  

Ν       25.000,00 25.000,00 25.000,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ ΓξαθεΫν 

ΞιεξνθνξηθΪο 

  

1.1.1.13 ΓηεθδΫθεζε απφ ην ΡΞΔΡ 43 

ζηξεκκΨησλ ζε γε (θνηλσθειεΫο θαη 
θνηλφρξεζηνη ρψξνη) 

       0,00 0,00 0,00 Α   Γ/λζε Ρ.. & 

ΛνκηθΪ 
πεξεζΫα 

  

1.1.1.14 ΑμηνπνΫεζε Ωθηαζεο 35 ζηξ. γηα 

ζρνιηθφ ζπγθξφηεηα Ϊ γηα ρψξνπο 

αζιεηηζκνχο Ϊ αλαςχρεο ζηε ζΩζε 
"ΘΗΡΠΑΛΖ" πεξηνρΪο ΑπγδαιΩδαο-

θιεξνηεκΨρην παξρσξεκΩλν απφ ππξγεΫν 

ΓεσξγΫαο ην 1935, εηδηθεπκΩλν γηα ζρνιεΫν 

       0,00 0,00 0,00 Β   Γ/λζε Ρ.. & 

ΛνκηθΪ 

πεξεζΫα 

  

Κέηξν 1.1: Νηθηζηηθφ Ξεξηβάιινλ                                                                                                                                                                                  

Γεληθφο Πηφρνο: 1.1.2: Ξξνζηαζία ηνπ Γαζηθνχ, Γεσξγηθνχ θαη Θηελνηξνθηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο  

1.1.2.1 ΞξνζηαζΫα ηνπ Γαζηθνχ, Γεσξγηθνχ, 

Θηελνηξνθηθνχ ηνκΩα ζχκθσλα κε ηηο 

επξσπατθΩο θαη εζληθΩο θαηεπζχλζεηο 

Λ       0,00 200.000,00 200.000,00 Β ΔΠΞΑ Γ/λζε ΡνπηθΪο 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 
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1.1.2.2. Έξγα γηα ηελ αλΨδεημε, πξνζηαζΫα 

θαη αμηνπνΫεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβΨιινληνο 

(π.ρ. θηΪκαηνο Ραηντνπ,πξψελ ΠΑΑΘ 

ΚπνγηαηΫνπ, θιπ) 

Π       150.000,00 150.000,00 150.000,00 Β ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ. .   

ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 
ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

1.1.2.3. Απεηθφληζε γεσγξαθηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κΩζσ ηνπ πξνγξΨκκαηνο 

G.I.S.  

Λ       0,00 25.000,00 25.000,00 Β ΔΠΞΑ ΓξαθεΫν 

ΞιεξνθνξηθΪο 

  

1.1.2.4. ΞεξηπνιΫεο κε ζθνπφ ηελ απνηξνπΪ 

θνπΪο δΩλδξσλ & ηελ ειεγρφκελε 

θπθινθνξΫα βαξΩσλ νρεκΨησλ  

Π       0,00 0,00 0,00 Α   Γ/λζε 

ΓεκνηηθΪο 

ΑζηπλνκΫαο & 

Γ/λζε ΡνπηθΪο 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο   

  

Κέηξν 1.1: Νηθηζηηθφ Ξεξηβάιινλ                                                                                                                                                                                       

 Γεληθφο Πηφρνο: 1.1.3: Δλίζρπζε θαη ζπληήξεζε αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ 

1.1.3.1. Έξγα γηα ηελ ελΫζρπζε θαη 

ζπληΪξεζε ηνπ αζηηθνχ πξαζΫλνπ 

(αλαπιΨζεηο, ελΫζρπζε-βειηΫσζε 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζΫλνπ θαη Ωξγσλ 

αηζζεηηθΪο, θαηαζθεπΪ λΩσλ πΨξθσλ, 

δεκηνπξγΫα ρψξσλ πξαζΫλνπ εηδηθψλ 
ρξΪζεσλ (φπσο εΫλαη νη παηδφηνπνη,αλνηρηΨ 

ζΩαηξα, πεξηβΨιινληεο ρψξνη Ηεξψλ Λαψλ), 

θ.ι.π.  

Π       1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Α ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ., 

Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζ/ηαο & 

ΞξαζΫλνπ  

  

1.1.3.2 ΒειηΫσζε ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 

πξνζβαζηκφηεηαο θνηλνρξΪζησλ ρψξσλ-

αλαβΨζκηζε αζηηθνχ πεξηβΨιινληνο Γ.Θ. 

ΓξνζηΨο 

Π       500.000,00 0,00 0,00 Α ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ..   

1.1.3.3 ΑλαβΨζκηζε κΩξνπο ηνπ αζηηθνχ 

ηζηνχ ηεο Θνηλφηεηαο ΘξπνλεξΫνπ "ΞξΨζηλε 
ΕσΪ ζηελ Ξφιε" 

Π       900.000,00 0,00 0,00 Α ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ..   

1.1 3.4 Έξγα γηα ηελ ελΫζρπζε θαη 

ζπληΪξεζε ηνπ πεξηαζηηθνχ πξαζΫλνπ 

(απνςηιψζεηο θαη θαζαξηζκφο ησλ εθηΨζεσλ 

πεξηαζηηθνχ πξαζΫλνπ, ελΫζρπζε ηνπ 

πεξηαζηηθνχ πξαζΫλνπ κε αλαδαζψζεηο, 

πξνζηαζΫα θπζηθψλ πεγψλ θαη δηαδξνκψλ) 
(θαη παξΨιιειε επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο 

ζπλεξγαζΫαο)     

Π       150.000,00 150.000,00 150.000,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζ/ηαο & 

ΞξαζΫλνπ 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

1.1.3.5 Θαζαξηζκφο πεξηαζηηθνχ πξαζΫλνπ-

αλαδαζψζεηο απφ εζεινληηθΩο νκΨδεο 

Λ       10.000,00 10.000,00 10.000,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ ΓξαθεΫν 

Δζεινληηζκνχ/ 
Γηαβνχιεπζεο 

& ΓξαθεΫν 

ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο 

  

1.1.3.6 ΞξΨζηλε παξΩκβαζε ζε Θ.Σ. ηεο 

πφιεο Γ.Θ. Άλνημεο 

Π       650.000,00 0,00 0,00 Α ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ..   

Κέηξν 1.1: Νηθηζηηθφ Ξεξηβάιινλ                                                                                                                                                                                                     

Γεληθφο Πηφρνο: 1.1.4: ινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ αζηηθήο αλάπιαζεο 

1.1.4.1. ΓηεμαγσγΪ αξρηηεθηνληθψλ 

δηαγσληζκψλ 

Λ       50.000,00 50.000,00 50.000,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Γ/λζε Ρ..   

1.1.4.2. Έξγα γηα ηελ ππνγεηνπνΫεζε θαη 

ππεξθΨιπςε ηεο ζηδεξνδξνκηθΪο γξακκΪο 

Ν.Π.Δ. θαη αλΨπιαζε ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρΪο  

Λ       0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Β JESSICA Γ/λζε Ρ..   

1.1.4.3. Έξγα γηα ηελ αλαδσνγφλεζε 

αζηηθψλ πεξηνρψλ (αλΨπιαζε ηζηνξηθψλ 

θΩληξσλ, θνηλνρξΪζησλ ρψξσλ θαη 

πιαηεηψλ, θαηαζθεπΪ πνδεΨηφδξνκσλ, 
πεξηπαηηθψλ δηαδξνκψλ, νδψλ Ϊπηαο 

θπθινθνξΫαο, πεδνδξνκΫσλ, δηακφξθσζε 

πξνζβΨζεσλ γηα ΑΚΔΑ θ.ι.π.) 

 Λ       5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Α ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ..   

1.1.4.4. Έξγα γηα ηελ βειηΫσζε ηεο 
αηζζεηηθΪο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ 

(δηαθεκηζηηθΩο πηλαθΫδεο – ηΪξεζε ηεο 

ζρεηηθΪο λνκνζεζΫαο θαη εθπφλεζε εηδηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ απφ ην ΓΪκν γηα ηηο 

επηγξαθΩο, νδνζΪκαλζε, αξηζκνδφηεζε)  

 Λ       5.000,00 5.000,00 5.000,00 Β ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  Γ/λζε Ρ.. & 
Γ/λζε ΡνπηθΪο 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

  

Κέηξν 1.1: Νηθηζηηθφ Ξεξηβάιινλ                                                                                                                                                                                          

Γεληθφο Πηφρνο: 1.1.5: Βειηίσζε - επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ   

1.1.5.1. ΑλαθαΫληζε-ΠπληΪξεζε - θαηαζθεπΪ 
λΩσλ παηδηθψλ ραξψλ & πιαηεηψλ 

 Λ       200.000,00 40.000,00 40.000,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  Γ/λζε Ρ..   

1.1.5.2.Έξγα πνδνκΪογηα ηελ 

πξνζπειαζηκφηεηα ησλ ΑΚΔΑ ζηα πιαΫζηα 
ηεο ηζφηεηαο θαη αζθΨιεηαο ησλ πνιηηψλ & 

δεκηνπξγΫα ρψξσλ ζηΨζκεπζεο 

 Λ       0,00 50.000,00 50.000,00 Β ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  Γ/λζε Ρ..   
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

1.1.5.3 ΔπΩθηαζε- βειηΫσζε-ζπληΪξεζε 

δεκνηηθνχ θσηηζκνχ 

Π       50.000,00 100.000,00 100.000,00 Β ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

(Αληαπνδ/θΨ) 

Γ/λζε Ρ..   

Κέηξν 1.1: Νηθηζηηθφ Ξεξηβάιινλ                                                                                                                                                                                                 

 Γεληθφο Πηφρνο: 1.1.6: Ππληήξεζε, αλαβάζκηζε, επέθηαζε θνηκεηεξίσλ  θαη δεκηνπξγία λέσλ – Θέληξνπ απνηέθξσζεο λεθξψλ  

1.1.6.1 Έξγα βειηηψζεσλ & ζπληεξΪζεσλ 

ζηα δεκνηηθΨ θνηκεηΪξηα 

Π       50.000,00 50.000,00 50.000,00 Β ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

(Αληαπνδ/θΨ) 

Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζ/ηαο & 

ΞξαζΫλνπ 

  

1.1.6.2. Ίδξπζε θαη θαηαζθεπΪ λΩνπ 

θνηκεηεξΫνπ θαζψο θαη δεκηνπξγΫα ΘΩληξνπ 

ΑπνηΩθξσζε Λεθξψλ (παξΨιιειε επηδφσμε 
δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο) 

Λ       1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Β ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ..   

Κέηξν 1.1: Νηθηζηηθφ Ξεξηβάιινλ                                                                                                                                                                                       

 Γεληθφο Πηφρνο: 1.1.7: Έξγα ππξνπξνζηαζίαο θαη Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ην πεξηβάιινλ  

1.1.7.1.Έξγα ππξνπξνζηαζΫαο θαη πνιηηηθΪο 

πξνζηαζΫαο γηα ην πεξηβΨιινλ (ΑλΨπηπμε 

ζχγρξνλσλ ζπζηεκΨησλ ππξαλΫρλεπζεο, 

ππξαζθΨιεηαο , θαηαζθεπΪ επΫγεησλ 

δεμακελψλ γηα ηελ Ψληιεζε λεξνχ απφ 

ελαΩξηα ππξνζβεζηηθΨ κΩζα, πξνκΪζεηα 

εμνπιηζκνχ θαη νρεκΨησλ πνιηηηθΪο 

πξνζηαζΫαο (Θα επηδησρζεΫ ΓηαδεκνηηθΪ 

ζπλεξγαζΫα) 

Λ       1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Α ΔΠΞΑ ΓξαθεΫν 

ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο 

  

1.1.7.2 ΓεκηνπξγΫα κφληκνπ ππξνζβεζηηθνχ 

ζηαζκνχ γηα ηηο αλΨγθεο ηνπ ΓΪκνπ, κε 

επαξθΪ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ (Θα 

επηδησρζεΫ ΓηαδεκνηηθΪ ζπλεξγαζΫα) 

Λ       0,00 50.000,00 50.000,00 Β ΠΑΡΑ ΓξαθεΫν 

ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

1.1.7.3  ΔθαξκνγΪ πξνγξΨκκαηνο 

πεξηβαιινληηθΪο εθπαΫδεπζεο, δηνξγΨλσζε 
εκεξΫδσλ γηα ζΩκαηα πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο 

θαη δεκηνπξγΫαο ΞαξαηεξεηεξΫνπ 

ΞεξηβΨιινληνο ζε πιεγεΫζεο (απφ ηελ 

θαηαζηξνθηθΪ ππξθαγηΨ ηνπ 2009) πεξηνρΩο 

ηνπ ΓΪκνπ φπσο π.ρ. ζηελ πεξηνρΪ 

«ΒξπζΨθη» Αγ. ΠηεθΨλνπ θαη 

«Γηνλπζνβνχλη» Ονδφπνιεο-Γηνλχζνπ, 

θ.ι.π. 

Λ       2.000,00 2.000,00 2.000,00 Α ΠΑΡΑ ΓξαθεΫν 

ΞνιηηηθΪο 
ΞξνζηαζΫαο 

  

Κέηξν 1.2:  Κεηαθνξηθή ππνδνκή/Θπθινθνξία/Πηάζκεπζε/Ππγθνηλσλία                                                                                                                 

Γεληθφο Πηφρνο: 1.2.1 Γηάλνημε θαη βειηίσζε νδηθνχ δηθηχνπ 

1.2.1.1.  Βειηηψζεηο, απνθαηΨζηαζε, 

δηαλνΫμεηο, ζπληΪξεζε, αζθαιηνζηξψζεηο 

νδψλ  

Π       100.000,00 100.000,00 100.000,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

/ΠΑΡΑ 

Γ/λζε Ρ..   

1.2.1.2 ΒειηΫσζε-ΑλαθαηαζθεπΪ-

δηαπιΨηπλζε νδψλ αξκνδηφηεηαο 

πεξηθΩξεηαο (Καξαζψλνο, Σεικνχ, 

ΘξπνλεξΫνπ), Ι. Γηνλχζνπ, Ι. ΙΫκλεο 

Καξαζψλνο, θ.ι.π.   

Λ       5.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 Α ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ..   

1.2.1.3. Έξγα πεδνδξνκΫσλ θαη 

πεδνδξνκΪζεσλ  

Λ       50.000,00 50.000,00 50.000,00 Β ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

/ΠΑΡΑ 

Γ/λζε Ρ..   

Κέηξν 1.2:  Κεηαθνξηθή ππνδνκή/Θπθινθνξία/Πηάζκεπζε/Ππγθνηλσλία                                                                                                                      

Γεληθφο Πηφρνο: 1.2.2: Βειηίσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θαη ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ 

1.2.2.1 Δθπφλεζε - εθαξκνγΪ 

θπθινθνξηαθΪο κειΩηεο  

Λ       30.000,00 30.000,00 30.000,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Γ/λζε Ρ..   

1.2.2.2  Έξγα θαηαθφξπθεο θαη νξηδφληηαο 

ζΪκαλζεο. δηαγξακΫζεσλ θαη ελΩξγεηεο γηα 

ηνπνζΩηεζε θσηεηλΪο ζεκαηνδφηεζεο  

Λ       20.000,00 20.000,00 20.000,00 Β ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Γ/λζε Ρ..   

1.2.2.3 ΔλΩξγεηεο γηα επΩθηαζε ησλ 
ππαξρνπζψλ ζπγθνηλσληαθψλ γξακκψλ 

(π.ρ. δεκηνπξγΫα ζηαζκνχ Ν.ΠΔ. ζηε 

ΓεκνηηθΪ Θνηλφηεηα ΘξπνλεξΫνπ ζχκθσλα 

κε ην ΓΞΠ ΘξπνλεξΫνπ, επΩθηαζε ΖΠΑΞ & 

πξναηηαθνχ ζηνλ Άγ. ΠηΩθαλν) 

Π       0,00 0,00 0,00 Α   Γ/λζε Ρ..   
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

1.2.2.4  Άζθεζε πΫεζεο πξνο ηνλ αξκφδην 

θνξΩα γηα ηελ δηΨλνημε ησλ παξαδξφκσλ 
ηεο ΔΝ Αζελψλ-ΙακΫαο θαη δεκηνπξγΫα 

θφκβνπ πνπ λα ελνπνηεΫ ηνλ παξΨδξνκν 

(παξΨιιειε επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο 

ζπλεξγαζΫαο) 

Π       0,00 0,00 0,00 Α   Γ/λζε Ρ..   

1.2.2.5. ΚειΩηε πεξηθεξεηαθνχ δαθηπιΫνπ 

γηα ηελ ζχλδεζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ ΓΪκνπ 

κε ηελ Δ.Ν. Αζελψλ-ΙακΫαο θαη γηα ηελ 

εμαζθΨιηζε πξφζβαζεο ζε ζηαζκνχο ΝΠΔ 
θαη κειινληηθΨ ΖΠΑΞ (θαη παξΨιιειε 

επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο 

Λ       150.000,00 150.000,00 150.000,00 Β ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ..   

1.2.2.6. ΘαηαζθεπΪ δηθηχνπ 

πνδειαηνδξφκσλ θαη θαηαζθεπΪ πΨξθηλγθ 

πνδειαηψλ Ωμσ απφ ηα ζρνιεΫα θαη ζε 

θεληξηθΨ ζεκεΫα ηνπ ΓΪκνπ 

Λ       200.000,00 200.000,00 100.000,00 Γ ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ..   

1.2.2.7. ΑληΫζηαζε ζε θΨζε πξνζπΨζεηα 
θαηαζθεπΪο δηνδΫσλ ζηελ εΫζνδν θαη Ωμνδν 

ηεο Δ.Ν. Αζελψλ-ΙακΫαο (θαη παξΨιιειε 

επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο) 

Π       0,00 0,00 0,00 Α   Γ/λζε Ρ..   

1.2.2.8. ΓεκηνπξγΫα πηΨηζα ηαμΫ ζε θΨπνηεο 

ΓεκνηηθΩο Θνηλφηεηεο 

Λ       0,00 0,00 0,00 Β   Γ/λζε ΡνπηθΪο 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

  

1.2.2.9. ΡνπνζΩηεζε θαη ΑληηθαηΨζηαζε 
ζηεγΨζηξσλ ζηηο ζηΨζεηο αλακνλΪο ηνπ 

ΝΑΠΑ θαη ηεο δεκνηηθΪο ζπγθνηλσλΫαο 

Λ       0,00 0,00 0,00 Β   Γ/λζε ΡνπηθΪο 
ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

  

Κέηξν 1.2:  Κεηαθνξηθή ππνδνκή/Θπθινθνξία/Πηάζκεπζε/Ππγθνηλσλία                                                                                                                        

Γεληθφο Πηφρνο: 1.2.3: Πρεδηαζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκνηηθήο Ππγθνηλσλίαο 

1.2.3.1 Δθπφλεζε κειΩηεο αλαζρεδηαζκνχ, 

βειηΫσζεο θαη επΩθηαζεο ηεο δεκνηηθΪο 

ζπγθνηλσλΫαο ζε φιεο ηηο δεκνηηθΩο 

θνηλφηεηεο αιιΨ θαη ζε παξαθεΫκελνπο 

ΓΪκνπο (πχθλσζε δξνκνινγΫσλ βΨζεη ησλ 

ζπγθνηλσληαθψλ θαη ζρνιηθψλ αλαγθψλ) 

(θαη παξΨιιειε επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο 

ζπλεξγαζΫαο) 

Λ       15.000,00 200.000,00 0,00 Β ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Γ/λζε ΡνπηθΪο 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο  
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

1.2.3.2 ΓεκηνπξγΫα εκεξΫζηνπ αζηηθνχ 

δξνκνινγΫνπ ΓΪκνπ  Γηνλχζνπ –  Δπξχηεξε 
πεξηνρΪ  ΕσγξΨθνπ   

(Δ.Κ.Ξ. Ξαλ/νχπνιε)   

Λ       10.000,00 10.000,00 10.000,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Γ/λζε ΡνπηθΪο 

ΝηθνλνκηθΪο 
ΑλΨπηπμεο, 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" & 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

  

1.2.3.3 ΔθαξκνγΪ ηειεκαηηθνχ ζπζηΪκαηνο 

ζε ζηΨζεηο-ζηΩγαζηξα γηα ηελ πιεξνθφξεζε 

ησλ επηβαηψλ αιιΨ θαη γηα ηε δηαρεΫξηζε ηνπ 

ζηφινπ 

Λ       0,00 100.000,00 100.000,00 Γ ΔΠΞΑ Γ/λζε ΡνπηθΪο 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

  

1.2.3.4. Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ζηφινπ ηεο 
δεκνηηθΪο ζπγθνηλσλΫαο κε πξνκΪζεηα 

νρεκΨησλ ζχγρξνλσλ θαη θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβΨιινλ  

Λ       0,00 200.000,00 200.000,00 Β ΠΑΡΑ Γ/λζε ΡνπηθΪο 
ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

Κέηξν 1.2:  Κεηαθνξηθή ππνδνκή/Θπθινθνξία/Πηάζκεπζε/Ππγθνηλσλία                                                                                                                  

 Γεληθφο Πηφρνο: 1.2.4: Γεκηνπξγία ρψξσλ parking 

1.2.4.1 ΝινθιΪξσζε δηαδηθαζηψλ γηα ηε 

δεκνπξΨηεζε θαη ηε δεκηνπξγΫα ππφγεηνπ 

ρψξνπ ζηΨζκεπζεο ζηε πιαηεΫα ΓεκνθξαηΫαο 

ζηνλ Άγ. ΠηΩθαλν 

Π       1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 Β ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ..   

1.2.4.2 Δθπφλεζε θαη πινπνηΪζε κειεηψλ 

γηα ηελ θαηαζθεπΪ ππφγεησλ θαη ππΩξγεησλ 

ρψξσλ ζηΨζκεπζεο φπνπ απηφ απαηηεΫηαη 

Λ       0,00 50.000,00 1.000.000,00 Γ ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ..   

1.2.4.3. Δθπφλεζε κειΩηεο εγθαηΨζηαζεο 

θαη ιεηηνπξγΫαο ζπζηΪκαηνο ειεγρφκελεο 

ζηΨζκεπζεο & δεκηνπξγΫα ρψξσλ 

ζηΨζκεπζεο ΑΚΔΑ κε ζπλερΪ Ωιεγρν γηα 

νξζΪ ρξΪζε 

Λ       0,00 50.000,00 50.000,00 Β ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Γ/λζε Ρ.. & 

Γ/λζε ΡνπηθΪο 

ΝηνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο & 

Γ/λζε 

ΓεκνηηθΪο 

ΑζηπλνκΫαο 

  

Κέηξν 1.3: Ρερληθέο ππνδνκέο                                                                                                                                                                          

Γεληθφο Πηφρνο: 1.3.1: Γηαρείξηζε νκβξίσλ πδάησλ 

1.3.1.1.ΝξηνζΩηεζε - ΓηεπζΩηεζε-

Θαζαξηζκφο ησλ ΟεκΨησλ θαη αλΨθηεζε ησλ 

ειεχζεξσλ ηκεκΨησλ ηνπο, φπνπ απηφ εΫλαη 

εθηθηφ κε παξΨιιειε δηακφξθσζε 
παξφρζησλ δξφκσλ πεξηπΨηνπ θαη αλαςπρΪο 

Λ       5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Α ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ..   

1.3.1.2 ΑμηνπνΫεζε ηεο παξαξεκΨηηαο δψλεο, 
ζηνπο παξαρεηκαξνπο ηνπ Θεθηζνχ  

Λ       0,00 0,00 500.000,00 Γ ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ..   

1.3.1.3. Δθπφλεζε ζρεδηαζκνχ 

αληηπιεκκπξηθΪο πξνζηαζΫαο θαη πινπνΫεζε 

ησλ απαξαΫηεησλ Ωξγσλ (θαη παξΨιιειε 
επηδηψμε δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο) 

Λ       10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Α ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ..   

1.3.1.4. ΘαηαζθεπΪ αγσγνχ απνρΩηεπζεο 

νκβξΫσλ ζηηο νδνχο Γξ. ΙακπξΨθε, Ξεπθψλ 

& ΚαβΫιιε ζηε Γ.Θ. ΓξνζηΨο 

Π       1.800.000,00 0,00 0,00 Α ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ..   
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

1.3.1.5. ΘαηαζθεπΪ αγσγψλ απνξξνΪο 

νκβξΫσλ νδνχ Αγ. ΞαξαζθεπΪο, θ.ι.π Γ.Θ. 
Άλνημεο 

Π       1.600.000,00 0,00 0,00 Α ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ..   

Κέηξν  1.3: Ρερληθέο ππνδνκέο                                                                                                                                                                                   

Γεληθφο Πηφρνο: 1.3.2: Νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε απνρέηεπζεο αθαζάξησλ 

1.3.2.1 ΘαηαζθεπΪ ηνπ Ωξγνπ: "ΓΫθηπν 

απνρΩηεπζεο αθαζΨξησλ πδΨησλ ζηηο Γ.Θ.  

Άγ. ΠηεθΨλνπ, Γηνλχζνπ, ΘξπνλεξΫνπ, 

Ονδφπνιεο, ΠηακΨηαο) 

Π       13.000.000,00 23.000.000,00 10.500.000,00 Α ΔΞΞΔΟΑΑ Γ/λζε Ρ..   

1.3.2.2 ΘαηαζθεπΪ δηθηχνπ απνρΩηεπζεο 

αθαζΨξησλ Γ.Θ. Άλνημεο  

Π       5.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Α ΔΞΞΔΟΑΑ Γ/λζε Ρ..   

1.3.2.3 ΘαηαζθεπΪ δηθηχνπ απνρΩηεπζεο 

αθαζΨξησλ Γ.Θ. ΓξνζηΨο 

Π       2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Α ΔΞΞΔΟΑΑ Γ/λζε Ρ..   

1.3.2.4. ΘαηαζθεπΪ εμσηεξηθψλ 

δηαθιαδψζεσλ δηθηχνπ απνρΩηεπζεο 

αθαζΨξησλ ζε φιν ην ΓΪκν Γηνλχζνπ 

Λ       600.000,00 20.500.000,00 10.000.000,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

(Αληαπνδ/θΨ) 

Γ/λζε Ρ..   

1.3.2.5. Έξγα επΩθηαζεο δηθηχσλ 

απνρΩηεπζεο αθαζΨξησλ 

Λ       0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Α ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ..   

Κέηξν 1.3: Ρερληθέο ππνδνκέο                                                                                                                                                                                      

Γεληθφο Πηφρνο: 1.3.3 Δθζπγρξνληζκφο δηθηχνπ χδξεπζεο 

1.3.3.1. Έιεγρνο πνηφηεηαο πφζηκνπ χδαηνο Π       10.000,00 10.000,00 10.000,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Γ/λζε ΡνπηθΪο 

ΝηθνλνκηθΪο 
ΑλΨπηπμεο 

  

1.3.3.2. ΑληηθαηΨζηαζε ακηαληνζσιΪλσλ θαη 

εκβΨζπλζε ηκεκΨησλ ηνπ δηθηχνπ 

Λ       500.000,00 500.000,00 500.000,00 Α ΠΑΡΑ Γ/λζε Ρ..   

1.3.3.3. ΠπληΪξεζε/απνθαηΨζηαζε/ 

επΩθηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο 

Λ       50.000,00 50.000,00 50.000,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

(Αληαπνδ/θΨ) 

Γ/λζε Ρ.. & 

Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 
Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

1.3.3.4. ΘαηαζθεπΪ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ 

ρψξσλ πξαζΫλνπ 

Λ       0,00 0,00 50.000,00 Γ ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 
Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ 

  

1.3.3.5. ΠπλεξγαζΫα κε ηελ ΔΓΑΞ γηα 

θαιχηεξε θαη θζελφεηξε εμππεξΩηεζε ησλ 

θαηνΫθσλ ηνπ ΓΪκνπ  

Π       0,00 0,00 0,00 Α   Γ/λζε ΡνπηθΪο 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

  

1.3.3.6. Έιεγρνο παξαλφκσλ γεσηξΪζεσλ Π       0,00 0,00 0,00 Α   Γ/λζε 
ΓεκνηηθΪο 

ΑζηπλνκΫαο & 

Γ/λζε ΡνπηθΪο 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο   

  

1.3.3.7. ΠπληΪξεζε γεσηξΪζεσλ, 

αληιηνζηαζΫσλ & πδαηνδεμακελψλ θαη 

θαηαζθεπΪ λΩσλ 

Π       50.000,00 50.000,00 50.000,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Γ/λζε Ρ.. & 

Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ 

  

1.3.3.8 ΑλαβΨζκηζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο 

θαη  πξνκΪζεηα πδξνκΩηξσλ κε δπλαηφηεηα 

απνκαθξπζκΩλεο κΩηξεζεο 

Λ       1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Α ΔΠΞΑ Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ & 

Γ/λζε Ν.. 

  

1.3.3.9 ΞξνκΪζεηα ινγηζκηθνχ θαη θνξεηνχ 
εμνπιηζκνχ κεηξΪζεσλ-πξνκΪζεηεα λΩσλ 

πδξνκΩηξσλ απνκαθξπζκΩλεο κΩηξεζεο θαη 

αληηθαηΨζηαζε ησλ παιαηψλ 

Λ       900.000,00 900.000,00 900.000,00 Β ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 
(Αληαπνδ/θΨ) 

Γ/λζε 
Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ & 

Γ/λζε Ν.. 

  

Κέηξν 1.4: Αζηηθή ξχπαλζε                                                                                                                                                                                                 

Γεληθφο Πηφρνο: 1.4.1: Κείσζε – αληηκεηψπηζε ηεο αζηηθήο ξχπαλζεο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο  

1.4.1.1 ΓηαξθΪο Ωιεγρνο γηα ηε δηαζθΨιηζε 

θαη ηελ ηΪξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 

ιεηηνπξγΫαο θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξΨ ηελ 

παξαθνινχζεζε ζηΨζκεο ζνξχβνπ, ηα 
ζηεξεΨ, πγξΨ, αΩξηα θαη ειεθηξνληθΨ 

απφβιεηα ησλ βηνκεραληθψλ θαη Ψιισλ 

επηρεηξΪζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

ΓΪκν  

 Π       0,00 0,00 0,00 Β   Γ/λζεο 

ΡνπηθΪο & 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

1.4.1.2. Ζ ππνγεηνπνΫεζε ησλ ππνζηαζκψλ, 

ησλ ππιψλσλ πςειΪο ηΨζεο θαη ησλ 
ελαΩξησλ θαισδΫσλ ηεο ΓΔΖ 

Λ       0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Α ΔΠΞΑ Γ/λζεο 

ΡνπηθΪο & 
ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

  

1.4.1.3 ΙΪςε κΩηξσλ  γηα ηελ πξνζηαζΫα 
ηεο Γεκφζηαο γεΫαο, φπσο ν γεηνλνκηθφο 

Ωιεγρνο ησλ θαηαζηεκΨησλ θαη 

επηρεηξΪζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηνπ 

ΓΪκνπ, ν Ωιεγρνο ηεο νξζΪο εθαξκνγΪο ηνπ 

ΛΩνπ Θαλνληζκνχ Θαζαξηφηεηαο  (σο πξνο 

ηελ παξνρΩηεππζε ησλ πγξψλ απφβιεησλ, 

ηεο απφξξηςε κπαδψλ, θ.ι.π) 

Π       0,00 0,00 0,00 Β   Γ/λζεο 
ΡνπηθΪο & 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο & 

Γ/λζε 

ΓεκνηηθΪο 

ΑζηπλνκΫαο 

  

1.4.1.4 ΙΪςε κΩηξσλ γηα ηελ πεξηζπιινγΪ 

θαη ελ γΩλεη  κΩξηκλα γηα ηα αδΩζπνηα δψα 

ζχκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ πιαΫζην  

Π       10.000,00 10.000,00 10.000,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  Γ/λζεο 

ΡνπηθΪο & 

ΝηθνλνκηθΪο 
ΑλΨπηπμεο 

  

Κέηξν 1.4: Αζηηθή ξχπαλζε                                                                                                                                                                                            

Γεληθφο Πηφρνο: 1.4.2: Δλίζρπζε ηεο αλαθχθισζεο 
  

1.4.2.1 ΔθαξκνγΪ πξνγξακκΨησλ 

αλαθχθισζεο θαη θνκπνζηνπνΫεζεο  

Π       0,00 0,00 0,00 Α   Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ & 

Γ/λζε Ν.. 

  

1.4.2.2. ΠπλεξγαζΫα ηνπ ΓΪκνπ κε λΩεο 

εηαηξεΫεο θαη θνξεΫο αλαθχθισζεο  

Π       0,00 0,00 0,00 Α   Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 
Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ 

  

1.4.2.3. ΞξνκΪζεηα θΨδσλ αλαθχθισζεο, 

θνκπνζηνπνηΪζεο, κεραλΪκαηνο 

ιεηνηεκαρηζηΪ-θιαδνθΨγνπ, θ.ι.π. 

Λ       300.000,00 200.000,00 200.000,00 Α ΔΠΞΑ Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ & 
Γ/λζε Ν.. 

  

1.4.2.4. ΓηνξγΨλσζε εθδειψζεσλ & 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκΨησλ  ζε ζΩκαηα 

αλαθχθισζεο  

Π       5.000,00 5.000,00 5.000,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ & 
ΓξαθεΫν 

Δζεινληηζκνχ 

& 

Γηαβνχιεπζεο, 

ΓξαθεΫν Γεκ. 

ΠρΩζεσλ  
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

1.4.2.5.ΑλαδΪηεζε πφξσλ απφ δηΨθνξα 

πξνγξΨκκαηα (φρη απαξαΫηεηα απφ ην ΔΠΞΑ) 
θαη ρνξεγΫεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

δξΨζεσλ  

Λ       0,00 0,00 0,00 Α       

Κέηξν 1.4: Αζηηθή ξχπαλζε                                                                                                                                                                                                    

Γεληθφο Πηφρνο: 1.4.3: Βειηίσζε επηπέδνπ θαζαξηφηεηαο ηεο πφιεο 

1.4.3.1. ΑλΨζεζε κειΩηεο δηαρεΫξηζεο 
απνξξηκκΨησλ θαη κειΩηε θαζνξηζκνχ 

εληαΫνπ ζπληειεζηΪ  ηειψλ θαζαξηφηεηαο 

        45.000,00 0,00 0,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  Γ/λζε 
Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ & 

Γ/λζε Ν.. 

  

1.4.3.2. ΔλΫζρπζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο 

ππεξεζΫαο θαζαξηφηεηαο  

Π       1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

(Αληαπνδ/θΨ) 

Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ & 

Γ/λζε 

Γηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ 

  

1.4.3.3 ΑλαβΨζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο 

ππεξεζΫαο θαζαξηφηεηαο - πξνκΪζεηα  θΨδσλ 

& θΨδσλ λΩαο ηερλνινγΫαο εγθηβσηηζκΩλσλ 

ζην Ωδαθνο γηα ιφγνπο θαιχηεξεο πγηεηλΪο  
& πξνκΪζεηα λεσλ κΩζσλ 

απνθνκηδΪο/θαζαξηζκνχ  

Π       500.000,00 500.000,00 500.000,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

(Αληαπνδ/θΨ) 

Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ & 
Γ/λζε Ν.. 

  

1.4.3.4. ΖιεθηξνληθΪ ΔπηθνηλσλΫα θαη 

δεκηνπξγΫα εηδηθΪο ηειεθσληθΪο γξακκΪο γηα 

ππεξεζΫεο Ψκεζεο δξΨζεο γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα, πνπ ζα αληαπνθξΫλεηαη 

ηαρχηαηα θαη ζα δηαρεηξΫδεηαη ηα αηηΪκαηα 

θαη ηα παξΨπνλα ησλ πνιηηψλ γηα ζΩκαηα 

θαζαξηφηεηαο 

Λ       10.000,00 0,00 0,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  ΓξαθεΫν 

ΞιεξνθνξηθΪο 

& Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ  

  

1.4.3.5.  ΝξγΨλσζε ζπλεξγεΫσλ θαζαξηζκνχ 

πΨξθσλ θαη γεληθΨ θνηλνρξΪζησλ ρψξσλ - 

αμηνπνΫεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγΫαο 

(G.P.S.) πνπ επηηξΩπεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ησλ δηαδξνκψλ θαη ζηΨζεσλ ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ, πξνζθΩξνληαο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο ππεξεζΫεο ζηελ 

απνθνκηδΪ ησλ απνξξηκκΨησλ 

Π       20.000,00 20.000,00 20.000,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  ΓξαθεΫν 

ΞιεξνθνξηθΪο 

& Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ  
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

1.4.3.6 ΠπλεξγαζΫεο  κε ηδησηηθΩο 

επηρεηξΪζεηο γηα επηθνπξηθΪ πξνζθνξΨ 
ππεξεζηψλ ζηελ θαζαξηφηεηα 

N       20.000,00 20.000,00 20.000,00 Β ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 
Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ & 

Γ/λζε Ν.. 

  

1.4.3.7. ΔλεκΩξσζε ησλ θαηνΫθσλ ηνπ 

ΓΪκνπ γηα ηνλ ΛΩν Θαλνληζκφ 

Θαζαξηφηεηαο-δηαλνκΪ ελεκεξσηηθψλ 

θπιιαδησλ) 

        5.000,00 0,00 0,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ & 

ΓξαθεΫν Γεκ. 

ΠρΩζεσλ 

  

Κέηξν 1.4: Αζηηθή ξχπαλζε                                                                                                                                                                                              

 Γεληθφο Πηφρνο: 1.4.4: Βειηίσζε ππνδνκψλ θαζαξηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ 

1.4.4.1  ΓεκηνπξγΫα δεκνηηθνχ ζηαζκνχ 

κεηαθφξησζεο ν νπνΫνο ζα ιεηηνπξγεΫ κε 

ζχγρξνλν θαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβΨιινλ 

ηξφπν. (θαη παξΨιιειε επηδΫσμε 

δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο) 

Λ       100.000,00 100.000,00 0,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  Γ/λζε Ρ.. & 

Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ 

  

Κέηξν 1.5:  Δλέξγεηα                                                                                                                                                                                                                  

Γεληθφο Πηφρνο:1.5.1. Έξγα ΑΞΔ & Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο 

1.5.1.1  ΔθαξκνγΩο Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ 

ΔλΩξγεηαο ζε ΓεκνηηθΨ ΘηΫξηα θαη ΠρνιεΫα -  

ΔθκεηΨιιεπζε γεσζεξκΫαο θαη Ψιισλ 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελΩξγεηαο  - ΓΫθηπα 

θπζηθνχ αεξΫνπ 

Λ       2.000.000,00 7.000.000,00 4.000.000,00 Α ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ.   

1.5.1.2 ΑληηθαηΨζηαζε δεκνηηθνχ θσηηζκνχ 
κε ιακπηΪξεο εμνηθνλφκεζεο θαη ρξΪζε ΑΞΔ 

ζε απηφλνκα ζπζηΪκαηα 

Π       30.000,00 30.000,00 30.000,00 Β ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 
(Αληαπνδ/θΨ) 

Γ/λζε Ρ.. & 
Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ 

  

1.5.1.3 ΠπκκεηνρΪ ηνπ ΓΪκνπ ζην 
«Πχκθσλν ησλ ΓεκΨξρσλ» ζε επξσπατθφ 

επΫπεδν θαη πινπνΫεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ  

απνξξΩνπλ απφ ηελ ππνγξαθΪ ηνπ         

Π       20.000,00 0,00 0,00 Α ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ      

ΠΛΝΙΝ ΑΜΝΛΑ 1   64.142.000,00 125.312.000,00 74.812.000,00   
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 
(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 Α, Β, Γ 

ΑΜΝΛΑΠ 4: ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ, ΓΔΗΑ, ΞΑΗΓΔΗΑ, ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ & ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ 

Κέηξν 2.1: Θνηλσληθά Θέκαηα 

Γεληθφο Πηφρνο 2.1.1.: Βειηίσζε θαη επέθηαζε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα λήπηα, λένπο, γπλαίθεο, ειηθησκέλνπο, ΑΚΔΑ 

2.1.1.1 ΔλΫζρπζε ηεο ιεηηνπξγΫαο 

ησλ ΘΑΞΖ (εθδξνκΩο, 

εθδειψζεηο, ρνξνεζπεξΫδεο, 

πεξηπΨηνπο, παξαδνζηαθνχο 

ρνξνχο, επηζθΩςεηο ζε κνπζεΫα, 

ζΩαηξα, θ.ι.π., εκεξΫδεο, 

ζπκβνπιεπηηθΪ ππνζηΪξημε απφ 

θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, θ.ι.π.) 

Π       200.000,00 200.000,00 200.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ.             

"Ζ ΔΠΡΗΑ" 

Νη πξνβιεπφκελεο 

δαπΨλεο/ Ωηνο ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ 

αζξνηζηηθΨ ζηα ππφ 

θαηΨξηηζε ΔηΪζηα 

ΞξνγξΨκκαηα δξΨζεο 

θαη ζηνπο θαη' Ωηνο 

πξνυπνινγηζκνχο ηνπ 

ΛΞΓΓ ''Ζ ΔΠΡΗΑ'' 

2.1.1.2 ΓηεθδΫθεζε θαη Ϋδξπζε 

"ΘΩληξνπ ΖκεξΪζηαο ΦξνληΫδαο 

ΖιηθησκΩλσλ" (Θ.Ζ.Φ.Ζ.) 

Λ       0,00 0,00 0,00 Β   Λ.Ξ.Γ.Γ.             

"Ζ ΔΠΡΗΑ" 

  

2.1.1.3 ΔλΫζρπζε ηεο ιεηηνπξγΫαο 

ησλ πθηζηΨκελσλ Βξεθνλεπηαθψλ 

Πηαζκψλ (λΩεο πξνζιΪςεηο 

πξνζσπηθνχ 11 αηφκσλ, 

πξνκΪζεηα νπηηθναθνπζηηθψλ 
κΩζσλ, κνπζηθνθηλεηηθΪ αγσγΪ, 

δηνξγΨλσζε εθδειψζεσλ εληφο 

ηνπ ρψξνπ, εθπαηδεπηηθΩο 

επηζθΩςεηο) 

Λ       220.000,00 220.000,00 220.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ.             

"Ζ ΔΠΡΗΑ" 

Νη πξνβιεπφκελεο 

δαπΨλεο/ Ωηνο ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ 

αζξνηζηηθΨ ζηα ππφ 

θαηΨξηηζε ΔηΪζηα 
ΞξνγξΨκκαηα δξΨζεο 

θαη ζηνπο θαη' Ωηνο 

πξνυπνινγηζκνχο ηνπ 

ΛΞΓΓ ''Ζ ΔΠΡΗΑ'' 

2.1.1.4 ΠηειΩρσζε- εμνπιηζκφο 
ησλ πθηζηΨκελσλ Βξεθνλεπηαθψλ 

Πηαζκψλ Β' ΓξνζηΨο, Γηνλχζνπ, 

Ονδφπνιεο (λΩεο πξνζιΪςεηο 

πξνζσπηθνχ 17 αηφκσλ, 

πξνκΪζεηα εμνπιηζκνχ, θ.ι.π.) 

Λ       400.000,00 350.000,00 350.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 
ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ.             
"Ζ ΔΠΡΗΑ" 

Νη πξνβιεπφκελεο 
δαπΨλεο/ Ωηνο ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ 

αζξνηζηηθΨ ζηα ππφ 

θαηΨξηηζε ΔηΪζηα 

ΞξνγξΨκκαηα δξΨζεο 

θαη ζηνπο θαη' Ωηνο 

πξνυπνινγηζκνχο ηνπ 

ΛΞΓΓ ''Ζ ΔΠΡΗΑ'' 

2.1.1.5 ΙεηηνπξγΫα ΝΫθνπ 

ΔπγεξΫαο ζηε Γ.Θ. ΓξνζηΨο 

Λ       0,00 0,00 0,00 Α       

2.1.1.6 ΓεκηνπξγΫα αλνηρηΪο 

δνκΪο ζηΪξημεο ΑΚΔΑ 

Λ       0,00 0,00 0,00 Α   ΓξαθεΫν 

ΓεκΨξρνπ & 

Λ.Ξ.Γ.Γ.             

"Ζ ΔΠΡΗΑ"   
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 
Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

2.1.1.7 Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγΫα 

ΓξαθεΫνπ ΓηνηθεηηθΪο ΒνΪζεηαο ζε 

Ψηνκα πνπ ρξΪδνπλ βνΪζεηαο 

 

 

Λ       0,00 0,00 0,00 Α   ΓξαθεΫν 

ΓεκΨξρνπ & 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

  

2.1.1.8 ΔλΫζρπζε- επΩθηαζε ησλ 

ππεξεζηψλ πξσηνβΨζκηαο πεξΫζαιςεο  

ηνπ Γεκνηηθνχ ΞνιυηαηξεΫνπ & 

ζπλεξγαζΫα κε ΘξαηηθΨ ΛνζνθνκεΫα, 
θνξεΫο πγεΫαο & ην Γηαδεκνηηθφ 

ΓΫθηπν γεΫαο 

Π       10.000,00 10.000,00 10.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 
θ.ι.π. 

  

2.1.1.9 ΙεηηνπξγΫα & ΔπΩθηαζε ηνπ 

ζεζκνχ "ΒΝΖΘΔΗΑ ΠΡΝ ΠΞΗΡΗ" 

Π       0,00 0,00 0,00 Α   ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

  

2.1.1.10 ΔθαξκνγΪ ηνπ Νδεγνχ ηεο 

ΔπξσπατθΪο ΣΨξηαο γηα ηελ Ηζφηεηα 

ησλ θχισλ ζηηο ΡνπηθΩο ΘνηλσλΫεο  

Λ       0,00 0,00 0,00 Β   ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 
θ.ι.π. & ΡκΪκα 

Γηαβνχιεπζεο 

& 

Δζεινληηζκνχ 

  

2.1.1.11 ΓεκηνπξγΫα & ζηΪξημε 

εζεινληηθψλ νκΨδσλ ζε ζΩκαηα 

Ηζφηεηαο, γεΫαο, Ξξφλνηαο, 
ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο, θ.ι.π. 

Λ       5.000,00 5.000,00 5.000,00 Β ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ                          

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 
ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. & ΡκΪκα 

Γηαβνχιεπζεο 

& 

Δζεινληηζκνχ 

  

2.1.1.12 ΠπλεξγαζΫα θαη δηθηχσζε κε 

ΦνξεΫο ΘνηλσληθΪο ΦξνληΫδαο (π.ρ. 

Κ.Θ.Ν., ππεξεζΫεο θαη δνκΩο ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο, θ.ι.π.) 

Π       0,00 0,00 0,00 Β   ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

  

2.1.1.13 ΔθαξκνγΪ πξνγξακκΨησλ 

ΘνηλσληθΪο & Θνηλσθεινχο ΔξγαζΫαο 

ζε ζΩκαηα θνηλσληθΪο πνιηηηθΪο 

Π       0,00 0,00 0,00 Α   ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 
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Κέηξν 2.1: Θνηλσληθά Θέκαηα 

Γεληθφο Πηφρνο 2.1.2: Θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη ζηήξημε εππαζψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ 

2.1.2.1 Ίδξπζε θαη ΙεηηνπξγΫα 

Ππκβνχιην Κεηαλαζηψλ 

Π       0,00 0,00 0,00 Α   ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

  

2.1.2.2 ΔλΫζρπζε ΔζεινληηθΪο 

ΑηκνδνζΫαο 

Π       0,00 0,00 0,00 Α   ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 
ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

  

2.1.2.3 ΓηνξγΨλσζε επηκνξθσηηθψλ 

εθδειψζεσλ ζε ζΩκαηα πγεΫαο & 
ζπλεξγαζΫα κε ην Γηαδεκνηηθφ ΓΫθηπν 

γεΫαο  

Π       2.000,00 2.000,00 2.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 
ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

  

2.1.2.4 ΠπλΩρηζε πξνγξακκΨησλ 

εθκΨζεζεο ηεο ΔιιεληθΪο Γιψζζαο  

Π       0,00 0,00 0,00 Β   ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 
θ.ι.π. 

  

2.1.2.5 ΓηνξγΨλσζε ζεκηλαξΫσλ -

εκεξΫδσλ (πξφιεςε AIDS, 

λαξθσηηθΨ, κνλνγνλετθΩο νηθνγΩλεηεο, 

πξφλνηα  

Λ       2.000,00 2.000,00 2.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

  

2.1.2.6. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγΫα 

Ρνπηθνχ ΠπκβνπιΫνπ Ξξφιεςεο 

Ξαξβαηηθφηεηαο 

Λ       0,00 0,00 0,00          Α   ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

  

Κέηξν 2.1: Θνηλσληθά Θέκαηα 

Γεληθφο Πηφρνο 2.1.3: Γεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ζπληήξεζεο πθηζηάκελσλ 

2.1.3.1 ΘαηαζθεπΪ παηδηθνχ ζηαζκνχ 

ζηε Γ.Θ. ΘξπνλεξΫνπ 

Λ       500.000,00 500.000,00 0,00          Α ΔΠΞΑ Λ.Ξ.Γ.Γ.             

"Ζ ΔΠΡΗΑ" & 

Γ/λζε Ρ.. 

  

2.1.3.2 ΘαηαζθεπΪ παηδηθνχ ζηαζκνχ 

ζηε Γ.Θ. Αγ. ΠηεθΨλνπ 

Λ       50.000,00 900.000,00 0,00          Α  Λ.Α.Α.Α.& 

ΗΓΗΝΗ 
ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ.             

"Ζ ΔΠΡΗΑ" & 
Γ/λζε Ρ.. 

  

2.1.3.3 ΘαηαζθεπΪ βξεθνλεπηαθψλ 

ζηαζκψλ 

Λ       500.000,00 800.000,00 0,00          Α  ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ.             

"Ζ ΔΠΡΗΑ" & 

Γ/λζε Ρ.. 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 
ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

2.1.3.4  ΠπληΪξεζε πθηζηΨκελσλ 

δνκψλ  παηδεΫαο Βξεθνλεπηαθνχο, 

παηδηθνχο ζηαζκνχο & ΘΑΞΖ 

Π       40.000,00 40.000,00 40.000,00          Α  ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Γηεχζπλζε 

Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ & 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ζ 

ΔΠΡΗΑ" 

  

2.1.3.5. ΘαηαζθεπΪ ΛνζνθνκεΫνπ-

ΞνιπθιηληθΪο (πηζαλΪ δηαδεκνηηθΪ 

ζπλεξγαζΫα) 

Λ       0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Β ΔΠΞΑ Γηεχζπλζε 

Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ 

  

2.1.3.6. ΠπληΪξεζε Γεκνηηθνχ 

ΞνιυηαηξεΫνπ 

Π       15.000,00 15.000,00 15.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Γηεχζπλζε 

Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ & 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 
ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

  

2.1.3.7 ΔπΩθηαζε ηεο δεκνηηθΪο 

δνκΪο ΠπκβνπιεπηηθΪο, ςπρνινγηθΪο, 

θνηλσληθΪο πνζηΪξημεο  

Λ       0,00 20.000,00 0,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Γηεχζπλζε 

Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ & 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

  

Κέηξν 2.2: Ξαηδεία/Λενιαία 

Γεληθφο Πηφρνο 2.2.1: Δπέθηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ζρνιηθψλ θηηξίσλ 

2.2.1.1  ΠπληΪξεζε θαη επηζθεπΩο 

ζρνιηθψλ θηηξΫσλ & απιεΫσλ ρψξσλ 

Π       200.000,00 200.000,00 200.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ/ 

ΠΑΡΑ 

Γηεχζπλζε 

Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ & 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 
θ.ι.π., 

ΠρνιηθΩο 

ΔπηηξνπΩο 

  



ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΕΩΝ ΑΞΟΝΑ 2 

  147 

ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 
ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

2.2.1.2 ΔθΩιεζε Ωξγσλ θαη εγαζηψλ 

γηα ηελ αζθΨιεηα ησλ καζεηψλ ζηα 

ζρνιεΫα 

Π       30.000,00 30.000,00 30.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ/ 

ΠΑΡΑ 

Γηεχζπλζε 

Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ & 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 
θ.ι.π., 

ΠρνιηθΩο 

ΔπηηξνπΩο 

  

2.2.1.3 ΔπεθηΨζεηο ζε πθηζηΨκελεο 

ζρνιηθΩο κνλΨδεο-ΞξνζζΪθε 
αηζνπζψλ           

Λ       30.000,00 30.000,00 30.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ/ 
ΠΑΡΑ 

Γηεχζπλζε 

Ρερληθψλ 
πεξεζηψλ & 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

  

2.2.1.4 Δθζπγρξνληζκφο, ιεηηνπξγηθΪ 
& αηζζεηηθΪ αλαβΨζκηζε πθηζηΨκελσλ 

ζρνιηθψλ κνλΨδσλ 

Λ       30.000,00 30.000,00 30.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 
ΞΝΟΝΗ/ 

ΠΑΡΑ 

Γηεχζπλζε 
Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ & 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

  

Κέηξν 2.2: Ξαηδεία/Λενιαία 

Γεληθφο Πηφρνο 2.2.2: Αλέγεξζε λέσλ θηηξίσλ γηα ηε ζηέγαζε ζρνιείσλ 

2.2.2.1 ΘαηαζθεπΪ λΩσλ ζρνιηθψλ 

κνλΨδσλ  

Λ       0,00 500.000,00 500.000,00 Α ΔΠΞΑ Γηεχζπλζε 

Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ & 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 
θ.ι.π. 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 
Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

Κέηξν 2.2: Ξαηδεία/Λενιαία 

Γεληθφο Πηφρνο 2.2.3: Δλίζρπζε λέσλ ζεζκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ παηδεία/λενιαία 

2.2.3.1 ΓεκηνπξγΫα ζηαζκψλ 

αλαθχθισζεο ζηα ζρνιεΫα θαη 

ιεηηνπξγΫα πξνγξΨκκαηνο 

αληαπνδνηηθΪο αλαθχθισζεο 

Λ       0,00 0,00 0,00 Α   Γ/λζε 

ΞεξηβΨιινληνο, 

Θαζ/ηαο & 

ΞξαζΫλνπ 

  

2.2.3.2 Πρεδηαζκφο θαη εθαξκνγΪ 

δξΨζεσλ-πξνγξακκΨησλ  γηα ηελ 

ππνζηΪξημε ησλ καζεηψλ 

πξσηνβΨζκηαο θαη δεπηεξνβΨζκηαο 

εθπαΫδεπζεο 

Π       20.000,00 20.000,00 20.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

  

2.2.3.3 ΔθαξκνγΪ πξνγξακκΨησλ Γηα 

ΒΫνπ ΚΨζεζεο ΔθπαΫδεπζεο ΔλειΫθσλ 

& ΙατθΪο Δπηκφξθσζεο ΔλειΫθσλ 

Π       15.000,00 15.000,00 15.000,00 Β ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ζ 

ΔΠΡΗΑ" 

  

2.2.3.4 ΚΩξηκλα γηα ηε κεηαθνξΨ 

καζεηψλ  

Π       15.000,00 15.000,00 15.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Γ/λζε 

Νηθνλνκηθψλ 

πεξεζηψλ & 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 
ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π., 

Λ.Ξ.Γ.Γ. 

Πρνιηθψλ 

Δπηηξνπψλ & 

Γ/λζε ΡνπηθΪο 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

  

2.2.3.5. ΓηαδεκνηηθΪ ζπλεξγαζΫα γηα  
αμηνπνΫεζε θαη ελΫζρπζε ησλ ΔΞΑΙ 

ΘξπνλεξΫνπ & Υξσπνχ 

Λ       0,00 0,00 0,00 Β   ΡκΪκα 
ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

  

2.2.3.6.Πρεδηαζκφο θαη εθαξκνγΪ 

πνιηηηζηηθψλ & ςπραγσγηθψλ 

δξΨζεσλ ζηα ζρνιεΫα ηνπ δΪκνπ κε 

Ωκθαζε ζηε δηαδξαζηηθφηεηα (π.ρ. 

ιεηηνπξγΫα παηδηθψλ βηβιηνζεθψλ, 
εξγαζηεξΫνπ ηΩρλεο, θ.ι.π.)  

Λ       0,00 0,00 0,00 Β   ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

ΔλδεηθηηθΨ 

ζπκπεξηιακβΨλεηαη ε 

δεκηνπξγΫα εηΪζηνπ 

θεζηηβΨι, βξΨβεπζε ησλ 

καζεηψλ θιπ. 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 
ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

2.2.3.7. ΙεηηνπξγΫα δνκψλ-θΩληξσλ 

δεκηνπξγηθΪο απαζρφιεζεο παηδηψλ 

θαη camps 

Π       5.000,00 5.000,00 5.000,00 Β ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

  

2.2.3.8. ΠηΪξημε θαη επΩθηαζε ησλ 

ζΩζκσλ ηνπ ζρνιηθνχ θχιαθα θαη ηνπ 

ζρνιηθνχ ηξνρνλφκνπ 

Π       0,00 0,00 0,00 Α   ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 
θ.ι.π. 

  

2.2.3.9. ΔπηβξΨβεπζε επηηπρφλησλ 
εηζαθηΩσλ ζηα Α.Δ.Η. & ΡΔ.Η θαη ησλ 

αξηζηνχρσλ καζεηψλ 

Π       5.000,00 0,00 0,00 Α ΗΓΗΝΗ 
ΞΝΟΝΗ 

ΡκΪκα 
ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. & 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ"  

  

2.2.3.10. ΓεκηνπξγΫα αλνηθηνχ 

ΞαλεπηζηεκΫνπ  

Λ       0,00 50.000,00 50.000,00 Γ ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ζ 

ΔΠΡΗΑ" 

  

2.2.3.11 ΑμηνπνΫεζε θαη εθαξκνγΪ 

πξνγξακκΨησλ λΩσλ ηερλνινγηψλ γηα 

παηδηΨ, λΩνπο θαη ελΪιηθεο (π.ρ. 

ηειεθαηΨξηηζε, θ.ι.π.) 

Λ       10.000,00 10.000,00 10.000,00 Β ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π.  

  

2.2.3.12. ΔλΫζρπζε ηνπ ζεζκνχ ησλ 

Ρνπηθψλ ΠπκβνπιΫσλ ΛΩσλ, 
δηνξγΨλσζε πνιηηηζηηθψλ θαη 

αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, επθαηξΫεο 

ζπκκεηνρΪο ζην δεκφζην δηΨινγν θαη 

ζηα θνηλΨ. ΠπλεξγαζΫα κε ηε ΓεληθΪ 

ΓξακκαηεΫα ΛΩαο ΓεληΨο 

Λ       0,00 50.000,00 50.000,00 Β ΔΠΞΑ ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 
ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. & 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" 

  

2.2.3.13. ΓηνξγΨλσζε ζεκηλαξΫσλ 

επαγγεικαηηθΪο θαηΨξηηζεο ησλ λΩσλ 

Λ       0,00 0,00 0,00 Β   ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π.  
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 
Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

Κέηξν 2.3: Ξνιηηηζκφο 

Γεληθφο Πηφρνο 2.3.1: Ππληήξεζε, αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ 

2.3.1.1 ΑλΨδεημε,πξνβνιΪ θαη 

πξνζβαζηκφηεηα ησλ 

ηζηνξηθψλ/ηεξψλ- αξραηνινγηθψλ 
ρψξσλ ηνπ ΓΪκνπ (π.ρ. ΑλΨθηνξα 

Ραηντνπ, Βσκφο & ΑξραΫν ΘΩαηξν 

Γηνλχζνπ, ηκΪκα ΚαξαζσλΫνπ 

ΓηαδξνκΪο, εμσθθιΪζηα θ.ι.π.). 

ΠπλεξγαζΫα κε ην αξκφδην πνπξγεΫν, 

ηελ ΞεξηθΩξεηα, ηνπο φκνξνπο 

ΓΪκνπο, θ.ι.π. 

Λ       1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Β ΔΠΞΑ ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 
ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. & 

Λ.Ξ.Γ.Γ. " Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" 

  

2.3.1.2 Δθζπγρξνληζκφο, βειηΫσζε 

θαη επΩθηαζε ηεο ππΨξρνπζαο 

πνιηηηζηηθΪο ππνδνκΪο (θηηξηαθΪ, 

εμνπιηζκφο) θαη ελΫζρπζε ησλ 

πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηΪησλ  π.ρ. 

ιεηηνπξγΫα θηλεκαηνγξαθηθΪο ιΩζρεο, 

ζεαηξηθφο ζΫαζνο ελειΫθσλ, κνπζηθΩο 

εθδειψζεηο, εθζΩζεηο θσηνγξαθΫαο 

θαη εηθαζηηθψλ παξεκβΨζεσλ  θ.ι.π.) 

Λ       50.000,00 50.000,00 50.000,00 Β ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. & 

Λ.Ξ.Γ.Γ. " Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" & 

Γ/λζε Ρερλ. 

πεξεζηψλ 

Ζ δξΨζε απηΪ πεξηιακβΨλεη 

ελδεηθηηθΨ α) ηε ζπληΪξεζε 

ησλ Ξνιηηηζηηθψλ ΘΩληξσλ 

ηνπ ΓΪκνπ, β) ηελ 

αλαβΨζκηζε ηεο ΚνπζηθΪο 

ΠρνιΪο ΘξπνλεξΫνπ ζε 

ΥδεΫν, ηε δεκηνπξγΫα 

ηκεκΨησλ κε λΩα κνπζηθΨ 

φξγαλα, αγνξΨ κνπζηθψλ 
νξγΨλσλ γηα κπΨληα θαη 

θηιαξκνληθΪ ΓΪκνπ 

Γηνλχζνπ θιπ.  
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 
Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

Κέηξν 2.3: Ξνιηηηζκφο 

Γεληθφο Πηφρνο 2.3.2: Αλάπηπμε θαη πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαιιηηερληθήο παηδείαο θαη αλάδεημε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

2.3.2.1 ΞξαγκαηνπνΫεζε   

θαιιηηερληθΪο παηδεΫαο θαη αλΨδεημε 

πνιηηηζηηθΪο θιεξνλνκηΨο  κΩζσ 
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ φπσο: α) 

Γηαδεκνηηθφ ρνξσδηαθφ ΦεζηηβΨι, β) 

ζεαηξηθφ θεζηηβΨι νκΨδσλ κε 

δηαδεκνηηθφ ραξαθηΪξα,  

γ)παξαδνζηαθΪο κνπζηθΪο, ρνξνχ θαη 

ιαηθΪο ηΩρλεο δ) εθδξνκψλ ζε 

πεξηνρΩο κε παξαδνζηαθφ ελδηαθΩξνλ 

ε) παξαδνζηαθψλ γιεληηψλ γηα ηελ 

αλΨδεημε ησλ εζΫκσλ ζη) ηζηνξηθψλ 
εθδειψζεσλ πνπ λα αθνξνχλ ηελ 

δηαδξνκΪ ηεο δεκνηηθΪο κνπζηθΪο θαη 

ηεο ηΩρλεο ζηελ πνξεΫα ηνπ ρξφλνπ,  

δ) ιΩζρε αλΨγλσζεο  θ.ι.π. 

Π       20.000,00 20.000,00 20.000,00 Β ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" 

  

2.3.2.2 ΘαηαγξαθΪ ηεο   

ηζηνξΫαο ηνπ ΓΪκνπ 

κΩζα απν ηελ   
δεκηνπξγΫα   

θσηνγξαθηθνχ   

ιεπθψκαηνο,   

εκεξνινγΫνπ,   

ζπγγξαθΪ βηβιΫνπ 

Λ       15.000,00 15.000,00 0,00 Β ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

    

2.3.2.3 ΠηΪξημε θαη ελΫζρπζε Ρνπηθψλ 

Ξνιηηηζηηθψλ ΦνξΩσλ-Ππιιφγσλ 

Π       70.000,00 70.000,00 70.000,00 Β ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΓξαθεΫν 

ΓεκΨξρνπ & 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" 

  

2.3.2.4 ΔλΫζρπζε θαη επΩθηαζε ησλ 

Γεκνηηθψλ Βηβιηνζεθψλ  

Λ       0,00 20.000,00 20.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π.& 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" 

  



ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΕΩΝ ΑΞΟΝΑ 2 

  152 

ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 
ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

2.3.2.5. Ίδξπζε αξραηνινγηθνχ-

ιανγξαθηθνχ κνπζεΫνπ 

Λ       0,00 50.000,00 50.000,00 Γ ΔΠΞΑ ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π.& 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" & 
Γ/λζε Ρερλ. 

πεξεζηψλ 

  

2.3.2.6. ΓηνξγΨλσζε εθπαηδεπηηθνχ 

ζεκηλαξΫνπ (workshop) ζηα πιαΫζηα 

ηεο αδειθνπνΫεζεο ηνπ ΓΪκνπ καο 

θαη ηνπ ΑξζΨθεηνπ ΡνζΫηζεηνπ ΔθΨιεο 
κε ζρνιεΫα θαη ΓΪκνπο ηεο ΗηαιΫαο, 

ΚΨιηαο θαη ΟνπκαλΫαο.  ΞξνβνιΪ ηεο 

πνιηηηζηηθΪο καο θιεξνλνκηΨο 

Π       0,00 10.000,00 0,00 Α Europe for 

Citizens & 

ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 
θ.ι.π.& 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" & 

ΓξαθεΫν 

ΓεκνζΫσλ 

ΠρΩζεσλ 

  

Κέηξν 2.4: Αζιεηηζκφο 

Γεληθφο Πηφρνο 2.4.1: Δμσξατζκφο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζπληήξεζε, θαζαξηφηεηα θαη θχιαμε ησλ πθηζηακέλσλ ρψξσλ θαη δεκηνπξγία λέσλ 

2.4.1.1.ΠπληΪξεζε & ΒειηΫσζε 

Αζιεηηθψλ εγθαηαζηΨζεσλ  

Π       50.000,00 100.000,00 100.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π.& 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" & 

Γ/λζε Ρερλ. 

πεξεζηψλ 

  

2.4.1.2  ΘαηαζθεπΪ αζιεηηθψλ 

εγαθαηαζηΨζεσλ κε ζηφρν ηε 

ιεηηνπξγΫα πξνηχπσλ αζιεηηθψλ 

θΩληξσλ 

Λ       100.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Α ΔΠΞΑ ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π.& 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" & 
Γ/λζε Ρερλ. 

πεξεζηψλ 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 
Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

2.4.1.3 ΠπληΪξεζε, θαζαξηζκφο, 

εμσξατζκφο, επΩθηαζε 

ειεθηξνθσηηζκνχ, απνπεξΨησζε 

πθηζηΨκελσλ αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηΨζεσλ (π.ρ. γεπΩδσλ, 

απνδπηεξΫσλ) 

Π       100.000,00 50.000,00 50.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" & 

Γ/λζε Ρερλ. 

πεξεζηψλ 

  

2.4.1.4 Φχιαμε αζιεηηθψλ ρψξσλ Λ       10.000,00 10.000,00 10.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" 

  

Κέηξν 2.4: Αζιεηηζκφο 

Γεληθφο Πηφρνο 2.4.2: Αλαβάζκηζε, δηεχξπλζε ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ελίζρπζε ζρνιηθνχ, καδηθνχ θαη αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ 

2.4.2.1 ΘεζκνζΩηεζε ζρνιηθνχ 

πξσηαζιΪκαηνο, ηνπξλνπΨ 

αζιεκΨησλ γηα ειεχζεξνπο 

αζινχκελνπο δεκφηεο θαη ζπιιφγνπο 
θαη Ψζιεζε Γ' ειηθΫαο  

Λ       20.000,00 10.000,00 10.000,00 Β ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ"  

ΔλδεηθηθΨ 

ζπκπεξηιακβΨλνληαη αγψλεο 

θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ, 

ηνπξλνπΨ πνδνζθαΫξνπ 5x5, 
κπΨζθεη 5x5, πνδειαηηθφο 

γχξνο ΓΪκνπ Γηνλχζνπ, 

ηνπξλνπΨ ζθΨθη, δηΪκεξν 

γλσξηκΫαο κε ην θαγηΨθ 

θνπειαζΫαο θιπ. 

2.4.2.2 ινπνΫεζε πξνγξακκΨησλ 

ελαιιαθηηθνχ αζιεηηζκνχ (π.ρ. 

νξεηβαζΫα, ηππαζΫα, πεδνπνξΫα, 

πνδειαζΫα) θαη θαηλνηφκσλ 

πξνγξακκΨησλ (πρ. ζθΨθη, κπξηηδ 

θιπ) 

Λ       10.000,00 10.000,00 10.000,00 Γ ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ"  

  

2.4.2.3 ΓηνξγΨλσζε εθδειψζεσλ & 

εκεξΫδσλ γηα ηελ θαιιηΩξγεηα 

αζιεηηθΪο ζπλεΫδεζεο, πηνζΩηεζεο 

πγεηλνχ ηξφπνπ δηαηξνθΪο, θ.ι.π. κε 

ηε ζπκκεηνρΪ επηζηεκφλσλ, 

θαιιηηερλψλ, επψλπκσλ αζιεηψλ, 
θ.ι.π 

Λ       10.000,00 10.000,00 10.000,00 Γ ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ"  

  

2.4.2.4. ΓσξεΨλ ηαηξηθφο 

πξνιεπηηθφο Ωιεγρνο αζιεηψλ 

Λ         10.000,00 10.000,00 Β ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ"  
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 
Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

2.4.2.5. ΔλΫζρπζε θαη ζπλεξγαζΫα κε 

ηνπηθνχο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη 

δηνξγΨλσζε απφ θνηλνχ εθδειψζεσλ 

Π       10.000,00 15.000,00 15.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ"  

  

2.4.2.6. ΠπληΪξεζε - βειηΫσζε -

επΩθηαζε δεκνηηθνχ γπκλαζηεξΫνπ 

(πξνκΪζεηα αζιεηηθψλ κεραλεκΨησλ 

& νξγΨλσλ, ελΫζρπζε ησλ 
πξνγξακκΨησλ εθγχκλαζεο θιπ) 

Λ       10.000,00 20.000,00 10.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" & 

Γ/λζε Ρερλ. 

πεξεζηψλ 

  

2.4.2.7. Ξξνψζεζε θαη εθαξκνγΪ 

πξνγξακκΨησλ ελΫζρπζεο ηνπ 

καδηθνχ αζιεηηζκνχ  

Π       0,00 0,00 0,00 Α   Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ"  

  

ΠΛΝΙΝ ΑΜΝΛΑ 2         3.779.000,00 23.989.000,00 21.734.000,00     
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 Α, Β, Γ 

ΑΜΝΛΑΠ 3: ΡΝΞΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ-ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ 

Κέηξν 3.1: Απαζρφιεζε 

Γεληθφο Πηφρνο 3.1.1.: Κείσζε αλεξγίαο 

3.1.1.1  ΓεκηνπξγΫα κεηξψνπ 
αλΩξγσλ -  Ίδξπζε ιεηηνπξγΫαο 

Γεκνηηθνχ ΓξαθεΫνπ Δχξεζεο 

ΔξγαζΫαο κΩζσ ηεο κεζνιΨβεζεο 

ζηελ ηνπνζΩηεζε αλΩξγσλ ζε 

θελΩο ζΩζεηο εξγαζΫαο (θαη 

παξΨιιειε επηδΫσμε 

δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο 

Λ       0,00 0,00 0,00 A   Γ/λζεο 
ΡνπηθΪο & 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

Ρν γξαθεΫν ζα Ωρεη ζηφρν ηελ 
ελεκΩξσζε γηα ζΩκαηα 

απαζρφιεζεο θαη φηαλ εΫλαη 

δπλαηφλ ζα κπνξεΫ λα θΨλεη θαη 

ζχδεπμε αλΩξγσλ κε επηρεηξΪζεηο.  

3.1.1.2 ΔπαλΩληαμε ησλ 

αλΩξγσλ  θαη εππαζψλ νκΨδσλ  

Λ       0,00 0,00 0,00 A   Γ/λζεο 

ΡνπηθΪο & 
ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

 ΞαξνρΪ ππεξεζηψλ 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 
θαη αλαπξνζαλαηνιηζκνχ 

- Ξιεξνθφξεζεο – ελεκΩξσζεο γηα 

επηδνηνχκελα πξνγξΨκκαηα 

επαγγεικαηηθΪο θαηΨξηηζεο, 

πξνθεξχμεηο ΑΠΔΞ θαη Ψιισλ 

θνξΩσλ 

- ΔλεκΩξσζεο γηα εθπαηδεπηηθΨ 

ζΩκαηα                           - ΠπλερΪο 

θαηΨξηηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ   

3.1.1.3 Πρεδηαζκφο θαη 

αμηνπνΫεζε λΩσλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κΩζσλ γηα ηε 

κεΫσζε ηεο αλεξγΫαο απφ 

δηαθφξνπο θνξεΫο π.ρ. ΔΠΞΑ     

Λ       0,00 0,00 0,00 A   Γ/λζεο 

ΡνπηθΪο & 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

ΝξγΨλσζε δξαζηεξηνηΪησλ απφ 

ηδησηηθνχο θνξεΫο κε ηε 

ζπκπαξΨζηαζε ηνπ ΓΪκνπ θαη ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ θνξΩα  
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 
ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

Κέηξν 3.2: Ρνπηθή Νηθνλνκία 

Γεληθφο Πηφρνο 3.2.1.: Δλίζρπζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο πςεινχ επηπέδνπ 

3.2.1.1.ΓεκηνπξγΫα δηθηχσλ 

ηνπηθψλ επηρεηξΪζεσλ 

Λ       0,00 0,00 0,00 Α   Γ/λζεο 

ΡνπηθΪο & 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

ΔθαξκνγΪ ελφο ζπληνληζκΩλνπ θαη 

νξγαλσκΩλνπ ζρεδΫνπ δξΨζεο πνπ 

ζα πεξηιακβΨλεη Ωλα επξχ θΨζκα 

ελεξγεηψλ πξνζαξκνζκΩλν ζηηο 

απαηηΪζεηο ησλ θαηξψλ θαη ηηο 

αλΨγθεο ησλ επηρεηξΪζεσλ φπσο : 

Γηεπθνιχλζεηο γηα ηε δεκηνπξγΫα 
κηθξψλ θαη ιεηηνπξγηθΨ 

απνηειεζκαηηθψλ επηρεηξΪζεσλ πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ζηνηρεΫα ηεο 

παξΨδνζεο, ηεο ηζηνξΫαο θαη ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβΨιινληνο ηνπ δΪκνπ  

- ΓηνξγΨλσζε εθδειψζεσλ πξνο 

ηελ επηρεηξεκαηηθΪ θνηλφηεηα ζε 

επΫθαηξα ζΩκαηα επηδνηΪζεσλ, 

πνηφηεηαο, θνξνινγηθψλ δεηεκΨησλ 
θ.α 

- ΔλεκΩξσζε ζρεηηθΨ κε ηα 

πξνγξΨκκαηα επηδφηεζεο ζηελ 

πξφζιεςε λΩνπ πξνζσπηθνχ, ζηελ 

αλΨπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηνπο                                                              

-  Ξιεξνθφξεζε γηα ζΩκαηα 

επηρεηξΪζεσλ 

3.2.1.2 ΓεκηνπξγΫα δηθηχνπ 

επηρεηξΪζεσλ ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνκΩα  

Λ     0 0,00 0,00 0,00 A   Γ/λζεο 

ΡνπηθΪο & 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

ινπνΫεζε νινθιεξσκΩλνπ 

πξνγξΨκκαηνο πξνβνιΪο θαη 

επηθνηλσλΫαο ηεο ηνπηθΪο 

παξαγσγΪο                                  

- ΔλΫζρπζε βηνινγηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ θαη βηνινγηθΪο 
θηελνηξνθΫαο. 

3.2.1.3 Πρεδηαζκφο θαη 

αμηνπνΫεζε λΩσλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κΩζσλ  

Λ       0,00 0,00 0,00 Α   Γ/λζεο 

ΡνπηθΪο & 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

  

ΠΛΝΙΝ ΑΜΝΛΑ 3         0,00 0,00 0,00         
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΑ ΙΝΞ/ΠΖΠ ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 Α, Β, Γ 

ΑΜΝΛΑΠ 4: ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΓΖΚΝ 

Κέηξν 4.1: Γηαδηθαζίεο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ελίζρπζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) 

Γεληθφο Πηφρνο 4.1.1.: Αλαδηνξγάλσζε ππεξεζηψλ/λνκηθψλ πξνζψπσλ 

4.1.1.1. ΠηειΩρσζε ησλ 

ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνλ 
ηζρχνληα Ν.Δ..  

Π       0,00 0,00 0,00 Α   Γ/λζε Γ. . ΠηειΩρσζε ησλ ππεξεζηψλ 

ζχκθσλα κε ηνλ Ν.Δ.. θαη 
ηελ νξζνινγηθΪ αμηνπνΫεζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ κε βΨζε ηηο 

ηθαλφηεηεο, γλψζεηο, εκπεηξΫα 

θαη αθαδεκατθΪ θαηΨξηηζΪ 

ηνπ. 

4.1.1.2. Γηακφξθσζε 

ππεξεζηψλ "Κηαο ζηΨζεο 

εμππεξΩηεζεο"  

Λ       0,00 0,00 0,00 Β   ΓξαθεΫν Ξξνγ/ζκνχ, 

Γ/λζε Γ.  

Πε φια ηα δεκνηηθΨ θηΫξηα ζα 

αξθεΫ ε επηθνηλσλΫα Ϊ 

θαηΨζεζε αηηΪκαηνο αλΨινγα 

κε ηε δηαβΨζκηζε θαη ε 

εζσηεξηθΪ ππεξεζΫα courier 

ζα νινθιεξψλεη ηελ 

πινπνΫεζε ηνπ αηηΪκαηνο 

ελψλ ζα πξνβιΩπεηαη θαη 

εζσηεξηθΪ ηειεθσληθΪ 
επηθνηλσλΫα γηα δηεπθξηλΫζεηο 

θαη ηαρχηεξε πινπνΫεζε ηνπ 

αηηΪκαηνο.  

4.1.1.3 ΞαξνρΪ πεξεζηψλ 

ππνζηΪξημεο ζηηο ππεξεζΫεο 

θαη ηα φξγαλα δηνΫθεζεο ηνπ 

ΝΡΑ απφ εμσηεξηθνχο 

ζπκβνχινπο  

Λ       50.000,00 50.000,00 50.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Γ/λζε Ρ.., Γ/λζε Ν.., 

Γ/λζε Γ.. 

Απαηηνχληαη θαηΨ πεξηφδνπο 

εηδηθΩο ππεξεζΫεο απφ 

εμεηδηθεπκΩλα γξαθεΫα 

ζπκβνχισλ κε ζηφρν ηελ 

ππνζηΪξημε ζηηο ππεξεζΫεο θαη 

ηα φξγαλα δηνΫθεζεο ηνπ 

Ν.Ρ.Α. γηα εθκεηΨιιεπζε ηφζν 
εζληθψλ φζν θαη επξσπατθψλ 

πξνγξακκΨησλ. 

4.1.1.4 ΔλνπνΫεζε - 
ΞξνζαξκνγΪ πθηζηΨκελσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΨησλ 

Π       10.000,00 0,00 0,00 Α ΗΓΗΝΗ 
ΞΝΟΝΗ 

ΓξαθεΫν ΞιεξνθνξηθΪο ινπνΫεζε θαη εγθαηΨζηαζε 
ζην ΓΪκν ησλ απαξαΫηεησλ 

WEB Services γηα ελεκΩξσζε 

ηνπ Ξ.ΔΠ.Α.Ζ.Γ. θιπ.  
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 
Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΑ ΙΝΞ/ΠΖΠ ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

Κέηξν 4.1: Γηαδηθαζίεο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ελίζρπζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) 

Γεληθφο Πηφρνο 4.1.2.: Δπηκφξθσζε ππαιιήισλ θαη αηξεηψλ 

4.1.2.1 Δπηκφξθσζε 

ππαιιΪισλ & αηξεηψλ  ζε 

Ρ.Ξ.Δ. 

Λ       10.000,00 10.000,00 10.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΓξαθεΫν Ξξνγ/ζκνχ. 

ΓξαθεΫν ΞιεξνθνξηθΪο & 

Γ/λζε Γ.. Γ/λζε Ν. 

Ζ επηκφξθσζε ησλ 

ππαιιΪισλ & αηξεηψλ ζηε 

ρξΪζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ, 

λΩσλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθΪο & επηθνηλσληψλ 
(Ρ.Ξ.Δ.), θ.ι.π. & εμνπιηζκνχ 

χδξεπζεο θιπ. 

4.1.2.2. OξγΨλσζε ελφο 

ζπζηΪκαηνο δηεξεχλεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 
(trainining analysis) ησλ 

ππαιιΪισλ, φπσο απηΩο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεψλ 

ηνπο θαη ηελ πξφβιεςε ησλ 

εξγαζηαθψλ ηνπο αλαγθψλ ζην 

Ψκεζν ηνπιΨρηζηνλ κΩιινλ - 

ΠπλερΪο εθπαΫδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ.  

Λ       0,00 0,00 0,00 Β   ΓξαθεΫν Ξξνγ/ζκνχ. & 

Γ/λζε Γ.. 

  

4.1.2.3 ΑλΨπηπμε θαη 

εγθαηΨζηαζε ζπζηΪκαηνο e-

Learning - ΘαηΨξηηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ηε ρξΪζε θαη 

ππνζηΪξημε ηνπ ζπζηΪκαηνο 

Λ       0,00 0,00 0,00 Β   ΓξαθεΫν Ξξνγ/ζκνχ. 

ΓξαθεΫν ΞιεξνθνξηθΪο & 

Γ/λζε Γ.. 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 
Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΑ ΙΝΞ/ΠΖΠ ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

Κέηξν 4.1: Γηαδηθαζίεο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ελίζρπζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) 

Γεληθφο Πηφρνο 4.1.3.: Δηζαγσγή ζχγρξνλσλ δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ 

4.1.3.1.ΔθαξκνγΪ ηνπ "Θνηλνχ 

ΞιαηζΫνπ Αμηνιφγεζεο" (ΘΞΑ), 

ην νπνΫν πξνζθΩξεη Ωλα 

παλεπξσπατθψο εθαξκνζκΩλν 

εξγαιεΫν απηναμηνιφγεζεο 
δεκνζΫσλ ππεξεζηψλ - 

εθπφλεζε θαη εθαξκνγΪ 

ζρεηηθΪο κειΩηεο - εθπαΫδεπζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ ΩξγαζΫα 

κε ηε ρξΪζε ζηφρσλ 

(ζπλεξγαζΫα κε εμσηεξηθνχο 

ζπκβνχινπο)  

Λ       0,00 0,00 0,00 Β   ΓξαθεΫν Ξξνγ/ζκνχ. & 

Γ/λζε Γ.. 

  

4.1.3.2 Έξεπλα ηθαλνπνΫεζεο 

ησλ πνιηηψλ απφ ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζΫεο 

Λ       0,00 0,00 0,00 Β   ΓξαθεΫν Ξξνγ/ζκνχ    
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 
Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΑ ΙΝΞ/ΠΖΠ ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

Κέηξν 4.1: Γηαδηθαζίεο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ελίζρπζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) 

Γεληθφο Πηφρνο 4.1.4.: Πχζηεκα δηαρείξηζεο θαη πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (ISO)-Ξηζηνπνίεζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ Γήκνπ 

4.1.4.1 ΑλΨπηπμε ΠΓΞ θαηΨ ISO 

9001:2008, 14001, OHSAS 18001, 

1429:2008 κε ρξΪζε ΡΞΔ 

Λ       5.000,00 3.000,00 3.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΓξαθεΫν Ξξνγ/ζκνχ   Ν ΓΪκνο καο 

αληαπνθξηλφκελνο ζηηο 

απαηηΪζεηο ηεο ζχγρξνλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

ζηνρεχνληαο ζηε βειηΫσζε 
ηεο νξγαλσηηθΪο ηνπ δνκΪο 

θαη ηεο εζσηεξηθΪο ηνπ 

επηθνηλσλΫαο απνζθνπψληαο 

πΨληα ζηελ ηαρχηεξε θαη 

θαιχηεξε εμππεξΩηεζε ησλ 

πνιηηψλ ζα πξνρσξΪζεη ζηελ 

εθαξκνγΪ ζπζηεκΨησλ 

δηαζθΨιηζεο πνηφηεηαο θαηΨ 

ISO θιπ. 

4.1.4.2 ΞξνκΪζεηα ινγηζκηθνχ γηα 

δηαρεΫξηζε ηεθκεξΫσζεο ζπζηεκΨησλ 

Λ       0,00 10.000,00 0,00 Γ ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Γ/λζε Ν.. & ΓξαθεΫν 

ΞιεξνθνξηθΪο 

  

4.1.4.3. ΑλΨπηπμε ζπζηΪκαηνο 

δηαρεηξηζηηθΪο επΨξθεηαο ηνπ ΓΪκνπ - 

ΔθπαΫδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε 

δηαρεΫξηζε Ωξγσλ θαη γεληθφηεξα 
θνηλνηηθψλ πξνγξακκΨησλ 

Π       0,00 0,00 0,00 Α     ΑθνξΨ ηε δηαρεηξηζηηθΪ 

επΨξθεηα ηνπ ΓΪκνπ ζε ζρΩζε 

κε ηε δπλαηφηεηΨ ηνπ λα 

δηεθδηθεΫ θαη λα αλαιακβΨλεη 
ηελ πινπνΫεζε Ωξγσλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξνγξακκΨησλ ΔΠΞΑ θιπ. 

Κέηξν 4.1: Γηαδηθαζίεο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ελίζρπζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) 

Γεληθφο Πηφρνο 4.1.5.: Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ 

4.1.5.1 ΑλαβΨζκηζε ζπζηεκΨησλ 

Ρ.Ξ.Δ. 

Π       50.000,00 50.000,00 50.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Γ/λζε Ν.. & ΓξαθεΫν 

ΞιεξνθνξηθΪο 

ΞξνκΪζεηα εμνπιηζκνχ & 

ινγηζκηθνχ (H/Y, 

πεξηθεξεηαθψλ scanner, 

πξνγξακκΨησλ, θιπ.) φισλ 

ησλ Γ/λζεσλ & ΡκεκΨησλ ηνπ 
ΓΪκνπ 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 
Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΑ ΙΝΞ/ΠΖΠ ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

4.1.5.2. ΔλΫζρπζε ηνπ ζηφινπ ησλ 

νρεκΨησλ θαη κεραλεκΨησλ ηνπ 

ΓΪκνπ 

Π       50.000,00 50.000,00 50.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Γ/λζε Ν.. ΞξνκΪζεηα νρεκΨησλ θαη 

κεραλεκΨησλ γηα φιεο ηηο 

ππεξεζΫεο ηνπ ΓΪκνπ 

4.1.5.3 ΠπλερΪο αλαλΩσζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

δηθηχσζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ΓΪκνπ 

Λ       30.000,00 5.000,00 5.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Γ/λζε Ν.. & ΓξαθεΫν 

ΞιεξνθνξηθΪο 

. ΠπλερΪο αλαβΨζκηζε θαη 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

ππΨξρνληνο εμνπιηζκνχ, 

βειηΫσζε ησλ πθηζηΨκελσλ 

εθαξκνγψλ θαη αλΨπηπμε 
λΩσλ φπσο: 

ΠρεδΫαζε λΩαο ηζηνζειΫδαο 

ηνπ ΓΪκνπ κε «Ωμππλεο» 

ειεθηξνληθΩο εθαξκνγΩο φπνπ 

νη πνιΫηεο ζα κπνξνχλ λα 

Ωρνπλ πιεξΩζηεξε ελεκΩξσζε 

θαη ακεζφηεξε επηθνηλσλΫα κε 

ηνλ ΓΪκν - ΑμηνπνΫεζε κε λΩεο 

εθαξκνγΩο ησλ Γεσγξαθηθψλ 

ΠπζηεκΨησλ 
Ξιεξνθνξηψλ(G.I.S.) - 

ΚεραλνγξΨθεζε ΑπνζΪθεο - 

ΓηαρεΫξηζε θαη επΩθηαζε ηνπ 

Ξιεξνθνξηαθνχ ΠπζηΪκαηνο 

ΖιεθηξνληθΪο ΔμππεξΩηεζεο 

Ξνιηηψλ - ΓσξεΨλ αζχξκαηε 

πξφζβαζε ζην Internet γηα 

ηνπο Γεκφηεο, ειεθηξνληθΩο 

πιεξσκΩο θ.α. 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 
Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΑ ΙΝΞ/ΠΖΠ ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

Κέηξν 4.2: Γηαδηθαζίεο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ελίζρπζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) 

Γεληθφο Πηφρνο 4.2.1.: Αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ δηαθάλεηαο, ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ-ζπλεξγαζίεο 

4.2.1.1. ΔγθαηΨζηαζε on line  

εθαξκνγψλ εμππεξΩηεζεο ησλ 

δεκνηψλ 

Λ       25.000,00 5.000,00 5.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΓξαθεΫν ΞιεξνθνξηθΪο  ΑλΨπηπμε δηαδηθαζηψλ 

ακθΫδξνκεο επηθνηλσλΫαο θαη 

ελεξγνπνΫεζε ησλ πνιηηψλ 

ζηα «θνηλΨ» ηνπ ΓΪκνπ πρ. 

εθπφλεζε εξεπλψλ γλψκεο -   
δηελΩξγεηα ηνπηθψλ 

δεκνςεθηζκΨησλ -  - 

ΑλΨπηπμε ηεο ειεθηξνληθΪο 

εθαξκνγΪο ζηε λΩα 

ηζηνζειΫδα ηνπ ΓΪκνπ γηα 

Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε ζε 

ζΩκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ΓΪκν Γηνλχζνπ θαηαγξαθΪ 

αηηεκΨησλ θ.ι.π. 

Κέηξν 4.3: Γεκνηηθή πεξηνπζία θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

Γεληθφο Πηφρνο 4.3.1.: Νξζνινγηθφηεξε αμηνπνίεζε δεκνηηθήο πεξηνπζίαο 

4.3.1.1 ΑπνγξαθΪ θαη ςεθηνπνΫεζε 

ηεο θηλεηΪο θαη αθΫλεηεο πεξηνπζΫαο 

Π       20.000,00 0,00 0,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΓξαθεΫν ΞιεξνθνξηθΪο, 

Γ/λζε Ρ.., Γ/λζε Ν.., 

Γ/λζε Γ.., ΛνκηθΪ 

πεξεζΫα 

Ζ ιεπηνκεξΪο θαηαγξαθΪ 

φιεο ηεο αθΫλεηεο θαη θηλεηΪο 

πεξηνπζΫαο ηνπ εληαΫνπ ΓΪκνπ 

Γηνλχζνπ  

4.3.1.2  Δθπφλεζε κειΩηεο  
αμηνπνΫεζεο ησλ Γεκνηηθψλ θαη 

ΓεκνζΫσλ αθηλΪησλ 

 Λ       5.000,00 0,00 0,00 Α ΗΓΗΝΗ 
ΞΝΟΝΗ 

Γ/λζε Ρ.., Γ/λζε Ν.., 
Γ/λζε Γ.., ΛνκηθΪ 

πεξεζΫα 

Δθπφλεζε κειΩηεο  
αμηνπνΫεζεο ησλ Γεκνηηθψλ 

θαη ΓεκνζΫσλ αθηλΪησλ κε 

ζθνπφ ηελ ηθαλνπνΫεζε ησλ 

ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

ΓΪκνπ γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξΩηεζε ησλ 

εξγαδνκΩλσλ ,ησλ πνιηηψλ 

θαη θπζηθΨ ηελ κεΫσζε ησλ 

δαπαλψλ θαη αχμεζε ησλ 

εζφδσλ  
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 
Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΑ ΙΝΞ/ΠΖΠ ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

4.3.1.3 ΑμηνπνΫεζε ρψξσλ ΡΞΔΡ Αγ. 

ΠηεθΨλνπ θαη Διιεληθψλ ΚαξκΨξσλ 

(Ν.Ρ. 32)  

 Λ       0,00 0,00 0,00 Α   Γ/λζε Ρ..,  ΑμηνπνΫεζε ρψξσλ ΡΞΔΡ Αγ. 

ΠηεθΨλνπ θαη Διιεληθψλ 

ΚαξκΨξσλ (Ν.Ρ. 32) γηα 

ΑζηηθΩο ρξΪζεηο, αλΩγεξζε 

ζρνιηθψλ θηηξΫσλ, δεκνηηθψλ 

θηηξΫσλ θιπ 

Κέηξν 4.3: Γεκνηηθή πεξηνπζία θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

Γεληθφο Πηφρνο 4.3.2.: Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ, βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζπγθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ ζε εληαίν δεκνηηθφ θηίξην 

4.3.2.1   ΠπληΪξεζε, επηζθεπΪ θαη 

επΩθηαζε δεκνηηθψλ θηηξΫσλ 

Π       25.000,00 25.000,00 25.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Γ/λζε Ρ.., Γ/λζε Ν.,                                                   

Γ/λζε 

ΞεξηβΨιινληνο,Θαζαξ/ηαο 

& ΞξαζΫλνπ 

  

4.3.2.2 ΑλΩγεξζε Ϊ αγνξΨ θηηξΫνπ γηα 

ηε ζηΩγαζε ηνπ δεκαξρεΫνπ 

Λ       1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Α ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ.. Γηα ηε δεκηνπξγΫα ηεο βαζηθΪο 

ππνδνκΪο θαη γηα ηε βειηΫσζε 

ηεο δηνηθεηηθΪο ηθαλφηεηαο, 
πξνηεΫλεηαη ε αλΩγεξζε Ϊ ε 

αγνξΨ λΩνπ δεκαξρεΫνπ 

4.3.2.3 ΔμαζθΨιηζε Ηαηξνχ ΔξγαζΫαο 
& Ρερληθνχ ΑζθαιεΫαο  

Λ       15.000,00 15.000,00 15.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 
ΞΝΟΝΗ 

ΓξαθεΫν Ξξνγ/ζκνχ & 
Γ/λζε Γ.. 

 ΔθαξκνγΪ κειΩηεο εθηΫκεζεο 
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ                                                                    

-ΔμαζθΨιηζε Ηαηξνχ ΔξγαζΫαο 

γηα φινπο ηνπο εξγαδνκΩλνπο 

ηνπ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ & 

Ρερληθνχ ΑζθαιεΫαο  
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 
Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΑ ΙΝΞ/ΠΖΠ ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

Κέηξν 4.3: Γεκνηηθή πεξηνπζία θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

Γεληθφο Πηφρνο 4.3.3.: Σσξνζέηεζε θαη δεκηνπξγία ακαμνζηαζίνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο 

4.3.3.1 ΓεκηνπξγΫα ζχγρξνλνπ 
ακαμνζηαζΫνπ  

Λ       150.000,00 65.000,00 0,00 Α ΠΑΡΑ & 
ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Γ/λζε Ρ.. & Γ/λζε 
ΞεξηβΨιινληνο, 

Θαζαξ/ηαο & ΞξαζΫλνπ 

ΓεκηνπξγΫα ζχγρξνλνπ 
ακαμνζηαζΫνπ γηα ηε ζηΩγαζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηεο ππεξεζΫαο θαζαξηφηεηαο, 

ηε βειηΫσζε ησλ ζπλζεθψλ 

πγηεηλΪο θαη αζθΨιεηαο ησλ 

εξγαδνκΩλσλ θαη ηελ αζθαιΪ 

απνζΪθεπζε θαη ζηΨζκεπζε 

ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ηνπ  

Κέηξν 4.4: Ξξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ 

Γεληθφο Πηφρνο 4.4.1.: Βειηίσζε θαη επέθηαζε ηεο ππεξεζίαο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 

4.4.1.1. ΝξγΨλσζε, Ππγθξφηεζε θαη 
ΔλΫζρπζε ηεο πεξεζΫαο ΓεκνηηθΪο 

ΑζηπλνκΫαο 

Λ       2.000,00 2.000,00 2.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 
ΞΝΟΝΗ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ΝξγΨλσζε θαη Ππγθξφηεζε 
ηεο πεξεζΫαο, εθπφλεζε θαη 

εθαξκνγΪ νξγαλσηηθν- 

ιεηηνπξγηθΪο κειΩηεο - 

εθπαΫδεπζε πξνζσπηθνχ - 

πξνκΪζεηα ηνπ απαξαΫηεηνπ 

εμνπιηζκνχ( γΨληηα, γηιΩθα, 

θ.ι.π.) θιπ. ΔλΫζρπζε ηεο 

πξνζηαζΫαο θαη αζθΨιεηαο ηεο 

δσΪο θαη ηεο πεξηνπζΫαο ησλ 

πνιηηψλ απν νκΨδεο 
πεξηθξνχξεζεο 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 
Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΟΝΡ/ΡΖΡΑ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΑ ΙΝΞ/ΠΖΠ ΞΑΟ/ΠΔΗΠ 

Κέηξν 4.4: Ξξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ 

Γεληθφο Πηφρνο 4.4.2.: Βειηηζηνπνίεζε κεραληζκψλ αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ απφ θπζηθά αίηηα 

4.4.2.1. ΔθπαΫδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 
αλαβΨζκηζε ηνπ ππΨξρνληνο 

εμνπιηζκνχ  

Λ       20.000,00 0,00 0,00 Α ΗΓΗΝΗ 
ΞΝΟΝΗ 

ΓξαθεΫν ΞνιηηηθΪο 
ΞξνζηαζΫαο &  Γ/λζε Γ. 

πσο αλαθΩξεηαη ζην γεληθφ 
ζηφρν 

4.4.2.2. ΔλΫζρπζε ησλ εζεινληηθψλ 

νκΨδσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηνπ 

ΓΪκνπ  

Λ       20.000,00 20.000,00 20.000,00 Α ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΓξαθεΫν ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο 

 ΔλΫζρπζε ησλ εζεινληηθψλ 

νκΨδσλ ηνπ ΓΪκνπ κΩζσ 

θαηΨιιειεο εθπαΫδεπζεο, 
κΩζσ παξνρΪο πφξσλ θαη 

κΩζσλ θαη κΩζσ ηεο δηΨδνζεο 

ηνπ εζεινληηζκνχ ζε 

πεξηζζφηεξνπο θαηνΫθνπο ηνπ 

ΓΪκνπ (θαη παξΨιιειε 

επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο 

ζπλεξγαζΫαο) 

4.4.2.3 ΑλΨπηπμε θαη εθαξκνγΪ 
ζρεδΫνπ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο  

Π       150.000,00 0,00 0,00 Α ΗΓΗΝΗ 
ΞΝΟΝΗ 

/ΠΑΡΑ 

ΓξαθεΫν ΞνιηηηθΪο 
ΞξνζηαζΫαο 

Έκθαζε θαηΨ πξνηεξαηφηεηα 
ζηα κΩηξα πξφιεςεο ησλ 

θηλδχλσλ θαη θαηφπηλ ζηηο 

ελΩξγεηεο θαηαζηνιΪο (πρ. 

ΑληηπιεκκπξηθΨ Ωξγα, 

αληηππξηθΪ πξνζηαζΫα, 

εθρηνληζκφο, θιηκαηηδφκελεο 

αΫζνπζεο, αληηθνπλνππηθΪ 

πξνζηαζΫα θιπ) 

ΠΛΝΙΝ ΑΜΝΛΑ 4   1.637.000,00 1.310.000,00 1.235.000,00         
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 5 

 

5. ΑΛΑΙΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΟΑΠΔΥΛ Α’ 

ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ  

 

Πχκθσλα κε ην Ψξζξν 5 ηεο πνπξγηθΪο Απφθαζεο 18183/2-4-2007 (ΦΔΘ Β/534/13-4-

2007) κε ηΫηιν «Ξεξηερφκελν, δνκΪ θαη ηξφπνο ππνβνιΪο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκΨησλ ησλ Νξγαληζκψλ ΡνπηθΪο ΑπηνδηνΫθεζεο (Ν.Ρ.Α.) Α‟ βαζκνχ» Ωηζη  φπσο 

ηξνπνπνηΪζεθε κε ηελ πνπξγηθΪ Απφθαζε 5694/3-2-2011 θαη ηζρχεη ζΪκεξα, ζα πξΩπεη 

λα γΫλεη αλαιπηηθφο πξνζδηνξηζκφο φισλ ησλ δξΨζεσλ Α‟ πξνηεξαηφηεηαο. 

Πηνλ παξαθΨησ ΞΫλαθα παξνπζηΨδεηαη αλαιπηηθΨ ε πεξηγξαθΪ ησλ δξΨζεσλ Α‟ 

πξνηεξαηφηεηαο αλΨ Άμνλα, ΚΩηξν θαη Γεληθφ Πηφρν, ζπκπεξηιακβΨλνληαο 

ρξνλνδηΨγξακκα, πξνυπνινγηζκφ δαπαλψλ, πξνηεξαηφηεηα, ΞεγΪ ρξεκαηνδφηεζεο 

ζπλνπηηθΪ πεξηγξαθΪ ηνπ Ωξγνπ/δξΨζεο, θΨζεηο θαη ελΩξγεηεο. 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Άμνλαο 1 : Ξεξηβάιινλ θαη Ξνηφηεηα Εσήο   

Κέηξν 1.1: Νηθηζηηθφ Ξεξηβάιινλ      

Γεληθφο Πηφρνο: 1.1.1: Δθαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο     
  

1.1.1.1. Άκεζε θαη δηαξθΪο 

εγξΪγνξζε γηα ηηο 
απαξαΫηεηεο ελΩξγεηεο θαη 

δξΨζεηο ζε φηη αθνξΨ ηε 

δηαηΪξεζε ησλ νηθηζκψλ 

πξν ηνπ 1923 θαη ηελ 

πξνζηαζΫα ηεο ηδηνθηεζΫαο 

ρηιηΨδσλ δεκνηψλ  

       0,00 0,00 0,00   Γ/λζε Ρ.. πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

1.1.1.2. ΔλΩξγεηεο γηα ηελ 

νινθιΪξσζε ησλ εληΨμεσλ 

ζην ΠρΩδην Ξφιεο 

       0,00 0,00 0,00   Γ/λζε Ρ.. πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

Έγθξηζε κειεηψλ & 

ινπνΫεζε 

1.1.1.4. ΔλΩξγεηεο γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ νξΫσλ ησλ 

πξνυθηζηΨκελσλ νηθηζκψλ 

πξν ηνπ 1923 ζχκθσλα κε 

ηε δηαπηζησηηθΪ πξΨμε ηνπ 

ΛνκΨξρε ΑλαηνιηθΪο 

ΑηηηθΪο ζηηο πεξηνρΩο: 

ΠηακΨηα, παιαηΨ ΠηακΨηα, 

ΠπΨηα ΠηακΨηαο θαη 

Ξεπθφθπην-ΠπαηαηδΫθη Αγ. 

ΠηεθΨλνπ 

       0,00 0,00 0,00   Γ/λζε Ρ.. πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 
πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

1.1.1.5. ΘαηΨζεζε 

πξνηΨζεσλ & ελεξγΪ 

ζπκκεηνρΪ ηνπ ΓΪκνπ καο  

ζην ζρεδηαζκφ ηνπ λΩνπ 

Οπζκηζηηθνχ ΑζΪλαο  

       0,00 0,00 0,00   Γ/λζε Ρ.. πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

1.1.1.7. Απαιινηξηψζεηο 

αθηλΪησλ - 

ραξαθηεξηζκΩλσλ 

θνηλνθειψλ ρψξσλ 

Ν       500.000,00 500.000,00 500.000,00 ΔΠΞΑ ΛνκηθΪ 

πεξεζΫα, 

Γ/λζε Ν.., 

Γ/λζε Ρ.. 

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

1.1.1.10 ΔλΩξγεηεο γηα ηε  

παξαρψξεζε κΩξνπο ηνπ 
ζηξαηνπΩδνπ ηεο ΡΑΜΙΞ 

γηα αλΨπηπμε ππνδνκψλ 

Ν       0,00 0,00 0,00   Γ/λζε Ρ.. πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

1.1.1.11 ΔλΩξγεηεο γηα 

αιιαγΪ ρξΪζεσο δσλψλ 

Ξεληειηθνχ ζηηο πεξηνρΩο 
ησλ θιεξνηεκαρΫσλ θαη 

γχξσ απφ ην ρσξΫν ηεο 

ΠηακΨηαο, ηνπ νηθηζκνχ 

Ξεπθνθχηνπ ζηνλ Άγην 

ΠηΩθαλν, Άλνημεο, ΓξνζηΨο 

& Ονδφπνιεο  

Ν       0,00 0,00 0,00   Γ/λζε Ρ.. πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

1.1.1.12 Απεηθφληζε 

γεσγξαθηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κΩζσ ηνπ 

πξνγξΨκκαηνο  G.I.S.  

Ν       25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ ΓξαθεΫν 

ΞιεξνθνξηθΪο 

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

1.1.1.13 ΓηεθδΫθεζε απφ 

ην ΡΞΔΡ 43 ζηξεκκΨησλ 

ζε γε (θνηλσθειεΫο θαη 

θνηλφρξεζηνη ρψξνη) 

       0,00 0,00 0,00   Γ/λζε Ρ.. & 

ΛνκηθΪ 

πεξεζΫα 

Θα γηλνχλ ελΩξγεηεο απφ ηε 

ΛνκηθΪ πεξεζΫα γηα ηελ 

δηεθδΫθεζε απφ ην ΡΞΔΡ 43 

ζηξεκκΨησλ ζε γε 
(θνηλσθειεΫο θαη 

θνηλφρξεζηνη ρψξνη) 

ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθΪ 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

ΠπκβνπιΫνπ 
ινπνΫεζε 

Κέηξν 1.1: Νηθηζηηθφ Ξεξηβάιινλ    
  

Γεληθφο Πηφρνο: 1.1.2: Ξξνζηαζία ηνπ Γαζηθνχ, Γεσξγηθνχ θαη Θηελνηξνθηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο   
  

1.1.2.4. ΞεξηπνιΫεο κε 

ζθνπφ ηελ απνηξνπΪ 

θνπΪο δΩλδξσλ & ηελ 
ειεγρφκελε θπθινθνξΫα 

βαξΩσλ νρεκΨησλ  

Π       0,00 0,00 0,00   Γ/λζε 

ΓεκνηηθΪο 

ΑζηπλνκΫαο & 
Γ/λζε ΡνπηθΪο 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο   

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

Κέηξν 1.1: Νηθηζηηθφ Ξεξηβάιινλ      

Γεληθφο Πηφρνο: 1.1.3: Δλίζρπζε θαη ζπληήξεζε αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ 
  

1.1.3.1. Έξγα γηα ηελ 

ελΫζρπζε θαη ζπληΪξεζε 

ηνπ αζηηθνχ πξαζΫλνπ 

(αλαπιΨζεηο, ελΫζρπζε-

βειηΫσζε θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ πξαζΫλνπ θαη 

Ωξγσλ αηζζεηηθΪο, 
θαηαζθεπΪ λΩσλ πΨξθσλ, 

δεκηνπξγΫα ρψξσλ 

πξαζΫλνπ εηδηθψλ ρξΪζεσλ 

(φπσο εΫλαη νη 

παηδφηνπνη,αλνηρηΨ 

ζΩαηξα, πεξηβΨιινληεο 

ρψξνη Ηεξψλ Λαψλ), θ.ι.π.  

Π       1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ., 

Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζ/ηαο & 

ΞξαζΫλνπ  

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

Δθπφλεζε κειΩηεο-

ΓεκνπξΨηεζεινπνΫεζε 

1.1.3.2 ΒειηΫσζε 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 
πξνζβαζηκφηεηαο 

θνηλνρξΪζησλ ρψξσλ-

αλαβΨζκηζε αζηηθνχ 

πεξηβΨιινληνο Γ.Θ. 

ΓξνζηΨο 

Π       500.000,00 0,00 0,00 ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ.. πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

1.1.3.3 ΑλαβΨζκηζε 

κΩξνπο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ 
ηεο Θνηλφηεηαο ΘξπνλεξΫνπ 

"ΞξΨζηλε ΕσΪ ζηελ Ξφιε" 

Π       900.000,00 0,00 0,00 ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ.. πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

1.1 3.4 Έξγα γηα ηελ 

ελΫζρπζε θαη ζπληΪξεζε 
ηνπ πεξηαζηηθνχ πξαζΫλνπ 

(απνςηιψζεηο θαη 

θαζαξηζκφο ησλ εθηΨζεσλ 

πεξηαζηηθνχ πξαζΫλνπ, 

ελΫζρπζε ηνπ πεξηαζηηθνχ 

πξαζΫλνπ κε αλαδαζψζεηο, 

πξνζηαζΫα θπζηθψλ πεγψλ 

θαη δηαδξνκψλ) (θαη 

παξΨιιειε επηδΫσμε 

δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο)     

Π       150.000,00 150.000,00 150.000,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 
Θαζ/ηαο & 

ΞξαζΫλνπ 

ΑλαθΩξεηαη ζε απνςηιψζεηο 

θαη θαζαξηζκφ ησλ εθηΨζεσλ 
πεξηαζηηθνχ πξαζΫλνπ κε 

ζηφρν ηε ρξΪζε ηνπ απφ 

πνιΫηεο π.ρ. δεκηνπξγΫα 

πεξηπαηηθψλ δηαδξνκψλ 

Έθπφλεζε κειΩηεο - 

ΓεκνπξΨηεζε - 
ινπνΫεζε 

1.1.3.5 Θαζαξηζκφο 

πεξηαζηηθνχ πξαζΫλνπ-

αλαδαζψζεηο απφ 

εζεινληηθΩο νκΨδεο 

Λ       10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ ΓξαθεΫν 

Δζεινληηζκνχ/ 

Γηαβνχιεπζεο 

& ΓξαθεΫν 

ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο 

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

Έθπφλεζε κειΩηεο - 

ΓεκνπξΨηεζε - 

ινπνΫεζε 

1.1.3.6 ΞξΨζηλε 

παξΩκβαζε ζε Θ.Σ. ηεο 

πφιεο Γ.Θ. Άλνημεο 

Π       650.000,00 0,00 0,00 ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ.. πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

Κέηξν 1.1: Νηθηζηηθφ Ξεξηβάιινλ      

Γεληθφο Πηφρνο: 1.1.4: ινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ αζηηθήο αλάπιαζεο 
  

1.1.4.1. ΓηεμαγσγΪ 

αξρηηεθηνληθψλ 

δηαγσληζκψλ 

Λ       50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Γ/λζε Ρ.. πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

1.1.4.3. Έξγα γηα ηελ 

αλαδσνγφλεζε αζηηθψλ 
πεξηνρψλ (αλΨπιαζε 

ηζηνξηθψλ θΩληξσλ, 

θνηλνρξΪζησλ ρψξσλ θαη 

πιαηεηψλ, θαηαζθεπΪ 

πνδεΨηφδξνκσλ, 

πεξηπαηηθψλ δηαδξνκψλ, 

νδψλ Ϊπηαο θπθινθνξΫαο, 

πεδνδξνκΫσλ, δηακφξθσζε 

πξνζβΨζεσλ γηα ΑΚΔΑ 

θ.ι.π.) 

 Λ       5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ.. πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

Κέηξν 1.1: Νηθηζηηθφ Ξεξηβάιινλ      

Γεληθφο Πηφρνο: 1.1.5: Βειηίσζε-επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 
  

1.1.5.1. ΑλαθαΫληζε-

ΠπληΪξεζε - θαηαζθεπΪ 

λΩσλ παηδηθψλ ραξψλ & 

πιαηεηψλ 

 Λ       200.000,00 40.000,00 40.000,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  Γ/λζε Ρ.. ΑλαθΩξεηαη ζηελ αλαθαΫληζε, 

ζπληΪξεζε θαη θαηαζθεπΪ 

λΩσλ παηδηθψλ ραξψλ 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

πξνδηαγξαθΩο 

θαηαιιειφηεηαο & πιαηεηψλ 

Έθπφλεζε κειΩηεο - 

ΓεκνπξΨηεζε - 

ινπνΫεζε 

Κέηξν 1.1: Νηθηζηηθφ Ξεξηβάιινλ      

Γεληθφο Πηφρνο: 1.1.7: Έξγα ππξνπξνζηαζίαο θαη Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ην πεξηβάιινλ 
  

1.1.7.1.Έξγα 
ππξνπξνζηαζΫαο θαη 

πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο γηα 

ην πεξηβΨιινλ (ΑλΨπηπμε 

ζχγρξνλσλ ζπζηεκΨησλ 

ππξαλΫρλεπζεο, 

ππξαζθΨιεηαο , θαηαζθεπΪ 

επΫγεησλ δεμακελψλ γηα 

ηελ Ψληιεζε λεξνχ απφ 

ελαΩξηα ππξνζβεζηηθΨ 

κΩζα, πξνκΪζεηα 
εμνπιηζκνχ θαη νρεκΨησλ 

πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο (Θα 

επηδησρζεΫ ΓηαδεκνηηθΪ 

ζπλεξγαζΫα) 

Λ       1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 ΔΠΞΑ ΓξαθεΫν 
ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο 

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 
πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

Έθπφλεζε κειΩηεο - 
ΓεκνπξΨηεζε - 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

1.1.7.3  ΔθαξκνγΪ 

πξνγξΨκκαηνο 
πεξηβαιινληηθΪο 

εθπαΫδεπζεο, δηνξγΨλσζε 

εκεξΫδσλ γηα ζΩκαηα 

πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο θαη 

δεκηνπξγΫαο 

ΞαξαηεξεηεξΫνπ 

ΞεξηβΨιινληνο ζε 

πιεγεΫζεο (απφ ηελ 

θαηαζηξνθηθΪ ππξθαγηΨ 

ηνπ 2009) πεξηνρΩο ηνπ 
ΓΪκνπ φπσο π.ρ. ζηελ 

πεξηνρΪ «ΒξπζΨθη» Αγ. 

ΠηεθΨλνπ θαη 

«Γηνλπζνβνχλη» 

Ονδφπνιεο-Γηνλχζνπ, 

θ.ι.π. 

Λ       2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΠΑΡΑ ΓξαθεΫν 

ΞνιηηηθΪο 
ΞξνζηαζΫαο 

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

Κέηξν 1.2: Κεηαθνξηθή πνδνκή/θπθινθνξία/ζηάζκεπζε/ζπγθνηλσλία   
  

Γεληθφο Πηφρνο: 1.2.1: Γηάλνημε θαη βειηίσζε νδηθνχ δηθηχνπ 

  

1.2.1.1.  Βειηηψζεηο, 
απνθαηΨζηαζε, δηαλνΫμεηο, 

ζπληΪξεζε, 

αζθαιηνζηξψζεηο νδψλ  

Π       100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 
/ΠΑΡΑ 

Γ/λζε Ρ.. ΑλαθΩξεηαη ζε Ωξγα γηα ηε 
βειηΫσζε απνθαηΨζηαζε, 

δηαλνΫμεηο, ζπληΪξεζε, 

αζθαιηνζηξψζεηο νδψλ 

θαζψο θαη ζε Ωξγα νδηθΪο 

αζθΨιεηαο (ηνπνζΩηεζε 

πξνζηαηεπηηθψλ κπαξψλ 

θιπ)  

Έθπφλεζε κειΩηεο - 
ΓεκνπξΨηεζε - 

ινπνΫεζε 

1.2.1.2 ΒειηΫσζε-
ΑλαθαηαζθεπΪ-

δηαπιΨηπλζε νδψλ 

αξκνδηφηεηαο πεξηθΩξεηαο 

(Καξαζψλνο, Σεικνχ, 

ΘξπνλεξΫνπ), Ι. Γηνλχζνπ, 

Ι. ΙΫκλεο Καξαζψλνο, 

θ.ι.π.   

Λ       5.000.000,00 15.000.000,00 ########### ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ.. πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 
πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

Έθπφλεζε κειΩηεο - 
ΓεκνπξΨηεζε - 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

Κέηξν 1.2: Κεηαθνξηθή πνδνκή/θπθινθνξία/ζηάζκεπζε/ζπγθνηλσλία     

Γεληθφο Πηφρνο: 1.2.2: Βειηίσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θαη ζπγθνηλσληαθφπ δηθηχνπ 
  

1.2.2.1 Δθπφλεζε - 

εθαξκνγΪ θπθινθνξηαθΪο 

κειΩηεο  

Λ       30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Γ/λζε Ρ.. ΑθνξΨ ηελ εθπφλεζε θαη 

εθαξκνγΪ θπθινθνξηαθψλ 

κειεηψλ ζην ζχλνιν ηνπ 

ΓΪκνπ, θπθινθνξηαθΩο 

παξεκβΨζεηο (δεκηνπξγΫα θαη 

αλαζρεδηαζκφ θφκβσλ, 

λεζΫδσλ, κνλνδξνκΪζεηο 

θιπ)  

ΓεκνπξΨηεζε  κειΩηεο- 

ινπνΫεζε 

1.2.2.3 ΔλΩξγεηεο γηα 

επΩθηαζε ησλ ππαξρνπζψλ 

ζπγθνηλσληαθψλ γξακκψλ 

(π.ρ. δεκηνπξγΫα ζηαζκνχ 

Ν.ΠΔ. ζηε ΓεκνηηθΪ 

Θνηλφηεηα ΘξπνλεξΫνπ 

ζχκθσλα κε ην ΓΞΠ 

ΘξπνλεξΫνπ, επΩθηαζε 
ΖΠΑΞ & πξναηηαθνχ ζηνλ 

Άγ. ΠηΩθαλν) 

Π       0,00 0,00 0,00   Γ/λζε Ρ.. πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

1.2.2.4  Άζθεζε πΫεζεο 

πξνο ηνλ αξκφδην θνξΩα 

γηα ηελ δηΨλνημε ησλ 
παξαδξφκσλ ηεο ΔΝ 

Αζελψλ-ΙακΫαο θαη 

δεκηνπξγΫα θφκβνπ πνπ λα 

ελνπνηεΫ ηνλ παξΨδξνκν 

(παξΨιιειε επηδΫσμε 

δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο) 

Π       0,00 0,00 0,00   Γ/λζε Ρ.. πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

1.2.2.7. ΑληΫζηαζε ζε θΨζε 

πξνζπΨζεηα θαηαζθεπΪο 

δηνδΫσλ ζηελ εΫζνδν θαη 

Ωμνδν ηεο Δ.Ν. Αζελψλ-
ΙακΫαο (θαη παξΨιιειε 

επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο 

ζπλεξγαζΫαο) 

Π       0,00 0,00 0,00   Γ/λζε Ρ.. πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

Κέηξν 1.2: Κεηαθνξηθή πνδνκή/θπθινθνξία/ζηάζκεπζε/ζπγθνηλσλία     

Γεληθφο Πηφρνο: 1.2.3.: Πρεδηαζκφο επέθηαζεο ηεο Γεκνηηθήο Ππγθνηλσλίαο 
  

1.2.3.2 ΓεκηνπξγΫα 

εκεξΫζηνπ αζηηθνχ 

δξνκνινγΫνπ ΓΪκνπ  

Γηνλχζνπ –  Δπξχηεξε 

πεξηνρΪ  ΕσγξΨθνπ   

(Δ.Κ.Ξ. Ξαλ/νχπνιε)   

Λ       10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Γ/λζε ΡνπηθΪο 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο, 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" & 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 
ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

Κέηξν 1.3: Ρερληθέο πνδνκέο 
  

Γεληθφο Πηφρνο: 1.3.1.: Γηαρείξηζε νκβξίσλ πδάησλ 
  

1.3.1.1.ΝξηνζΩηεζε - 

ΓηεπζΩηεζε-Θαζαξηζκφο 

ησλ ΟεκΨησλ θαη αλΨθηεζε 

ησλ ειεχζεξσλ ηκεκΨησλ 

ηνπο, φπνπ απηφ εΫλαη 
εθηθηφ κε παξΨιιειε 

δηακφξθσζε παξφρζησλ 

δξφκσλ πεξηπΨηνπ θαη 

αλαςπρΪο 

Λ       5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ.. ΑλαθΩξεηαη ζηελ νξηνζΩηεζε, 

δηεπζΩηεζε θαη ηνλ 

θαζαξηζκφ  ησλ ξεκΨησλ θαη 

ζ εηδηθΩο παξεκβΨζεηο γηα ηελ 

αλΨπιαζε θαη αλαβΨζκηζε 
ηνπο 

Έθπφλεζε κειΩηεο - 

ΓεκνπξΨηεζε - 

ινπνΫεζε 

1.3.1.3. Δθπφλεζε 
ζρεδηαζκνχ 

αληηπιεκκπξηθΪο 

πξνζηαζΫαο θαη πινπνΫεζε 

ησλ απαξαΫηεησλ Ωξγσλ 

(θαη παξΨιιειε επηδηψμε 

δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο) 

Λ       10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ.. ΑλαθΩξεηαη ζε Ωξγα 
απνρΩηεπζεο  νκβξΫσλ ζην 

ζχλνιν ηνπ ΓΪκνπ  

Έθπφλεζε κειΩηεο - 
ΓεκνπξΨηεζε - 

ινπνΫεζε 

1.3.1.4. ΘαηαζθεπΪ 

αγσγνχ απνρΩηεπζεο 

νκβξΫσλ ζηηο νδνχο Γξ. 

ΙακπξΨθε, Ξεπθψλ & 

ΚαβΫιιε ζηε Γ.Θ. ΓξνζηΨο 

Π       1.800.000,00 0,00 0,00 ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ.. Ξξφθεηηαη γηα ηελ 

νινθιΪξσζε ηνπ ελ ιφγσ 

ρξεκαηνδνηνχκελνπ Ωξγνπ 

απφ ην ΔΠΞΑ  

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ ΓΟΑΠΖ 

(Λ) Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

1.3.1.5. ΘαηαζθεπΪ 

αγσγψλ απνξξνΪο 
νκβξΫσλ νδνχ Αγ. 

ΞαξαζθεπΪο, θ.ι.π Γ.Θ. 

Άλνημεο 

Π       1.600.000,00 0,00 0,00 ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ.. Ξξφθεηηαη γηα ηελ 

νινθιΪξσζε ηνπ ελ ιφγσ 
ρξεκαηνδνηνχκελνπ Ωξγνπ 

απφ ην ΔΠΞΑ  

ινπνΫεζε 

Κέηξν 1.3: Ρερληθέο πνδνκέο   

Γεληθφο Πηφρνο: 1.3.2.: ΝινθιεξσκΩλε δηαρεΫξηζε απνρΩηεπζεο αθαζΨξησλ 
                               

1.3.2.1 ΘαηαζθεπΪ ηνπ 

Ωξγνπ: "ΓΫθηπν 

απνρΩηεπζεο αθαζΨξησλ 

πδΨησλ ζηηο Γ.Θ.  Άγ. 
ΠηεθΨλνπ, Γηνλχζνπ, 

ΘξπνλεξΫνπ, Ονδφπνιεο, 

ΠηακΨηαο) 

Π       13.000.000,00 23.000.000,00 ########### ΔΞΞΔΟΑΑ Γ/λζε Ρ.. Ρν ζπγθεθξηκΩλν Ωξγν 

ρξεκαηνδνηεΫηαη απφ ην 

ΔΞΞΔΟΑΑ θαη πεξηιακβΨλεη 

ηα παξαθΨησ ππνΩξγα: Δ1: 
ΚειΩηε ειΩγρνπ - 

επηθαηξνπνΫεζεο Ωξγνπ 

''ΓΫθηπα απνρΩηεπζεο 

αθαζΨξησλ ζε νηθηζκνχο ηνπ 

ΓΪκνπ Γηνλχζνπ-ΘξπνλΩξη, 

ΠηακΨηα, Ονδφπνιε, 

Γηφλπζνο, Αγ. ΠηΩθαλνο'' 

Δ2: Ωξγν: ''ΓΫθηπα 

απνρΩηεπζεο αθαζΨξησλ ζε 

νηθηζκνχο ηνπ ΓΪκνπ 
Γηνλχζνπ ΘξπνλΩξη, ΠηακΨηα 

Ονδφπνιε, Γηφλπζνο, Αγ. 

ΠηΩθαλνο'',  Δ3: ΚειΩηε 

Ωξγνπ ''ΝινθιΪξσζε δηθηχνπ 

απνρΩηεπζεο αθαζΨξησλ 

ζηνλ Αγ. ΠηΩθαλν θαη δΫθηπα 

απνρΩηεπζεο αθαζΨξησλ 

ζηνπο νηθηζκνχο Οαπαληψζα 

θαη Ξεπθφθπην ηνπ ΓΪκνπ 
Γηνλχζνπ'', Δ4: 

''ΝινθιΪξσζε δηθηχνπ 

απνρΩηεπζεο αθαζΨξησλ 

ζηνλ Αγ. ΠηΩθαλν θαη δΫθηπα 

απνρΩηεπζεο αθαζΨξησλ 

ζηνπο νηθηζκνχο Οαπαληψζα 

θαη Ξεπθφθπην ηνπ ΓΪκνπ 

Γηνλχζνπ'', Δ5: ''Ρερληθφο 

Πχκβνπινο ηνπ Ωξγνπ:ΓΫθηπν 
απνρΩηεπζεο αθαζΨξησλ 

πδΨησλ ζηηο ΓεκνηηθΩο 

Θνηλφηεηεο Αγ. ΠηεθΨλνπ, 

Γηνλχζνπ, ΘξπνλεξΫνπ, 

Ονδφπνιεο θαη ΠηακΨηαο ηνπ 

ΓΪκνπ Γηνλχζνπ'', 

Δ6:''ΓΫθηπα Ν.Θ.Υ.'' 

Έθπφλεζε κειΩηεο - 

ΓεκνπξΨηεζε - 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ ΓΟΑΠΖ 

(Λ) Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

1.3.2.2 ΘαηαζθεπΪ δηθηχνπ 

απνρΩηεπζεο αθαζΨξησλ 

Γ.Θ. Άλνημεο  

Π       5.500.000,00 4.500.000,00 0,00 ΔΞΞΔΟΑΑ Γ/λζε Ρ.. Ξξφθεηηαη γηα ηελ 

νινθιΪξσζε ηνπ ελ ιφγσ 

ρξεκαηνδνηνχκελνπ Ωξγνπ 
απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ 

Έθπφλεζε κειΩηεο - 

ΓεκνπξΨηεζε - 

ινπνΫεζε 

1.3.2.3 ΘαηαζθεπΪ δηθηχνπ 
απνρΩηεπζεο αθαζΨξησλ 

Γ.Θ. ΓξνζηΨο 

Π       2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 ΔΞΞΔΟΑΑ Γ/λζε Ρ.. Ξξφθεηηαη γηα ηελ 
νινθιΪξσζε ηνπ ελ ιφγσ 

ρξεκαηνδνηνχκελνπ Ωξγνπ 

απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ  

ινπνΫεζε 

1.3.2.4. ΘαηαζθεπΪ 

εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ 

δηθηχνπ απνρΩηεπζεο 

αθαζΨξησλ ζε φιν ην ΓΪκν 

Γηνλχζνπ 

Λ       600.000,00 20.500.000,00 10.000.000,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

(Αληαπνδ/θΨ) 

Γ/λζε Ρ.. πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

Έθπφλεζε κειΩηεο - 

ΓεκνπξΨηεζε - 

ινπνΫεζε 

1.3.2.5. Έξγα επΩθηαζεο 

δηθηχσλ απνρΩηεπζεο 

αθαζΨξησλ 

Λ       0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ.. πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

Έθπφλεζε κειΩηεο - 

ΓεκνπξΨηεζε - 

ινπνΫεζε 

Κέηξν 1.3: Ρερληθέο πνδνκέο   

Γεληθφο Πηφρνο: 1.3.3.: Δθζπγρξνληζκφο δηθηχνπ χδξεπζεο 
  

1.3.3.1. Έιεγρνο 

πνηφηεηαο πφζηκνπ χδαηνο 

Π       10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Γ/λζε ΡνπηθΪο 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

ΞαξνρΪ πνηνηηθψο 

θαηΨιιεινπ-αζθαινχο 

πφζηκνπ λεξνχ, κε ηαθηηθΪ 

παξαθνινχζεζε, ζπλερεΫο 

αλαιχζεηο θαη ζρΩδην 

Ωθηαθηεο αλΨγθεο 

ινπνΫεζε 

1.3.3.2. ΑληηθαηΨζηαζε 

ακηαληνζσιΪλσλ θαη 

εκβΨζπλζε ηκεκΨησλ ηνπ 

δηθηχνπ 

Λ       500.000,00 500.000,00 500.000,00 ΠΑΡΑ Γ/λζε Ρ.. πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

Έθπφλεζε κειΩηεο - 

ΓεκνπξΨηεζε - 

ινπνΫεζε 

1.3.3.3. 

ΠπληΪξεζε/απνθαηΨζηαζε/ 
επΩθηαζε δηθηχνπ 

χδξεπζεο 

Λ       50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

(Αληαπνδ/θΨ) 

Γ/λζε Ρ.. & 

Γ/λζε 
Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ 

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ ΓΟΑΠΖ 

(Λ) Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

1.3.3.5. ΠπλεξγαζΫα κε 

ηελ ΔΓΑΞ γηα θαιχηεξε 

θαη θζελφεηξε 
εμππεξΩηεζε ησλ θαηνΫθσλ 

ηνπ ΓΪκνπ  

Π       0,00 0,00 0,00   Γ/λζε ΡνπηθΪο 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

1.3.3.6. Έιεγρνο 

παξαλφκσλ γεσηξΪζεσλ 

Π       0,00 0,00 0,00   Γ/λζε 

ΓεκνηηθΪο 

ΑζηπλνκΫαο & 

Γ/λζε ΡνπηθΪο 

ΝηθνλνκηθΪο 
ΑλΨπηπμεο   

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

1.3.3.7. ΠπληΪξεζε 

γεσηξΪζεσλ, 
αληιηνζηαζΫσλ & 

πδαηνδεμακελψλ θαη 

θαηαζθεπΪ λΩσλ 

Π       50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ Γ/λζε Ρ.. & 

Γ/λζε 
Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ 

ΑλαθΩξεηαη ζηε ζπληΪξεζε 

ησλ εγθαηαζηΨζεσλ 
χδξεπζεο πιΪλ αγσγψλ 

(αληιηνζηΨζηα, ρισξηνηΩο, 

κπνχζηεξ, κνλψζεηο, ζρΨξεο, 

ειεθηξηθνΫ πΫλαθεο κΩζεο θαη 

ρακειΪο ηΨζεο, ζχζηεκα 

απηνκαηηζκνχ, αζχξκαην 

θινηΩξ), ζηελ πξνκΪζεηα 

λΩνπ εμνπιηζκνχ θαη ζηε 

ζπληΪξεζε-βειηΫσζε -

θαηαζθεπΪ λΩσλ 
πδαηνδεμακελψλ θαη 

αληιηνζηαζΫσλ 

ινπνΫεζε 

1.3.3.8 ΑλαβΨζκηζε ηνπ 

δηθηχνπ χδξεπζεο θαη  

πξνκΪζεηα πδξνκΩηξσλ κε 

δπλαηφηεηα 
απνκαθξπζκΩλεο κΩηξεζεο 

Λ       1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ΔΠΞΑ Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ & 
Γ/λζε Ν.. 

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

Κέηξν 1.4: Αζηηθή ξχπαλζε   

Γεληθφο Πηφρνο: 1.4.1.: Κείσζε-αληηκεηψπηζε ηεο αζηηθήο ξχπαλζεο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 
  

1.4.1.2. Ζ ππνγεηνπνΫεζε 

ησλ ππνζηαζκψλ, ησλ 

ππιψλσλ πςειΪο ηΨζεο 

θαη ησλ ελαΩξησλ 

θαισδΫσλ ηεο ΓΔΖ 

Λ       0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 ΔΠΞΑ Γ/λζεο 

ΡνπηθΪο & 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ ΓΟΑΠΖ 

(Λ) Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

1.4.1.4 ΙΪςε κΩηξσλ γηα 

ηελ πεξηζπιινγΪ θαη ελ 

γΩλεη  κΩξηκλα γηα ηα 
αδΩζπνηα δψα ζχκθσλα κε 

ην λνκνζεηηθφ πιαΫζην  

Π       10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  Γ/λζεο 

ΡνπηθΪο & 

ΝηθνλνκηθΪο 
ΑλΨπηπμεο 

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

Κέηξν 1.4: Αζηηθή ξχπαλζε   

Γεληθφο Πηφρνο: 1.4.2.: Δλίζρπζε ηεο αλαθχθισζεο  
  

1.4.2.1 ΔθαξκνγΪ 

πξνγξακκΨησλ 

αλαθχθισζεο θαη 

θνκπνζηνπνΫεζεο  

Π       0,00 0,00 0,00   Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ & 

Γ/λζε Ν.. 

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

1.4.2.2. ΠπλεξγαζΫα ηνπ 

ΓΪκνπ κε λΩεο εηαηξεΫεο 

θαη θνξεΫο αλαθχθισζεο  

Π       0,00 0,00 0,00   Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ 

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

1.4.2.3. ΞξνκΪζεηα θΨδσλ 

αλαθχθισζεο, 

θνκπνζηνπνηΪζεο, 

κεραλΪκαηνο 

ιεηνηεκαρηζηΪ-

θιαδνθΨγνπ, θ.ι.π. 

Λ       300.000,00 200.000,00 200.000,00 ΔΠΞΑ Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ & 

Γ/λζε Ν.. 

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

1.4.2.4. ΓηνξγΨλσζε 

εθδειψζεσλ & 

επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκΨησλ  ζε ζΩκαηα 

αλαθχθισζεο  

Π       5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ & 

ΓξαθεΫν 

Δζεινληηζκνχ 
& 

Γηαβνχιεπζεο, 

ΓξαθεΫν Γεκ. 

ΠρΩζεσλ  

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

1.4.2.5.ΑλαδΪηεζε πφξσλ 

απφ δηΨθνξα πξνγξΨκκαηα 

(φρη απαξαΫηεηα απφ ην 

ΔΠΞΑ) θαη ρνξεγΫεο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

δξΨζεσλ  

Λ       0,00 0,00 0,00   ΓξθαεΫν 

Ξξνγξ/ζκνχ 

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ ΓΟΑΠΖ 

(Λ) Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

Κέηξν 1.4: Αζηηθή ξχπαλζε   

Γεληθφο Πηφρνο: 1.4.3: Βειηίσζε επηπέδνπ θαζαξηφηεηαο ηεο πφιεο 
  

1.4.3.1. ΑλΨζεζε κειΩηεο 

δηαρεΫξηζεο απνξξηκκΨησλ 

θαη κειΩηε θαζνξηζκνχ 

εληαΫνπ ζπληειεζηΪ  ηειψλ 

θαζαξηφηεηαο 

        45.000,00 0,00 0,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ & 

Γ/λζε Ν.. 

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

1.4.3.2. ΔλΫζρπζε ηνπ 
δπλακηθνχ ηεο ππεξεζΫαο 

θαζαξηφηεηαο  

Π       1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 
(Αληαπνδ/θΨ) 

Γ/λζε 
Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ & 

Γ/λζε 

Γηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ 

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 
πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

1.4.3.3 ΑλαβΨζκηζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηεο ππεξεζΫαο 
θαζαξηφηεηαο - πξνκΪζεηα  

θΨδσλ & θΨδσλ λΩαο 

ηερλνινγΫαο 

εγθηβσηηζκΩλσλ ζην 

Ωδαθνο γηα ιφγνπο 

θαιχηεξεο πγηεηλΪο  & 

πξνκΪζεηα λεσλ κΩζσλ 

απνθνκηδΪο/θαζαξηζκνχ  

Π       500.000,00 500.000,00 500.000,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

(Αληαπνδ/θΨ) 

Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 
Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ & 

Γ/λζε Ν.. 

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

1.4.3.4. ΖιεθηξνληθΪ 

ΔπηθνηλσλΫα θαη δεκηνπξγΫα 

εηδηθΪο ηειεθσληθΪο 

γξακκΪο γηα ππεξεζΫεο 

Ψκεζεο δξΨζεο γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα, πνπ ζα 

αληαπνθξΫλεηαη ηαρχηαηα 
θαη ζα δηαρεηξΫδεηαη ηα 

αηηΪκαηα θαη ηα παξΨπνλα 

ησλ πνιηηψλ γηα ζΩκαηα 

θαζαξηφηεηαο 

Λ       10.000,00 0,00 0,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  ΓξαθεΫν 

ΞιεξνθνξηθΪο 

& Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ  

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

Δθπφλεζε κειΩηεο-

ΓεκνπξΨηεζεινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ ΓΟΑΠΖ 

(Λ) Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

1.4.3.5.  ΝξγΨλσζε 

ζπλεξγεΫσλ θαζαξηζκνχ 

πΨξθσλ θαη γεληθΨ 
θνηλνρξΪζησλ ρψξσλ - 

αμηνπνΫεζε ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγΫαο (G.P.S.) πνπ 

επηηξΩπεη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

δηαδξνκψλ θαη ζηΨζεσλ 

ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ, 

πξνζθΩξνληαο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο 

ππεξεζΫεο ζηελ απνθνκηδΪ 
ησλ απνξξηκκΨησλ 

Π       20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  ΓξαθεΫν 

ΞιεξνθνξηθΪο 

& Γ/λζε 
Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ  

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

1.4.3.7. ΔλεκΩξσζε ησλ 

θαηνΫθσλ ηνπ ΓΪκνπ γηα 

ηνλ ΛΩν Θαλνληζκφ 

Θαζαξηφηεηαο-δηαλνκΪ 

ελεκεξσηηθψλ θπιιαδησλ) 

        5.000,00 0,00 0,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ & 

ΓξαθεΫν Γεκ. 
ΠρΩζεσλ 

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

Κέηξν 1.4: Αζηηθή ξχπαλζε   

Γεληθφο Πηφρνο: 1.4.4: Βειηίσζε ππνδνκψλ θαζαξηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ 
  

1.4.4.1  ΓεκηνπξγΫα 

δεκνηηθνχ ζηαζκνχ 

κεηαθφξησζεο ν νπνΫνο ζα 

ιεηηνπξγεΫ κε ζχγρξνλν 

θαη θηιηθφ πξνο ην 

πεξηβΨιινλ ηξφπν. (θαη 
παξΨιιειε επηδΫσμε 

δηαδεκνηηθΪο ζπλεξγαζΫαο) 

Λ       100.000,00 100.000,00 0,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  Γ/λζε Ρ.. & 

Γ/λζε 

Ξεξηβ/ληνο, 

Θαζαξηφηεηαο 

& ΞξαζΫλνπ 

πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

Δθπφλεζε κειΩηεο-

ΓεκνπξΨηεζεινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ ΓΟΑΠΖ 

(Λ) Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

Κέηξν 1.5: Δλέξγεηα   

Γεληθφο Πηφρνο: 1.5.1: Έξγα ΑΞΔ θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
  

1.5.1.1  ΔθαξκνγΩο 

Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ 

ΔλΩξγεηαο ζε ΓεκνηηθΨ 

ΘηΫξηα θαη ΠρνιεΫα -  

ΔθκεηΨιιεπζε γεσζεξκΫαο 

θαη Ψιισλ ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ελΩξγεηαο  - 

ΓΫθηπα θπζηθνχ αεξΫνπ 

Λ       2.000.000,00 7.000.000,00 4.000.000,00 ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ. ΑθνξΨ ηελ αμηνπνΫεζε λΩσλ 

ηερλνινγηψλ θαη 

ελαιιαθηηθψλ πεγψλ 

ελΩξγεηαο πρ. ηνπνζΩηεζε 

θσηνβνιηατθψλ ζηηο ζηΩγεο 

ησλ ζρνιηθψλ θηηξΫσλ θιπ)  

Έθπφλεζε κειΩηεο - 

ΓεκνπξΨηεζε - 

ινπνΫεζε 

1.5.1.3 ΠπκκεηνρΪ ηνπ 

ΓΪκνπ ζην «Πχκθσλν ησλ 

ΓεκΨξρσλ» ζε επξσπατθφ 
επΫπεδν θαη πινπνΫεζε ησλ 

δεζκεχζεσλ πνπ  

απνξξΩνπλ απφ ηελ 

ππνγξαθΪ ηνπ         

Π       20.000,00 0,00 0,00 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ    πσο αλαθΩξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθΪ ηεο δξΨζεο 

Δθπφλεζε κειΩηεο-

ΓεκνπξΨηεζεινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & 

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

ΑΜΝΛΑΠ 4: ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ, ΓΔΗΑ, ΞΑΗΓΔΗΑ, ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ & ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ 

Κέηξν 2.1: Θνηλσληθά Θέκαηα 
 

Γεληθφο Πηφρνο 2.1.1.: Βειηίσζε θαη επέθηαζε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα λήπηα, λένπο, γπλαίθεο, ειηθησκέλνπο, ΑΚΔΑ 
 

2.1.1.1 ΔλΫζρπζε ηεο ιεηηνπξγΫαο ησλ ΘΑΞΖ (εθδξνκΩο, 
εθδειψζεηο, ρνξνεζπεξΫδεο, πεξηπΨηνπο, παξαδνζηαθνχο 

ρνξνχο, επηζθΩςεηο ζε κνπζεΫα, ζΩαηξα, θ.ι.π., εκεξΫδεο, 

ζπκβνπιεπηηθΪ ππνζηΪξημε απφ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, θ.ι.π.) 

Π    200.000,00 200.000,00 200.000,00 ΗΓΗΝΗ 
ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ.             
"Ζ ΔΠΡΗΑ" 

Νη πξνβιεπφκελεο 
δαπΨλεο/ Ωηνο ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ 

αζξνηζηηθΨ ζηα 

ππφ θαηΨξηηζε 

ΔηΪζηα 

ΞξνγξΨκκαηα 

δξΨζεο θαη ζηνπο 

θαη' Ωηνο 

πξνυπνινγηζκνχο 

ηνπ ΛΞΓΓ ''Ζ 
ΔΠΡΗΑ'' 

ινπνΫεζε 

2.1.1.3 ΔλΫζρπζε ηεο ιεηηνπξγΫαο ησλ πθηζηΨκελσλ 
Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ (λΩεο πξνζιΪςεηο πξνζσπηθνχ 11 

αηφκσλ, πξνκΪζεηα νπηηθναθνπζηηθψλ κΩζσλ, κνπζηθνθηλεηηθΪ 

αγσγΪ, δηνξγΨλσζε εθδειψζεσλ εληφο ηνπ ρψξνπ, 

εθπαηδεπηηθΩο επηζθΩςεηο) 

Λ    220.000,00 220.000,00 220.000,00 ΗΓΗΝΗ 
ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ.             
"Ζ ΔΠΡΗΑ" 

Νη πξνβιεπφκελεο 
δαπΨλεο/ Ωηνο ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ 

αζξνηζηηθΨ ζηα 

ππφ θαηΨξηηζε 

ΔηΪζηα 

ΞξνγξΨκκαηα 

δξΨζεο θαη ζηνπο 

θαη' Ωηνο 

πξνυπνινγηζκνχο 
ηνπ ΛΞΓΓ ''Ζ 

ΔΠΡΗΑ'' 

ινπνΫεζε 

2.1.1.4 ΠηειΩρσζε- εμνπιηζκφο ησλ πθηζηΨκελσλ 

Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ Β' ΓξνζηΨο, Γηνλχζνπ, Ονδφπνιεο 

(λΩεο πξνζιΪςεηο πξνζσπηθνχ 17 αηφκσλ, πξνκΪζεηα 

εμνπιηζκνχ, θ.ι.π.) 

Λ    400.000,00 350.000,00 350.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ.             

"Ζ ΔΠΡΗΑ" 

Νη πξνβιεπφκελεο 

δαπΨλεο/ Ωηνο ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ 

αζξνηζηηθΨ ζηα 

ππφ θαηΨξηηζε 
ΔηΪζηα 

ΞξνγξΨκκαηα 

δξΨζεο θαη ζηνπο 

θαη' Ωηνο 

πξνυπνινγηζκνχο 

ηνπ ΛΞΓΓ ''Ζ 

ΔΠΡΗΑ'' 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 
Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΦΑΠΔΗΠ & 

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

2.1.1.5 ΙεηηνπξγΫα ΝΫθνπ ΔπγεξΫαο ζηε Γ.Θ. ΓξνζηΨο Λ    0,00 0,00 0,00   Θα εμεηαζηεΫ ε 

πξφηαζε ηνπ Γ.Π. 

ηνπ ΝΫθνπ 

ΔπγεξΫαο 

"Θεφδσξνπ θαη 

ΓΩζπνηλαο 

ΘπξηαθΫδνπ"  

ΓξνζΫαο γηα 
πξνζσξηλε 

κΫζζσζε πξνο 

ρξΪζεηο ζρεηηθΩο 

κε ηελ θνηλσληθΪ 

πξφλνηα 

ινπνΫεζε 

2.1.1.6 ΓεκηνπξγΫα αλνηρηΪο δνκΪο ζηΪξημεο ΑΚΔΑ Λ    0,00 0,00 0,00  ΓξαθεΫν 

ΓεκΨξρνπ & 

Λ.Ξ.Γ.Γ.             

"Ζ ΔΠΡΗΑ" 

ΞεξηιακβΨλεη ηελ 

Ϋδξπζε θαη 

ιεηηνπξγΫα 

θΩληξνπ 

δεκηνπξγηθΪο 
απαζρφιεζεο 

ΑΚΔΑ, θιπ 

ινπνΫεζε 

2.1.1.7 Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγΫα ΓξαθεΫνπ ΓηνηθεηηθΪο ΒνΪζεηαο 

ζε Ψηνκα πνπ ρξΪδνπλ βνΪζεηαο 

Λ    0,00 0,00 0,00  ΓξαθεΫν 

ΓεκΨξρνπ & 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

2.1.1.8 ΔλΫζρπζε- επΩθηαζε ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβΨζκηαο 

πεξΫζαιςεο  ηνπ Γεκνηηθνχ ΞνιυηαηξεΫνπ & ζπλεξγαζΫα κε 

ΘξαηηθΨ ΛνζνθνκεΫα, θνξεΫο πγεΫαο & ην Γηαδεκνηηθφ ΓΫθηπν 

γεΫαο 

Π    10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 
θ.ι.π. 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

2.1.1.9 ΙεηηνπξγΫα & ΔπΩθηαζε ηνπ ζεζκνχ "ΒΝΖΘΔΗΑ ΠΡΝ 
ΠΞΗΡΗ" 

Π    0,00 0,00 0,00  ΡκΪκα 
ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

πσο αλαθΩξεηαη 
ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

2.1.1.13 ΔθαξκνγΪ πξνγξακκΨησλ ΘνηλσληθΪο & Θνηλσθεινχο 

ΔξγαζΫαο ζε ζΩκαηα θνηλσληθΪο πνιηηηθΪο 

Π    0,00 0,00 0,00  ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 
ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 
ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 
Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΦΑΠΔΗΠ & 

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

Κέηξν 2.1: Θνηλσληθά Θέκαηα 

Γεληθφο Πηφρνο 2.1.2: Θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη ζηήξημε 

εππαζψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ 
           

2.1.2.1 Ίδξπζε θαη ΙεηηνπξγΫα Ππκβνχιην Κεηαλαζηψλ Π    0,00 0,00 0,00  ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 
ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 
ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

2.1.2.2 ΔλΫζρπζε ΔζεινληηθΪο ΑηκνδνζΫαο Π    0,00 0,00 0,00  ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 
ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

ΓηνξγΨλσζε ζε 

ηαθηΨ ρξνληθΨ 
δηαζηΪκαηα 

εζεινληηθΪο 

αηκνδνζΫαο 

ινπνΫεζε 

2.1.2.3 ΓηνξγΨλσζε επηκνξθσηηθψλ εθδειψζεσλ ζε ζΩκαηα 

πγεΫαο & ζπλεξγαζΫα κε ην Γηαδεκνηηθφ ΓΫθηπν γεΫαο 

Π    2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

2.1.2.5 ΓηνξγΨλσζε ζεκηλαξΫσλ -εκεξΫδσλ (πξφιεςε AIDS, 
λαξθσηηθΨ, κνλνγνλετθΩο νηθνγΩλεηεο, πξφλνηα 

Λ    2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΗΓΗΝΗ 
ΞΝΟΝΗ 

ΡκΪκα 
ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

πσο αλαθΩξεηαη 
ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

2.1.2.6. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγΫα Ρνπηθνχ ΠπκβνπιΫνπ Ξξφιεςεο 

Ξαξβαηηθφηεηαο 

Λ    0,00 0,00 0,00  ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 
ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 
ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

Κέηξν 2.1: Θνηλσληθά Θέκαηα 

Γεληθφο Πηφρνο 2.1.3: Γεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ζπληήξεζεο πθηζηάκελσλ 

2.1.3.1 ΘαηαζθεπΪ παηδηθνχ ζηαζκνχ ζηε Γ.Θ. ΘξπνλεξΫνπ Λ    500.000,00 500.000,00 0,00 ΔΠΞΑ Λ.Ξ.Γ.Γ.             

"Ζ ΔΠΡΗΑ" & 

Γ/λζε Ρ.. 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

Δθπφλεζε 

κειΩηε-

ΓεκνπξΨηεζε-

ινπνΫεζε 

2.1.3.2 ΘαηαζθεπΪ παηδηθνχ ζηαζκνχ ζηε Γ.Θ. Αγ. ΠηεθΨλνπ Λ    50.000,00 900.000,00 0,00 Λ.Α.Α.Α.& 
ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ.             
"Ζ ΔΠΡΗΑ" & 

Γ/λζε Ρ.. 

πσο αλαθΩξεηαη 
ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

Δθπφλεζε 
κειΩηε-

ΓεκνπξΨηεζε-

ινπνΫεζε 

2.1.3.3 ΘαηαζθεπΪ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ Λ    500.000,00 800.000,00  ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ.             

"Ζ ΔΠΡΗΑ" & 

Γ/λζε Ρ.. 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

Δθπφλεζε 

κειΩηε-

ΓεκνπξΨηεζε-

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 
ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΦΑΠΔΗΠ & 

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

2.1.3.4  ΠπληΪξεζε πθηζηΨκελσλ δνκψλ  παηδεΫαο 

Βξεθνλεπηαθνχο, παηδηθνχο ζηαζκνχο & ΘΑΞΖ 

Π    40.000,00 40.000,00 40.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Γηεχζπλζε 

Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ & 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ζ 

ΔΠΡΗΑ" 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

2.1.3.6. ΠπληΪξεζε Γεκνηηθνχ ΞνιυηαηξεΫνπ Π    15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Γηεχζπλζε 

Ρερληθψλ 
πεξεζηψλ & 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 
ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

2.1.3.7 ΔπΩθηαζε ηεο δεκνηηθΪο δνκΪο ΠπκβνπιεπηηθΪο, 
ςπρνινγηθΪο, θνηλσληθΪο πνζηΪξημεο 

Λ    0,00 20.000,00 0,00 ΗΓΗΝΗ 
ΞΝΟΝΗ 

Γηεχζπλζε 
Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ & 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

πσο αλαθΩξεηαη 
ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 
Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΦΑΠΔΗΠ & 

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

Κέηξν 2.2: Ξαηδεία/Λενιαία 

Γεληθφο Πηφρνο 2.2.1: Δπέθηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ζρνιηθψλ θηηξίσλ 

2.2.1.1  ΠπληΪξεζε θαη επηζθεπΩο ζρνιηθψλ θηηξΫσλ & απιεΫσλ 

ρψξσλ 

Π    200.000,00 200.000,00 200.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ/ 

ΠΑΡΑ 

Γηεχζπλζε 

Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ & 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 
ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π., 

ΠρνιηθΩο 

ΔπηηξνπΩο 

ΑθνξΨ 

νινθιεξσκΩλεο 

παξεκβΨζεηο γηα 

ηελ αλαβΨζκηζε 

ησλ ζρνιηθψλ 

θηηξΫσλ θαη 
απιεΫσλ ρψξσλ 

ινπνΫεζε 

2.2.1.2 ΔθΩιεζε Ωξγσλ θαη εγαζηψλ γηα ηελ αζθΨιεηα ησλ 

καζεηψλ ζηα ζρνιεΫα 

Π    30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ/ 

ΠΑΡΑ 

Γηεχζπλζε 

Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ & 
ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π., 

ΠρνιηθΩο 

ΔπηηξνπΩο 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

2.2.1.3 ΔπεθηΨζεηο ζε πθηζηΨκελεο ζρνιηθΩο κνλΨδεο-ΞξνζζΪθε 

αηζνπζψλ 

Λ    30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ/ 

ΠΑΡΑ 

Γηεχζπλζε 

Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ & 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

2.2.1.4 Δθζπγρξνληζκφο, ιεηηνπξγηθΪ & αηζζεηηθΪ αλαβΨζκηζε 

πθηζηΨκελσλ ζρνιηθψλ κνλΨδσλ 

Λ    30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ/ 

ΠΑΡΑ 

Γηεχζπλζε 

Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ & 
ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

ΠεηξΨ 

νινθιεξσκΩλσλ 

Ωξγσλ ζηηηο 
ζρνιηθΩο κνλΨδεο 

ηνπ ΓΪκνπ 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 
Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΦΑΠΔΗΠ & 

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

Κέηξν 2.2: Ξαηδεία/Λενιαία 

Γεληθφο Πηφρνο 2.2.2: Αλέγεξζε λέσλ θηηξίσλ γηα ηε ζηέγαζε ζρνιείσλ 

2.2.2.1 ΘαηαζθεπΪ λΩσλ ζρνιηθψλ κνλΨδσλ Λ    0,00 500.000,00 500.000,00 ΔΠΞΑ Γηεχζπλζε 
Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ & 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

ΑλΩγεξζε λΩσλ 
θηηξΫσλ γηα 

λεπηαγσγεΫα, 

δεκνηηθφ ζρνιεΫν, 

ΓπκλΨζην θαη 

Ιχθεην γηα ηε 

βειηΫσζε ησλ 

ζπλζεθψλ 

εθπαΫδεπζεο ησλ 

καζεηψλ κΩζα 

απφ 
ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ ΔΠΞΑ 

ινπνΫεζε 

Κέηξν 2.2: Ξαηδεία/Λενιαία 

Γεληθφο Πηφρνο 2.2.3: Δλίζρπζε λέσλ ζεζκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ παηδεία/λενιαία 

2.2.3.1 ΓεκηνπξγΫα ζηαζκψλ αλαθχθισζεο ζηα ζρνιεΫα θαη 

ιεηηνπξγΫα πξνγξΨκκαηνο αληαπνδνηηθΪο αλαθχθισζεο 

Λ    0,00 0,00 0,00  Γ/λζε 

ΞεξηβΨιινληνο, 

Θαζ/ηαο & 

ΞξαζΫλνπ 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ ΓΟΑΠΖ 

(Λ) Ϊ 
ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚ
Α ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 
ΞΖΓΖ 
ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 
ΙΝΞ/ΠΖΠ 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΑΠΔΗΠ & 

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

2.2.3.2 Πρεδηαζκφο θαη εθαξκνγΪ δξΨζεσλ-πξνγξακκΨησλ  γηα 

ηελ ππνζηΪξημε ησλ καζεηψλ πξσηνβΨζκηαο θαη 

δεπηεξνβΨζκηαο εθπαΫδεπζεο 

Π    20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

Ν ζρεδηαζκφο θαη 

εθαξκνγΪ 

δξΨζεσλ-

πξνγξακκΨησλ  

γηα ηελ 

ππνζηΪξημε ησλ 

καζεηψλ 

πξσηνβΨζκηαο θαη 

δεπηεξνβΨζκηαο 
εθπαΫδεπζεο 

πεξηιακβΨλεη 

ελδεηθηηθΨ 

πξνγξΨκκαηα 

εθκΨζεζεο μΩλσλ 

γισζζψλ, 

πξνγξΨκκαηα 

εθκΨζεζεο Ζ/, 

ζεκηλΨξηα 
επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, 

ζπκβνπιεπηηθΪ 

ππνζηΪξημε 

καζεηηθνχ 

δπλακηθνχ ηεο 

Β'ζκηαο 

ΔθπαΫδεπζεο, 

δεκηνπξγηθΪο 

απαζρφιεζεο 
παηδηψλ  θιπ. 

ινπνΫεζε 

2.2.3.4 ΚΩξηκλα γηα ηε κεηαθνξΨ καζεηψλ Π    15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Γ/λζε 

Νηθνλνκηθψλ 

πεξεζηψλ & 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π., 

Λ.Ξ.Γ.Γ. 

Πρνιηθψλ 
Δπηηξνπψλ & 

Γ/λζε ΡνπηθΪο 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

2.2.3.8. ΠηΪξημε θαη επΩθηαζε ησλ ζΩζκσλ ηνπ ζρνιηθνχ 

θχιαθα θαη ηνπ ζρνιηθνχ ηξνρνλφκνπ 

Π    0,00 0,00 0,00  ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ ΓΟΑΠΖ 
(Λ) Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚ

Α ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΑΠΔΗΠ & 

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

2.2.3.9. ΔπηβξΨβεπζε επηηπρφλησλ εηζαθηΩσλ ζηα Α.Δ.Η. & ΡΔ.Η 

θαη ησλ αξηζηνχρσλ καζεηψλ 

Π    5.000,00 0,00 0,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π. & 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

Κέηξν 2.3: Ξνιηηηζκφο 

Γεληθφο Πηφρνο 2.3.2: Αλάπηπμε θαη πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαιιηηερληθήο παηδείαο θαη αλάδεημε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

2.3.2.4 ΔλΫζρπζε θαη επΩθηαζε ησλ Γεκνηηθψλ Βηβιηνζεθψλ Λ    0,00 20.000,00 20.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π.& 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

2.3.2.6. ΓηνξγΨλσζε εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξΫνπ (workshop) ζηα 

πιαΫζηα ηεο αδειθνπνΫεζεο ηνπ ΓΪκνπ καο θαη ηνπ ΑξζΨθεηνπ 

ΡνζΫηζεηνπ ΔθΨιεο κε ζρνιεΫα θαη ΓΪκνπο ηεο ΗηαιΫαο, ΚΨιηαο 

θαη ΟνπκαλΫαο.  ΞξνβνιΪ ηεο πνιηηηζηηθΪο καο θιεξνλνκηΨο 

Π    0,00 10.000,00 0,00 Europe for 

Citizens & 

ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π.& 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" & 
ΓξαθεΫν 

ΓεκνζΫσλ 

ΠρΩζεσλ 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ ΠΛ/ΚΔΛΖ 
(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚ

ΚΑ 
ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 
ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΦΑΠΔΗΠ & 
ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

Κέηξν 2.4: Αζιεηηζκφο 

Γεληθφο Πηφρνο 2.4.1: Δμσξατζκφο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζπληήξεζε, θαζαξηφηεηα θαη θχιαμε ησλ πθηζηακέλσλ ρψξσλ θαη δεκηνπξγία λέσλ 

2.4.1.1.ΠπληΪξεζε & ΒειηΫσζε Αζιεηηθψλ εγθαηαζηΨζεσλ Π    50.000,00 100.000,00 100.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π.& 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 
ΘΔΠΞΗΠ" & 

Γ/λζε Ρερλ. 

πεξεζηψλ 

ΔλδεηθηθΨ 

πεξηιακβΨλνληαη 

Ωξγα ζπληΪξεζεο, 

πεξΫθξαμε 

γεπΩδσλ, 

αληηθαηΨζηαζε 
ριννηΨπεηα, 

θαηαζθεπΪ - 

ζηΩγαζε 

θεξθΫδσλ, 

θαηαζθεπΪ W.C., 

ηνπνζΩηεζε 

ηαξηΨλ,  θιπ 

ινπνΫεζε 

2.4.1.2  ΘαηαζθεπΪ αζιεηηθψλ εγαθαηαζηΨζεσλ κε ζηφρν ηε 

ιεηηνπξγΫα πξνηχπσλ αζιεηηθψλ θΩληξσλ 

Λ    100.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 ΔΠΞΑ ΡκΪκα 

ΘνηλσληθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, 

ΞαηδεΫαο, 

θ.ι.π.& 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" & 

Γ/λζε Ρερλ. 

πεξεζηψλ 

ΔλδεηθηηθΨ 

πεξηιακβΨλνληαη 

α) θαηαζθεπΪ 

δεκνηηθνχ 

θνιπκβεηεξΫνπ, 

β) ζηΫβνπ, 

θιαζηθνχ 

αζιεηηζκνχ, γ) 

ηΩλληο, δ) 

κπΨζθεη, ε) 
γΪπεδν 5x5 

πνδνζθαΫξνπ ζη) 

θιεηζηνχ 

γπκλαζηεξΫνπ θιπ 

ινπνΫεζε 

2.4.1.3 ΠπληΪξεζε, θαζαξηζκφο, εμσξατζκφο, επΩθηαζε 

ειεθηξνθσηηζκνχ, απνπεξΨησζε πθηζηΨκελσλ αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηΨζεσλ (π.ρ. γεπΩδσλ, απνδπηεξΫσλ) 

Π    100.000,00 50.000,00 50.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" & 

Γ/λζε Ρερλ. 

πεξεζηψλ 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

2.4.1.4 Φχιαμε αζιεηηθψλ ρψξσλ Λ    10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

Κέηξν 2.4: Αζιεηηζκφο 

Γεληθφο Πηφρνο 2.4.2: Αλαβάζκηζε, δηεχξπλζε ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ελίζρπζε ζρνιηθνχ, καδηθνχ θαη αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ 

2.4.2.5. ΔλΫζρπζε θαη ζπλεξγαζΫα κε ηνπηθνχο αζιεηηθνχο 

ζπιιφγνπο θαη δηνξγΨλσζε απφ θνηλνχ εθδειψζεσλ 

Π    10.000,00 15.000,00 15.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 
ΛΔΑ ΓΟΑΠΖ (Λ) 
Ϊ ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚ
ΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 
ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΦΑΠΔΗΠ & 

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

2.4.2.6. ΠπληΪξεζε - βειηΫσζε -επΩθηαζε δεκνηηθνχ 

γπκλαζηεξΫνπ (πξνκΪζεηα αζιεηηθψλ κεραλεκΨησλ & νξγΨλσλ, 

ελΫζρπζε ησλ πξνγξακκΨησλ εθγχκλαζεο θιπ) 

Λ    10.000,00 20.000,00 10.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" & 

Γ/λζε Ρερλ. 

πεξεζηψλ 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 

ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 

2.4.2.7. Ξξνψζεζε θαη εθαξκνγΪ πξνγξακκΨησλ ελΫζρπζεο 

ηνπ καδηθνχ αζιεηηζκνχ 

Π    0,00 0,00 0,00  Λ.Ξ.Γ.Γ. "Ν 

ΘΔΠΞΗΠ" 

πσο αλαθΩξεηαη 

ζηελ πεξηγξαθΪ 
ηεο δξΨζεο 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 
ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & 

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

ΑΜΝΛΑΠ 3: ΡΝΞΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ-ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ 

Κέηξν 3.1: Απαζρφιεζε 

Γεληθφο Πηφρνο 3.1.1.: Κείσζε αλεξγίαο 

3.1.1.1  ΓεκηνπξγΫα κεηξψνπ αλΩξγσλ 

-  Ίδξπζε ιεηηνπξγΫαο Γεκνηηθνχ 
ΓξαθεΫνπ Δχξεζεο ΔξγαζΫαο κΩζσ ηεο 

κεζνιΨβεζεο ζηελ ηνπνζΩηεζε 

αλΩξγσλ ζε θελΩο ζΩζεηο εξγαζΫαο (θαη 

παξΨιιειε επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο 

ζπλεξγαζΫαο 

Λ       0,00 0,00 0,00   Γ/λζεο 

ΡνπηθΪο & 
ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

Ρν γξαθεΫν ζα Ωρεη ζηφρν 

ηελ ελεκΩξσζε γηα ζΩκαηα 
απαζρφιεζεο θαη φηαλ εΫλαη 

δπλαηφλ ζα κπνξεΫ λα θΨλεη 

θαη ζχδεπμε αλΩξγσλ κε 

επηρεηξΪζεηο.  

ινπνΫεζε 

3.1.1.2 ΔπαλΩληαμε ησλ αλΩξγσλ  θαη 

εππαζψλ νκΨδσλ  

Λ       0,00 0,00 0,00   Γ/λζεο 

ΡνπηθΪο & 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

 ΞαξνρΪ ππεξεζηψλ 

επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

αλαπξνζαλαηνιηζκνχ 

- Ξιεξνθφξεζεο – 

ελεκΩξσζεο γηα 

επηδνηνχκελα πξνγξΨκκαηα 

επαγγεικαηηθΪο θαηΨξηηζεο, 
πξνθεξχμεηο ΑΠΔΞ θαη 

Ψιισλ θνξΩσλ 

- ΔλεκΩξσζεο γηα 

εθπαηδεπηηθΨ ζΩκαηα                           

- ΠπλερΪο θαηΨξηηζε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ   

ινπνΫεζε 

3.1.1.3 Πρεδηαζκφο θαη αμηνπνΫεζε 

λΩσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κΩζσλ γηα ηε 

κεΫσζε ηεο αλεξγΫαο απφ δηαθφξνπο 

θνξεΫο π.ρ. ΔΠΞΑ     

Λ       0,00 0,00 0,00   Γ/λζεο 

ΡνπηθΪο & 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

ΝξγΨλσζε δξαζηεξηνηΪησλ 

απφ ηδησηηθνχο θνξεΫο κε ηε 

ζπκπαξΨζηαζε ηνπ ΓΪκνπ 

θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

θνξΩα  

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 
ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & 

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

Κέηξν 3.2: Ρνπηθή Νηθνλνκία 

Γεληθφο Πηφρνο 3.2.1.: Δλίζρπζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο πςεινχ επηπέδνπ 

3.2.1.1.ΓεκηνπξγΫα δηθηχσλ ηνπηθψλ 

επηρεηξΪζεσλ 

Λ       0,00 0,00 0,00   Γ/λζεο 

ΡνπηθΪο & 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

ΔθαξκνγΪ ελφο 

ζπληνληζκΩλνπ θαη 

νξγαλσκΩλνπ ζρεδΫνπ 

δξΨζεο πνπ ζα πεξηιακβΨλεη 

Ωλα επξχ θΨζκα ελεξγεηψλ 
πξνζαξκνζκΩλν ζηηο 

απαηηΪζεηο ησλ θαηξψλ θαη 

ηηο αλΨγθεο ησλ 

επηρεηξΪζεσλ φπσο : 

Γηεπθνιχλζεηο γηα ηε 

δεκηνπξγΫα κηθξψλ θαη 

ιεηηνπξγηθΨ 

απνηειεζκαηηθψλ 

επηρεηξΪζεσλ πνπ 
αλαδεηθλχνπλ ζηνηρεΫα ηεο 

παξΨδνζεο, ηεο ηζηνξΫαο θαη 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβΨιινληνο 

ηνπ δΪκνπ  - ΓηνξγΨλσζε 

εθδειψζεσλ πξνο ηελ 

επηρεηξεκαηηθΪ θνηλφηεηα ζε 

επΫθαηξα ζΩκαηα 

επηδνηΪζεσλ, πνηφηεηαο, 

θνξνινγηθψλ δεηεκΨησλ θ.α 

- ΔλεκΩξσζε ζρεηηθΨ κε ηα 
πξνγξΨκκαηα επηδφηεζεο 

ζηελ πξφζιεςε λΩνπ 

πξνζσπηθνχ, ζηελ αλΨπηπμε 

θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο                      

-  Ξιεξνθφξεζε γηα ζΩκαηα 

επηρεηξΪζεσλ 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 
ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΙΝΞ/ΠΖΠ 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & 

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

3.2.1.2 ΓεκηνπξγΫα δηθηχνπ 

επηρεηξΪζεσλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκΩα  

Λ     0 0,00 0,00 0,00   Γ/λζεο 

ΡνπηθΪο & 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

ινπνΫεζε νινθιεξσκΩλνπ 

πξνγξΨκκαηνο πξνβνιΪο θαη 

επηθνηλσλΫαο ηεο ηνπηθΪο 

παξαγσγΪο                                  

- ΔλΫζρπζε βηνινγηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ θαη βηνινγηθΪο 

θηελνηξνθΫαο. 

ινπνΫεζε 

3.2.1.3 Πρεδηαζκφο θαη αμηνπνΫεζε 
λΩσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κΩζσλ  

Λ       0,00 0,00 0,00   Γ/λζεο 
ΡνπηθΪο & 

ΝηθνλνκηθΪο 

ΑλΨπηπμεο 

Γηα ηε ζηΪξημε ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

νινθιεξσκΩλεο αζηηθΪο 

αλΨπηπμεο απαηηεΫηαη 

ζρεδηαζκφο θαη αμηνπνΫεζε 

λΩσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

κΩζσλ -  ΠπλεξγαζΫα κε 

αξκφδηνπο θνξεΫο γηα 

επηδνηνχκελα πξνγξΨκκαηα 

απηαπαζρφιεζεο    

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ 

ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΑ ΙΝΞ/ΠΖΠ 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & 

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

ΑΜΝΛΑΠ 4: ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΓΖΚΝ 

Κέηξν 4.1: Γηαδηθαζίεο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ελίζρπζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) 

Γεληθφο Πηφρνο 4.1.1.: Αλαδηνξγάλσζε ππεξεζηψλ/λνκηθψλ πξνζψπσλ 

4.1.1.1. 
ΠηειΩρσζε ησλ 

ππεξεζηψλ 

ζχκθσλα κε ηνλ 

ηζρχνληα Ν.Δ..  

Π       0,00 0,00 0,00   Γ/λζε Γ. . ΠηειΩρσζε ησλ 
ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε 

ηνλ Ν.Δ.. θαη ηελ 

νξζνινγηθΪ αμηνπνΫεζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ κε 

βΨζε ηηο ηθαλφηεηεο, 

γλψζεηο, εκπεηξΫα θαη 

αθαδεκατθΪ θαηΨξηηζΪ 

ηνπ. 

ινπνΫεζε 

4.1.1.3 ΞαξνρΪ 
πεξεζηψλ 

ππνζηΪξημεο ζηηο 

ππεξεζΫεο θαη ηα 

φξγαλα δηνΫθεζεο 

ηνπ ΝΡΑ απφ 

εμσηεξηθνχο 

ζπκβνχινπο  

Λ       50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΗΓΗΝΗ 
ΞΝΟΝΗ 

Γ/λζε Ρ.., Γ/λζε Ν.., 
Γ/λζε Γ.. 

Απαηηνχληαη θαηΨ 
πεξηφδνπο εηδηθΩο 

ππεξεζΫεο απφ 

εμεηδηθεπκΩλα γξαθεΫα 

ζπκβνχισλ κε ζηφρν 

ηελ ππνζηΪξημε ζηηο 

ππεξεζΫεο θαη ηα 

φξγαλα δηνΫθεζεο ηνπ 

Ν.Ρ.Α. γηα 

εθκεηΨιιεπζε ηφζν 

εζληθψλ φζν θαη 
επξσπατθψλ 

πξνγξακκΨησλ. 

ινπνΫεζε 

4.1.1.4 ΔλνπνΫεζε 

- ΞξνζαξκνγΪ 

πθηζηΨκελσλ 
πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκΨησλ 

Π       10.000,00 0,00 0,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΓξαθεΫν ΞιεξνθνξηθΪο ινπνΫεζε θαη 

εγθαηΨζηαζε ζην ΓΪκν 

ησλ απαξαΫηεησλ WEB 
Services γηα ελεκΩξσζε 

ηνπ Ξ.ΔΠ.Α.Ζ.Γ. θιπ.  

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 
ΛΔΑ ΓΟΑΠΖ (Λ) 

Ϊ ΠΛ/ΚΔΛΖ (Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑ

ΚΚΑ 
ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 
ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΑ ΙΝΞ/ΠΖΠ 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΦΑΠΔΗΠ & 
ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

Κέηξν 4.1: Γηαδηθαζίεο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ελίζρπζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) 

Γεληθφο Πηφρνο 4.1.2.: Δπηκφξθσζε ππαιιήισλ θαη αηξεηψλ 

4.1.2.1 

Δπηκφξθσζε 

ππαιιΪισλ & 

αηξεηψλ  ζε Ρ.Ξ.Δ. 

Λ       10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΓξαθεΫν Ξξνγ/ζκνχ. 

ΓξαθεΫν ΞιεξνθνξηθΪο & 

Γ/λζε Γ.. Γ/λζε Ν. 

Ζ επηκφξθσζε ησλ 

ππαιιΪισλ & αηξεηψλ 

ζηε ρξΪζε εηδηθνχ 

ινγηζκηθνχ, λΩσλ 

ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθΪο & 

επηθνηλσληψλ (Ρ.Ξ.Δ.), 
θ.ι.π. & εμνπιηζκνχ 

χδξεπζεο θιπ. ινπνΫεζε 

Κέηξν 4.1: Γηαδηθαζίεο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ελίζρπζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) 

Γεληθφο Πηφρνο 4.1.4.: Πχζηεκα δηαρείξηζεο θαη πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (ISO)-Ξηζηνπνίεζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ Γήκνπ 

4.1.4.1 ΑλΨπηπμε 

ΠΓΞ θαηΨ ISO 

9001:2008, 

14001, OHSAS 

18001, 1429:2008 

κε ρξΪζε ΡΞΔ 

Λ       5.000,00 3.000,00 3.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΓξαθεΫν Ξξνγ/ζκνχ   Ν ΓΪκνο καο 

αληαπνθξηλφκελνο ζηηο 

απαηηΪζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

ζηνρεχνληαο ζηε 

βειηΫσζε ηεο 

νξγαλσηηθΪο ηνπ δνκΪο 
θαη ηεο εζσηεξηθΪο ηνπ 

επηθνηλσλΫαο 

απνζθνπψληαο πΨληα 

ζηελ ηαρχηεξε θαη 

θαιχηεξε εμππεξΩηεζε 

ησλ πνιηηψλ ζα 

πξνρσξΪζεη ζηελ 

εθαξκνγΪ ζπζηεκΨησλ 

δηαζθΨιηζεο πνηφηεηαο 

θαηΨ ISO θιπ. ινπνΫεζε 

4.1.4.3. ΑλΨπηπμε 
ζπζηΪκαηνο 

δηαρεηξηζηηθΪο 

επΨξθεηαο ηνπ 

ΓΪκνπ - 

ΔθπαΫδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηε 

δηαρεΫξηζε Ωξγσλ 

θαη γεληθφηεξα 

θνηλνηηθψλ 

πξνγξακκΨησλ 

Π       0,00 0,00 0,00     ΑθνξΨ ηε δηαρεηξηζηηθΪ 
επΨξθεηα ηνπ ΓΪκνπ ζε 

ζρΩζε κε ηε δπλαηφηεηΨ 

ηνπ λα δηεθδηθεΫ θαη λα 

αλαιακβΨλεη ηελ 

πινπνΫεζε Ωξγσλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξνγξακκΨησλ ΔΠΞΑ 

θιπ. 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ ΓΟΑΠΖ 

(Λ) Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚ

Α ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΑ ΙΝΞ/ΠΖΠ 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

Κέηξν 4.1: Γηαδηθαζίεο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ελίζρπζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) 

Γεληθφο Πηφρνο 4.1.5.: Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ 

4.1.5.1 

ΑλαβΨζκηζε 

ζπζηεκΨησλ 

Ρ.Ξ.Δ. 

Π       50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Γ/λζε Ν.. & ΓξαθεΫν 

ΞιεξνθνξηθΪο 

ΞξνκΪζεηα εμνπιηζκνχ 

& ινγηζκηθνχ (H/Y, 

πεξηθεξεηαθψλ scanner, 

πξνγξακκΨησλ, θιπ.) 

φισλ ησλ Γ/λζεσλ & 
ΡκεκΨησλ ηνπ ΓΪκνπ ινπνΫεζε 

4.1.5.2. ΔλΫζρπζε 
ηνπ ζηφινπ ησλ 

νρεκΨησλ θαη 

κεραλεκΨησλ ηνπ 

ΓΪκνπ 

Π       50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΗΓΗΝΗ 
ΞΝΟΝΗ 

Γ/λζε Ν.. ΞξνκΪζεηα νρεκΨησλ 
θαη κεραλεκΨησλ γηα 

φιεο ηηο ππεξεζΫεο ηνπ 

ΓΪκνπ 

Δθπφλεζε κειΩηεο-

ΓεκνπξΨηεζε-

ινπνΫεζε 

4.1.5.3 ΠπλερΪο 

αλαλΩσζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη 

δηθηχσζε φισλ 

ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ ΓΪκνπ 

Λ       30.000,00 5.000,00 5.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Γ/λζε Ν.. & ΓξαθεΫν 

ΞιεξνθνξηθΪο 

. ΠπλερΪο αλαβΨζκηζε 

θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

ππΨξρνληνο 

εμνπιηζκνχ, βειηΫσζε 

ησλ πθηζηΨκελσλ 

εθαξκνγψλ θαη 

αλΨπηπμε λΩσλ φπσο: 
ΠρεδΫαζε λΩαο 

ηζηνζειΫδαο ηνπ ΓΪκνπ 

κε «Ωμππλεο» 

ειεθηξνληθΩο 

εθαξκνγΩο φπνπ νη 

πνιΫηεο ζα κπνξνχλ λα 

Ωρνπλ πιεξΩζηεξε 

ελεκΩξσζε θαη 

ακεζφηεξε επηθνηλσλΫα 
κε ηνλ ΓΪκν - 

ΑμηνπνΫεζε κε λΩεο 

εθαξκνγΩο ησλ 

Γεσγξαθηθψλ 

ΠπζηεκΨησλ 

Ξιεξνθνξηψλ(G.I.S.) - 

ΚεραλνγξΨθεζε 

ΑπνζΪθεο - ΓηαρεΫξηζε 

θαη επΩθηαζε ηνπ 

Ξιεξνθνξηαθνχ 
ΠπζηΪκαηνο 

ΖιεθηξνληθΪο 

ΔμππεξΩηεζεο Ξνιηηψλ 

- ΓσξεΨλ αζχξκαηε 

πξφζβαζε ζην Internet 

γηα ηνπο Γεκφηεο, 

ειεθηξνληθΩο πιεξσκΩο 

θ.α. ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ ΓΟΑΠΖ 
(Λ) Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚ

Α ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΑ ΙΝΞ/ΠΖΠ 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

Κέηξν 4.2: Γηαδηθαζίεο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ελίζρπζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) 

Γεληθφο Πηφρνο 4.2.1.: Αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ δηαθάλεηαο, ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ-ζπλεξγαζίεο 

4.2.1.1. 

ΔγθαηΨζηαζε on 

line  εθαξκνγψλ 

εμππεξΩηεζεο ησλ 

δεκνηψλ 

Λ       25.000,00 5.000,00 5.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΓξαθεΫν ΞιεξνθνξηθΪο  ΑλΨπηπμε δηαδηθαζηψλ 

ακθΫδξνκεο 

επηθνηλσλΫαο θαη 

ελεξγνπνΫεζε ησλ 

πνιηηψλ ζηα «θνηλΨ» 

ηνπ ΓΪκνπ πρ. 
εθπφλεζε εξεπλψλ 

γλψκεο -   δηελΩξγεηα 

ηνπηθψλ 

δεκνςεθηζκΨησλ -  - 

ΑλΨπηπμε ηεο 

ειεθηξνληθΪο 

εθαξκνγΪο ζηε λΩα 

ηζηνζειΫδα ηνπ ΓΪκνπ 

γηα Γεκφζηα 

Γηαβνχιεπζε ζε ζΩκαηα 
πνπ αθνξνχλ ηνλ ΓΪκν 

Γηνλχζνπ θαηαγξαθΪ 

αηηεκΨησλ θ.ι.π. 
ινπνΫεζε 

Κέηξν 4.3: Γεκνηηθή πεξηνπζία θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

Γεληθφο Πηφρνο 4.3.1.: Νξζνινγηθφηεξε αμηνπνίεζε δεκνηηθήο πεξηνπζίαο 

4.3.1.1 ΑπνγξαθΪ 

θαη ςεθηνπνΫεζε 

ηεο θηλεηΪο θαη 

αθΫλεηεο 

πεξηνπζΫαο 

Π       20.000,00 0,00 0,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΓξαθεΫν ΞιεξνθνξηθΪο, 

Γ/λζε Ρ.., Γ/λζε Ν.., 

Γ/λζε Γ.., ΛνκηθΪ 

πεξεζΫα 

Ζ ιεπηνκεξΪο 

θαηαγξαθΪ φιεο ηεο 

αθΫλεηεο θαη θηλεηΪο 

πεξηνπζΫαο ηνπ εληαΫνπ 

ΓΪκνπ Γηνλχζνπ  
ινπνΫεζε 

4.3.1.2  Δθπφλεζε 

κειΩηεο  

αμηνπνΫεζεο ησλ 

Γεκνηηθψλ θαη 

ΓεκνζΫσλ 
αθηλΪησλ 

 Λ       5.000,00 0,00 0,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Γ/λζε Ρ.., Γ/λζε Ν.., 

Γ/λζε Γ.., ΛνκηθΪ 

πεξεζΫα 

Δθπφλεζε κειΩηεο  

αμηνπνΫεζεο ησλ 

Γεκνηηθψλ θαη 

ΓεκνζΫσλ αθηλΪησλ κε 

ζθνπφ ηελ ηθαλνπνΫεζε 
ησλ ζηεγαζηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ ΓΪκνπ γηα 

ηελ θαιχηεξε 

εμππεξΩηεζε ησλ 

εξγαδνκΩλσλ ,ησλ 

πνιηηψλ θαη θπζηθΨ ηελ 

κεΫσζε ησλ δαπαλψλ 

θαη αχμεζε ησλ εζφδσλ  

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ ΓΟΑΠΖ 
(Λ) Ϊ 

ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚ

Α ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΑ ΙΝΞ/ΠΖΠ 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

4.3.1.3 ΑμηνπνΫεζε 

ρψξσλ ΡΞΔΡ Αγ. 

ΠηεθΨλνπ θαη 

Διιεληθψλ 

ΚαξκΨξσλ (Ν.Ρ. 

32)  

 Λ       0,00 0,00 0,00   Γ/λζε Ρ..,  ΑμηνπνΫεζε ρψξσλ 

ΡΞΔΡ Αγ. ΠηεθΨλνπ 

θαη Διιεληθψλ 

ΚαξκΨξσλ (Ν.Ρ. 32) 

γηα ΑζηηθΩο ρξΪζεηο, 

αλΩγεξζε ζρνιηθψλ 

θηηξΫσλ, δεκνηηθψλ 

θηηξΫσλ θιπ 

ινπνΫεζε 

Κέηξν 4.3: Γεκνηηθή πεξηνπζία θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

Γεληθφο Πηφρνο 4.3.2.: Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ, βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζπγθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ ζε εληαίν δεκνηηθφ θηίξην 

4.3.2.1   

ΠπληΪξεζε, 

επηζθεπΪ θαη 

επΩθηαζε 

δεκνηηθψλ θηηξΫσλ 

Π       25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

Γ/λζε Ρ.., Γ/λζε Ν.,                                                   

Γ/λζε 

ΞεξηβΨιινληνο,Θαζαξ/ηαο 

& ΞξαζΫλνπ 

πσο αλαθΩξεηαη ζην 

γεληθφ ζηφρν 

ινπνΫεζε 

4.3.2.2 ΑλΩγεξζε 

Ϊ αγνξΨ θηηξΫνπ 

γηα ηε ζηΩγαζε ηνπ 

δεκαξρεΫνπ 

Λ       1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ΔΠΞΑ Γ/λζε Ρ.. Γηα ηε δεκηνπξγΫα ηεο 

βαζηθΪο ππνδνκΪο θαη 

γηα ηε βειηΫσζε ηεο 

δηνηθεηηθΪο ηθαλφηεηαο, 

πξνηεΫλεηαη ε αλΩγεξζε 

Ϊ ε αγνξΨ λΩνπ 

δεκαξρεΫνπ 

ινπνΫεζε 

4.3.2.3 

ΔμαζθΨιηζε 

Ηαηξνχ ΔξγαζΫαο & 

Ρερληθνχ 

ΑζθαιεΫαο  

Λ       15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΓξαθεΫν Ξξνγ/ζκνχ & 

Γ/λζε Γ.. 

 ΔθαξκνγΪ κειΩηεο 

εθηΫκεζεο 

επαγγεικαηηθνχ 

θηλδχλνπ                                                                    

-ΔμαζθΨιηζε Ηαηξνχ 

ΔξγαζΫαο γηα φινπο 

ηνπο εξγαδνκΩλνπο ηνπ 
ΓΪκνπ Γηνλχζνπ & 

Ρερληθνχ ΑζθαιεΫαο  

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ ΓΟΑΠΖ 

(Λ) Ϊ 
ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚ
Α ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 
ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΑ ΙΝΞ/ΠΖΠ 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

Κέηξν 4.3: Γεκνηηθή πεξηνπζία θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

Γεληθφο Πηφρνο 4.3.3.: Σσξνζέηεζε θαη δεκηνπξγία ακαμνζηαζίνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο 

4.3.3.1 

ΓεκηνπξγΫα 
ζχγρξνλνπ 

ακαμνζηαζΫνπ  

Λ       150.000,00 65.000,00 0,00 ΠΑΡΑ & 

ΗΓΗΝΗ 
ΞΝΟΝΗ 

Γ/λζε Ρ.. & Γ/λζε 

ΞεξηβΨιινληνο, 
Θαζαξ/ηαο & ΞξαζΫλνπ 

ΓεκηνπξγΫα ζχγρξνλνπ 

ακαμνζηαζΫνπ γηα ηε 
ζηΩγαζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηεο ππεξεζΫαο 

θαζαξηφηεηαο, ηε 

βειηΫσζε ησλ 

ζπλζεθψλ πγηεηλΪο θαη 

αζθΨιεηαο ησλ 

εξγαδνκΩλσλ θαη ηελ 

αζθαιΪ απνζΪθεπζε 

θαη ζηΨζκεπζε ηνπ 
κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ηνπ  Δθπφλεζε κειΩηεο-
ΓεκνπξΨηεζε-

ινπνΫεζε 

Κέηξν 4.4: Ξξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ 

Γεληθφο Πηφρνο 4.4.1.: Βειηίσζε θαη επέθηαζε ηεο ππεξεζίαο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 

4.4.1.1. 

ΝξγΨλσζε, 
Ππγθξφηεζε θαη 

ΔλΫζρπζε ηεο 

πεξεζΫαο 

ΓεκνηηθΪο 

ΑζηπλνκΫαο 

Λ       2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Γ/λζε Γ.. 

 ΝξγΨλσζε θαη 

Ππγθξφηεζε ηεο 
πεξεζΫαο, εθπφλεζε 

θαη εθαξκνγΪ 

νξγαλσηηθν- 

ιεηηνπξγηθΪο κειΩηεο - 

εθπαΫδεπζε πξνζσπηθνχ 

- πξνκΪζεηα ηνπ 

απαξαΫηεηνπ 

εμνπιηζκνχ( γΨληηα, 

γηιΩθα, θ.ι.π.) θιπ. 

ΔλΫζρπζε ηεο 
πξνζηαζΫαο θαη 

αζθΨιεηαο ηεο δσΪο θαη 

ηεο πεξηνπζΫαο ησλ 

πνιηηψλ απν νκΨδεο 

πεξηθξνχξεζεο 

ινπνΫεζε 
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ΔΟΓΑ/ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΛΔΑ ΓΟΑΠΖ 

(Λ) Ϊ 
ΠΛ/ΚΔΛΖ 

(Π) 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚ
Α ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΥΛ 
ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚ/ΖΠΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΑ ΙΝΞ/ΠΖΠ 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΦΑΠΔΗΠ & ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

Κέηξν 4.4: Ξξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ 

Γεληθφο Πηφρνο 4.4.2.: Βειηηζηνπνίεζε κεραληζκψλ αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ απφ θπζηθά αίηηα 

4.4.2.1. 

ΔθπαΫδεπζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ, 

αλαβΨζκηζε ηνπ 

ππΨξρνληνο 

εμνπιηζκνχ  

Λ       20.000,00 0,00 0,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΓξαθεΫν ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο &  Γ/λζε Γ. 

πσο αλαθΩξεηαη ζην 

γεληθφ ζηφρν 

ινπνΫεζε 

4.4.2.2. ΔλΫζρπζε 

ησλ εζεινληηθψλ 

νκΨδσλ ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο ηνπ 

ΓΪκνπ  

Λ       20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

ΓξαθεΫν ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο 

 ΔλΫζρπζε ησλ 

εζεινληηθψλ νκΨδσλ 

ηνπ ΓΪκνπ κΩζσ 

θαηΨιιειεο 

εθπαΫδεπζεο, κΩζσ 

παξνρΪο πφξσλ θαη 

κΩζσλ θαη κΩζσ ηεο 
δηΨδνζεο ηνπ 

εζεινληηζκνχ ζε 

πεξηζζφηεξνπο 

θαηνΫθνπο ηνπ ΓΪκνπ 

(θαη παξΨιιειε 

επηδΫσμε δηαδεκνηηθΪο 

ζπλεξγαζΫαο) 

ινπνΫεζε 

4.4.2.3 ΑλΨπηπμε 

θαη εθαξκνγΪ 

ζρεδΫνπ ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο  

Π       150.000,00 0,00 0,00 ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

/ΠΑΡΑ 

ΓξαθεΫν ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο 

Έκθαζε θαηΨ 

πξνηεξαηφηεηα ζηα 

κΩηξα πξφιεςεο ησλ 

θηλδχλσλ θαη θαηφπηλ 

ζηηο ελΩξγεηεο 
θαηαζηνιΪο (πρ. 

ΑληηπιεκκπξηθΨ Ωξγα, 

αληηππξηθΪ πξνζηαζΫα, 

εθρηνληζκφο, 

θιηκαηηδφκελεο 

αΫζνπζεο, 

αληηθνπλνππηθΪ 

πξνζηαζΫα θιπ) 

ινπνΫεζε 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 6 

 

6. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ 

 

 

Πχκθσλα κε ην Ψξζξν 6 ηεο πνπξγηθΪο Απφθαζεο 18183/2-4-2007 (ΦΔΘ Β/534/13-4-

2007) κε ηΫηιν «Ξεξηερφκελν, δνκΪ θαη ηξφπνο ππνβνιΪο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκΨησλ ησλ Νξγαληζκψλ ΡνπηθΪο ΑπηνδηνΫθεζεο (Ν.Ρ.Α.) Α‟ βαζκνχ», ν 

νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο γΫλεηαη σο εμΪο: 

 

α) Δθηηκψληαη ηα Ωζνδα ηνπ Ν.Ρ.Α. θαη ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. ηνπ, αλΨ πεγΪ ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

θΨζε Ωηνο ηεο επφκελεο ηξηεηΫαο. (ΞΗΛΑΘΔΠ 1.1 , 1.2, 1.3) 

 

β) πνινγΫδνληαη ζπλνπηηθΨ νη δαπΨλεο ησλ δξΨζεσλ ηνπ πξνγξΨκκαηνο. (ΞΗΛΑΘΔΠ 2.1 & 

2.2) 

 

γ) ΘαηαξηΫδνληαη νη ρξεκαηνδνηηθνΫ πΫλαθεο ηνπ πξνγξΨκκαηνο αλΨ πεγΪ 

ρξεκαηνδφηεζεο. (ΞΗΛΑΘΑΠ 3)  θαη αλΨ Άμνλα (ΞΗΛΑΘΑΠ 4)   

 

Ξην ζπγθεθξηκΩλα, γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ πξνβιΩςεσλ ηνπ ΓΪκνπ ειΪθζεζαλ ππφςε 

ηα ηειεπηαΫα εθηηκψκελα απνινγηζηηθΨ ζηνηρεΫα 2011, θαζψο θαη ηα θνηλσληθννηθνλνκηθΨ 

πιαΫζηα ηνπ εζληθνχ θαη δηεζλνχο πεξηβΨιινληνο (κε Ωληνλν ην θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθΪο 

θαη θνηλσληθΪο θξΫζεο). 

Πηελ αλΨιπζε ησλ εζφδσλ - εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εθηηκΪζεθε κΫα κεΫσζε ηεο 

ηΨμεο ηνπ 15% αλΨ Ωηνο. 

ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ν αθξηβΪο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο θαη αληΫζηνηρα ησλ εζφδσλ ησλ 

αληαπνδνηηθψλ ηειψλ εΫλαη αδχλαηνο γηα δηΨζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ Ωηνπο. ΑληΫζεηα ν 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ επελδχζεσλ γηα ρξνληθφ δηΨζηεκα πιΩνλ ηνπ Ωηνπο, εΫλαη 

αλαγθαΫνο. Γελ κπνξεΫο λα ζρεδηΨδεηο επελδχζεηο γηα ρξνληθφ δηΨζηεκα κηθξφ, γηαηΫ ε 

πξαγκαηνπνΫεζΪ ηνπο δηαξθεΫ ζπλΪζσο αξθεηφ δηΨζηεκα, κεγαιχηεξν ηνπ Ωηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 1.1

ΘΥΓ. 2012 2013 2014 ΠΛΝΙΑ 

0 Ραθηηθά Έζνδα 6.507.317,62 € 5.531.219,98 € 4.701.536,98 € 16.740.074,58 €

1 Έθηαθηα Έζνδα 29.513.454,10 € 25.086.435,99 € 21.323.470,59 € 75.923.360,67 €

12

ΔπηρνξεγΪζεηο γηα θΨιπςε 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ
828.234,92 € 703.999,68 € 598.399,73 € 2.130.634,33 €

131

ΔπηρνξεγΪζεηο απφ 

ζεζκνζεηεκΩλνπο πφξνπο γηα 

επελδπηηθΩο δαπΨλεο (ΠΑΡΑ, 

ΔΞΡΑ , ΘΖΠΔΑΠ. ΝΠΘ))
1.148.678,96 € 976.377,12 € 829.920,55 € 2.954.976,62 €

132

ΙνηπΩο επηρνξεγΪζεηο γηα 

επελδχζεηο θαη Ωξγα (ΔΠΞΑ 

,ΘΖΠΔΑΠ  ΔΞΞΔΟΑΑ, ΔΓΑΞ. 

ΛΑΑΑ ) 27.177.040,22 € 23.100.484,19 € 19.635.411,56 € 69.912.935,97 €

15&16
ΙνηπΨ Ωθηαθηα Ωζνδα & 

ΞξαζαπμΪζεηο 359.500,00 € 305.575,00 € 259.738,75 € 924.813,75 €

2 Έζνδα Ξ.Ν.Δ. πνπ βεβαηψλνληαη γηα πξψηε θνξά5.196.000,00 € 4.416.600,00 € 3.754.110,00 € 13.366.710,00 €

3 ΔΗΠΞΟΑΜΔΗΠ ΑΞΝ ΓΑΛΔΗΑ ΘΑΗ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΑΞΝ Ξ.Ν.Δ.0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4 Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θαη επηζηξνθέο0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 Σξεκαηηθφ ππφινηπν 10.775.179,36 € 9.158.902,46 € 7.785.067,09 € 27.719.148,90 €

ΠΛΝΙΝ 51.991.951,08 € 44.193.158,42 € 37.564.184,66 € 133.749.294,15 €

ΠΗΝΑΚΑ 1.2

2012 2013 2014

ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 3.236.000,00 € 3.639.000,00 € 2.434.000,00 € 9.309.000,00 €

ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ (Αληαπνδ/θΨ) 3.180.000,00 € 23.130.000,00 € 12.630.000,00 € 38.940.000,00 €

ΠΑΡΑ  / ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 740.000,00 € 505.000,00 € 440.000,00 € 1.685.000,00 €

ΠΑΡΑ  502.000,00 € 752.000,00 € 752.000,00 € 2.006.000,00 €

Λ.Α.Α.Α.& ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 50.000,00 € 900.000,00 € 0,00 € 950.000,00 €

JESSICA 0,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 2.000.000,00 €
Europe for Citizens & ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €

ΔΞΞΔΟΑΑ 20.500.000,00 € 28.500.000,00 € 10.500.000,00 € 59.500.000,00 €

ΔΠΞΑ 41.350.000,00 € 92.175.000,00 € 70.025.000,00 € 203.550.000,00 €

ΤΝΟΛΑ 69.558.000,00 150.611.000,00 97.781.000,00 317.950.000,00

ΔΘΡΗΚΖΠΖ   ΔΠΝΓΥΛ   (ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΖΛ ΑΛΑΙΠΖ  ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ)

ΔΘΡΗΚΖΠΖ  ΔΠΝΓΥΛ 

ΞΖΓΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΠΛΝΙΝ ΡΟΗΔΡΗΑΠ 

ΞΖΓΔΠ  ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ   ΘΑΗ ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΔΠΝΓΥΛ  ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΡΥΛ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ  ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ  

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 
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ΞΗΛΑΘΑΠ 1.3

2012 2013 2014

ΠΛΝΙΑ 

ΡΟΗΔΡΗΑΠ

ΔπηρνξΪγεζε Νξγαληζκνχ ΛενιαΫαο, ΄Αζιεζεο θαη 

Ξνιηηηζκνχ ΓΪκνπ Γηνλχζνπ (Ν.Λ.Α.Ξ.).  
600.000,00 510.000,00 € 433.500,00 € 1.543.500,00

ΔπηρνξΪγεζε ΛΞ ΘνηλσληθΪο ΞξνζηαζΫαο, Αιιειεγγχεο θαη 

ΞαηδεΫαο ΓΪκνπ Γηνλχζνπ (ΘΝΗ.Ξ.Α.Ξ.)  
1.500.000,00 1.275.000,00 € 1.083.750,00 € 3.858.750,00

ΔπηρνξΪγεζε ΛΞΓΓ "ΠρνιηθΪ ΔπηηξνπΪ ζρνιηθψλ κνλΨδσλ 

ΞξσηνβΨζκηαο ΔθπαΫδεπζεο ΓΪκνπ Γηνλχζνπ"  
100.000,00 85.000,00 € 72.250,00 € 257.250,00

ΔπηρνξΪγεζε ΛΞΓΓ "ΠρνιηθΪ ΔπηηξνπΪ ζρνιηθψλ κνλΨδσλ 

ΓεπηεξνβΨζκηαο ΔθπαΫδεπζεο ΓΪκνπ Γηνλχζνπ"  
100.000,00 85.000,00 € 72.250,00 € 257.250,00

ΠΛΝΙΝ 2.300.000,00 € 1.955.000,00 € 1.661.750,00 € 5.916.750,00 €

ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ ΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΠΥΞΥΛ
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ΠΗΝΑΚΑ 2.1

ΘΥΓ 2012 2013 2014 ΠΛΝΙΑ 

6 Έμνδα 17.867.539,77 15.187.408,80 12.909.297,48 45.964.246,06

60 ΑκνηβΩο θαη Έμνδα Ξξνζσπηθνχ 6.770.018,98 5.754.516,13 4.891.338,71 17.415.873,83

61 ΑκνηβΩο αηξεηψλ θαη ηξΫησλ 1.479.108,01 1.257.241,81 1.068.655,54 3.805.005,36

62 ΞαξνρΩο ηξΫησλ 3.081.645,00 2.619.398,25 2.226.488,51 7.927.531,76

63 Φφξνη - ΡΩιε 73.000,00 62.050,00 52.742,50 187.792,50

64 ΙνηπΨ γεληθΨ Ωμνδα 251.524,15 213.795,53 181.726,20 647.045,88

65

ΞιεξσκΩο γηα ηελ εμππεξΩηεζε 

δεκνζΫαο πΫζηεο
707.582,82

601.445,40 511.228,59 1.820.256,80

66 ΓαπΨλεο πξνκΪζεηαο αλαισζΫκσλ 1.472.521,70 1.251.643,45 1.063.896,93 3.788.062,07

67

ΞιεξσκΩο γηα κεηαβηβΨζεηο 

εηζνδεκΨησλ ζε ηξΫηνπο 

(ΞαξαρσξΪζεηο - ΞαξνρΩο - 

ΔπηρνξεγΪζεηο - ΔπηδνηΪζεηο - 

ΓσξεΩο)

4.024.139,11

3.420.518,24 2.907.440,51 10.352.097,86

68 ΙνηπΨ Ωμνδα 8.000,00 6.800,00 5.780,00 20.580,00

7 Δπελδχζεηο 29.513.454,10 25.086.435,99 21.323.470,59 75.923.360,67

71 ΑγνξΩο θηηξΫσλ ηερληθψλ Ωξγσλ θαη πξνκΪζεηεο παγΫσλ2.280.628,85 1.938.534,52 1.647.754,34 5.866.917,72

73 Έξγα 25.408.362,94 21.597.108,50 18.357.542,22 65.363.013,66

74
ΚειΩηεο, Ωξεπλεο, πεηξακαηηθΩο 

εξγαζΫεο θαη εηδηθΩο δαπΨλεο
1.824.462,31

1.550.792,96 1.318.174,02 4.693.429,29

75
ΡΫηινη πΨγηαο επΩλδπζεο 

(ζπκκεηνρΩο ζε επηρεηξΪζεηο)
0,00 0,00 0,00 0,00

8
Ξιεξσκέο Ξ.Ν.Δ., Απνδφζεηο θαη 

Ξξνβιέςεηο 4.410.957,21 3.749.313,63 3.186.916,58 11.347.187,42

0,00

81 ΞιεξσκΩο ππνρξεψζεσλ (Ξ.Ν.Δ.) 2.491.373,57 2.117.667,53 1.800.017,40 6.409.058,51

82 ΙνηπΩο απνδφζεηο 1.919.583,64 1.631.646,09 1.386.899,18 4.938.128,91

85 ΞξνβιΩςεηο κε εΫζπξαμεο εηζπξαθηΩσλ ππνινΫπσλ βεβαησκΩλσλ θαηΨ ηα Ξ.Ν.Δ. Δληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ Ωηνπο0,00

9 Απνζεκαηηθφ 200.000,00 170.000,00 144.500,00 514.500,00

91 Απνζεκαηηθφ 200.000,00 170.000,00 144.500,00 514.500,00

ΠΛΝΙΝ (6,7,8,9 ) 51.991.951,08 € 44.193.158,42 € 37.564.184,66 € 133.749.294,15

 ΔΘΡΗΚΖΠΖ   ΔΜΝΓΥΛ   (ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΖΛ ΑΛΑΙΠΖ  ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ)
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ΠΗΝΑΚΑ 2.2

2012 2013 2014

ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ (ΡΑΘΡΗΘΑ) 3.236.000,00 € 3.639.000,00 € 2.434.000,00 € 9.309.000,00 €

ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ (Αληαπνδ/θΨ) (ΡΑΘΡΗΘΑ) 3.180.000,00 € 23.130.000,00 € 12.630.000,00 € 38.940.000,00 €

ΠΑΡΑ  / ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ (ΔΘΡΑΘΡΑ-

ΡΑΘΡΗΘΑ) 740.000,00 € 505.000,00 € 440.000,00 € 1.685.000,00 €

ΠΑΡΑ  (ΔΘΡΑΘΡΑ)
502.000,00 € 752.000,00 € 752.000,00 € 2.006.000,00 €

Λ.Α.Α.Α.& ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ (ΔΘΡΑΘΡΑ-

ΡΑΘΡΗΘΑ) 50.000,00 € 900.000,00 € 0,00 € 950.000,00 €

JESSICA (ΔΘΡΑΘΡΑ) 0,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 2.000.000,00 €

Europe for Citizens & ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

(ΔΘΡΑΘΡΑ-ΡΑΘΡΗΘΑ 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €

ΔΞΞΔΟΑΑ (ΔΘΡΑΘΡΑ) 20.500.000,00 € 28.500.000,00 € 10.500.000,00 € 59.500.000,00 €

ΔΠΞΑ (ΔΘΡΑΘΡΑ-) 41.350.000,00 € 92.175.000,00 € 70.025.000,00 € 203.550.000,00 €

ΤΝΟΛΑ 69.558.000,00 150.611.000,00 97.781.000,00 317.950.000,00

ΞΖΓΔΠ  ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ   ΘΑΗ ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΓΑΞΑΛΥΛ  ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΡΥΛ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ  ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ  

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

ΞΖΓΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ 

ΔΘΡΗΚΖΠΖ  ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΠΛΝΙΝ ΡΟΗΔΡΗΑΠ 

 

 
ΠΗΝΑΚΑ 3

2012 2013 2014

ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 3.236.000,00 € 3.639.000,00 € 2.434.000,00 € 9.309.000,00 €

ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ (Αληαπνδ/θΨ) 3.180.000,00 € 23.130.000,00 € 12.630.000,00 € 38.940.000,00 €

ΠΑΡΑ  / ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 740.000,00 € 505.000,00 € 440.000,00 € 1.685.000,00 €

ΠΑΡΑ  502.000,00 € 752.000,00 € 752.000,00 € 2.006.000,00 €

Λ.Α.Α.Α.& ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 50.000,00 € 900.000,00 € 0,00 € 950.000,00 €

JESSICA 0,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 2.000.000,00 €
Europe for Citizens & ΗΓΗΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €

ΔΞΞΔΟΑΑ 20.500.000,00 € 28.500.000,00 € 10.500.000,00 € 59.500.000,00 €

ΔΠΞΑ 41.350.000,00 € 92.175.000,00 € 70.025.000,00 € 203.550.000,00 €

ΤΝΟΛΑ 69.558.000,00 150.611.000,00 97.781.000,00 317.950.000,00

ΔΘΡΗΚΖΠΖ  ΔΠΝΓΥΛ 

ΞΖΓΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΠΛΝΙΝ ΡΟΗΔΡΗΑΠ 

ΞΖΓΔΠ  ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ   ΘΑΗ ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΔΠΝΓΥΛ  ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΡΥΛ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ  ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ  

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 4 

2012 2013 2014 ΠΛΝΙΑ ΡΟΗΔΡΗΑΠ

Αμνλαο 1  : ΞεξηβΨιινλ θαη Ξνηφηεηα ΕσΪο 64.142.000,00 125.312.000,00 74.812.000,00 264.266.000,00 

Άμνλαο 2: ΘνηλσληθΪ ΞνιηηηθΪ, ΞαηδεΫα, 

Ξνιηηηζκφο θαη Άζιεηηζκφο
3.779.000,00 23.989.000,00 21.734.000,00 49.502.000,00 

Άμνλαο 3: ΡνπηθΪ νηθνλνκΫα - Απαζρφιεζε 0,00 0,00 0,00 0,00 

Άμνλαο 4: ΔζσηεξηθΪ ΑλΨπηπμε ηνπ ΓΪκνπ 1.637.000,00 1.310.000,00 1.235.000,00 4.182.000,00 

ΠΛΝΙΝ 69.558.000,00 € 150.611.000,00 € 97.781.000,00 € 317.950.000,00 €

ΔΘΡΗΚΖΠΖ   ΓΑΞΑΛΥΛ   ΑΛΑ ΑΜΝΛΑ 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 7 
 

7. ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ & ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

 

Πχκθσλα κε ην Ψξζξν 7 ηεο πνπξγηθΪο Απφθαζεο 18183/2-4-2007 (ΦΔΘ Β/534/13-4-

2007) κε ηΫηιν «Ξεξηερφκελν, δνκΪ θαη ηξφπνο ππνβνιΪο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκΨησλ ησλ Νξγαληζκψλ ΡνπηθΪο ΑπηνδηνΫθεζεο (Ν.Ρ.Α.) Α‟ βαζκνχ», 

θαηαξηΫδνληαη δεΫθηεο απνηειεζκΨησλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ 

επΫηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη δεΫθηεο πινπνΫεζεο Ϊ εθξνψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ πινπνΫεζεο ησλ δξΨζεσλ ηνπ πξνγξΨκκαηνο ψζηε λα 

εληνπΫδνληαη ηπρφλ θαζπζηεξΪζεηο Ϊ αζηνρΫεο ψζηε λα δηαζθαιηζηεΫ ε επηηπρΪο πινπνΫεζε 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο ζε νξΫδνληα ηξηεηΫαο.  

 

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο γΫλεηαη κΩζσ ηεο ρξΪζεο Γεηθηψλ 

Ξαξαθνινχζεζεο. Νη δεΫθηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο 

δηαθξΫλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξΫεο:  

 

Γείθηεο εηζξνψλ 

Νη ΓεΫθηεο εηζξνψλ εΫλαη πνζνηηθΨ κεγΩζε πνπ εθηηκνχλ ηελ πξφνδν πινπνΫεζεο κηαο 

δξΨζεο κεηξψληαο ηνπο πφξνπο πνπ θαηαλαιψλνληαη γηα ηελ πινπνΫεζε ηεο δξΨζεο, ζε 

Ωλα ρξνληθφ δηΨζηεκα. 

Ν πιΩνλ ζπλΪζεο δεΫθηεο εηζξνψλ εΫλαη νη δαπΨλεο πινπνΫεζεο κηαο δξΨζεο, νη νπνΫεο 

ζηελ αξρΪ θΨζε Ωηνπο πξΩπεη λα πξνυπνινγΫδνληαη θαη λα απνηππψλνληαη ζηνλ νηθνλνκηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΝΡΑ. 

Γείθηεο εθξνψλ, κε ηνπο νπνΫνπο παξαθνινπζεΫηαη ε πινπνΫεζε ησλ δξΨζεσλ ηνπ 

ΓΪκνπ.  

Νη ΓεΫθηεο Δθξνψλ εΫλαη πνζνηηθΨ κεγΩζε πνπ εθηηκνχλ ηελ πξφνδν πινπνΫεζεο κηαο 

δξΨζεο κεηξψληαο ηηο εθξνΩο πνπ παξΨγνληαη απφ ηελ πινπνΫεζε ηεο δξΨζεο, ζε Ωλα 

ρξνληθφ δηΨζηεκα.  

Νη εθξνΩο εΫλαη ηα επηρεηξεζηαθΨ απνηειΩζκαηα ηεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ ΓΪκνπ, ηα νπνΫα  ζηελ 

αξρΪ θΨζε Ωηνπο πξΩπεη λα θαζνξΫδνληαη πνζνηηθΨ θαη λα απνηππψλνληαη ζην εηΪζην 

πξφγξακκα δξΨζεο ηνπ ΓΪκνπ (επηρεηξεζηαθνΫ ζηφρνη). 

Γείθηεο απνηειέζκαηνο, κε ηνπο νπνΫνπο παξαθνινπζεΫηαη ε επΫηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο  

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο αμηνπνηνχληαη 

δεΫθηεο απνηειΩζκαηνο, κε ηνπο νπνΫνπο αμηνινγεΫηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξΨζεσλ 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο. Νη δεΫθηεο απνηειΩζκαηνο εΫλαη θαηΨιιεια επηιεγκΩλα 

πνζνηηθΨ κεγΩζε Ϊ ιφγνη δχν πνζνηηθψλ κεγεζψλ πνπ κεηξνχλ (Ψκεζα Ϊ Ωκκεζα) ηα 

ραξαθηεξηζηηθΨ ηεο πθηζηΨκελεο θαηΨζηαζεο ηεο πεξηνρΪο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβΨιινληνο ηνπ ΓΪκνπ θαη παξαθνινπζνχλ ηηο αιιαγΩο ηνπο θαηΨ ηε δηΨξθεηα 

πινπνΫεζεο ησλ δξΨζεσλ. Σξεζηκεχνπλ γηα ηελ πνζνηηθνπνΫεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο πξνθεηκΩλνπ λα δηεπθνιπλζεΫ ε παξαθνινχζεζε ηεο 

πξνφδνπ επΫηεπμΪο ηνπο.  
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Ρν ΓξαθεΫν Ξξνγξακκαηηζκνχ ζε ζπλεξγαζΫα κε ηελ ΔθηειεζηηθΪ ΔπηηξνπΪ θαηΨξηηζε ηνπο 

παξαθΨησ δεΫθηεο. ΔπηζεκαΫλεηαη φηη θαλΩλαο απφ  ηνπο πξψελ Ν.Ρ.Α. πνπ ζπγθξνηνχλ 

ηνλ ΓΪκν Γηνλχζνπ δελ εΫρε θαηαξηΫζεη Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, νπφηε ε πνζνηηθΪ 

αλαθνξΨ ησλ δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο ζηνλ εληαΫν 

ΓΪκν Γηνλχζνπ, εΫλαη θαη‟ εθηΫκεζε. Υζηφζν, νη δεΫθηεο απηνΫ ζα απνηειΩζνπλ ηελ βΨζε 

αμηνιφγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο νη νπνΫν πηζαλΨ λα ηξνπνπνηεζνχλ θαηΨ 

ηε δηαδηθαζΫα θαηΨξηηζεο ησλ ελδηΨκεζσλ/πεξηνδηθψλ εθζΩζεσλ παξαθνινχζεζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο.  

 

7.1. ΓΔΛΗΘΝΗ ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΡΝ ΔΞ 

Γεληθνί δείθηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞ 

ΓΔΗΘΡΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΔΗΘΡΖ ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΑΛΑΦΝΟΑ 

Αξηζκφο αηηΪζεσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ζε 

πξνγξΨκκαηα ΞΔΞ Ϊ 

ΡνκεαθΨ φπνπ ν ΓΪκνο Ϊηαλ 

ηειηθφο δηθαηνχρνο/Αξηζκφ 

εγθεθξηκΩλσλ αηηΪζεσλ (αλΨ 

Ωηνο) 

Δηζξνψλ/ ΑπνηειΩζκαηνο 15/30 

Ππλνιηθφο αξηζκφο επνρηθψλ 

πξνζιΪςεσλ/Ππλνιηθφ 

αξηζκφ αλαγθαΫσλ επνρηθψλ 

πξνζιΪςεσλ(αλΨ Ωηνο) 

Δηζξνψλ/ ΑπνηειΩζκαηνο 80/100 

Πχλνιν δξΨζεσλ θαη 

Ωξγσλ/επελδχζεσλ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ 

ΞξνγξΨκκαηνο 

Δθξνψλ 50 

Αξηζκφο Ωξγσλ/επελδχζεσλ 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

ΞξνγξΨκκαηνο πνπ 

νινθιεξψζεθαλ Ϊ 

βξΫζθνληαη ζε εμΩιημε / 

Πχλνιν δξΨζεσλ θαη 

Ωξγσλ/επελδχζεσλ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ 

ΞξνγξΨκκαηνο 

Δθξνψλ 25/100 

Ξξνυπνινγηζκφο ζπλφινπ 

Ωξγσλ/επελδχζεσλ 

Δπηρεηξεζηαθνχ 

ΞξνγξΨκκαηνο / Πχλνιν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ 

ΞξνγξΨκκαηνο  

ΑπνηειΩζκαηνο  
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7.2. ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΑΛΑ ΑΜΝΛΑ ΘΑΗ ΚΔΡΟΝ 

ΓΔΙΚΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΞΟΝΑ 1:ΟΙΚΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΔΡΟΝ ΓΔΗΘΡΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΔΗΘΡΖ ΞΝΠΝΡΗΘΖ 

ΑΛΑΦΝΟΑ 

1.1 

 

Έξγα νινθιεξσκΩλσλ 

παξεκβΨζεσλ αζηηθΪο αλΨπιαζεο 

ΑπνηειΩζκαηνο 5 

Αξηζκφο δξΨζεσλ θαη ελεξγεηψλ 

πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο 

ΑπνηειΩζκαηνο 3 

ΚειΩηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ θαη 

παξειΪθζεζαλ  

Δθξνψλ 10 

Αξηζκφο δξΨζεσλ 

επαηζζεηνπνΫεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηΪζεθαλ γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθΪ πξνζηαζΫα 

Δθξνψλ 10 

Αξηζκφο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

πνπ αλαβαζκΫδνληαη, 

ζπληεξνχληαη, επεθηεΫλνληαη 

Δθξνψλ 20 

1.2 

Αξηζκφο λΩσλ ρψξσλ parking ΑπνηειΩζκαηνο 2 

Αξηζκφο  Ωξγσλ βειηΫσζεο 

νδηθνχ δηθηχνπ 
ΑπνηειΩζκαηνο 10 

1.3 
ΚΪθνο λΩνπ δηθηχνπ  

απνρΩηεπζεο / 

ΞξνγξακκαηηζκΩλν κΪθνο λΩνπ 

δηθηχνπ απνρΩηεπζεο αλΨ Ωηνο 

Δθξνψλ/  ΑπνηειΩζκαηνο /50.000 

1.4. 

Αξηζκφο Ππκβαηηθψλ ΘΨδσλ  / 

ΓεσγξαθηθΪ Έθηαζε 
ΑπνηειΩζκαηνο 2500 

Αξηζκφο ΘΨδσλ Αλαθχθισζεο / 

ΓεσγξαθηθΪ Έθηαζε 

ΑπνηειΩζκαηνο 800 

1.5.  Έξγα ΔγθαηΨζηαζεο ΑΞΔ ΑπνηειΩζκαηνο 3 

 

ΓΔΙΚΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΞΟΝΑ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΔΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & 

ΑΘΛΗΣΙΜΟ 

ΚΔΡΟΝ ΓΔΗΘΡΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΔΗΘΡΖ ΞΝΠΝΡΗΘΖ 

ΑΛΑΦΝΟΑ 

2.1 

Αξηζκφο επνρηθψλ πξνζιΪςεσλ 
γηα ηελ πινπνΫεζε ησλ 
δξΨζεσλ 

Δθξνψλ 
10 

ΒξεθνλεπηαθνΫ- ΞαηδηθνΫ 

ΠηαζκνΫ Αξηζκφο εληΨμεσλ 
/Αξηζκφο αηηΪζεσλ θαη‟ Ωηνο  

ΑπνηειΩζκαηνο  300/320 

Αξηζκφο δξΨζεσλ θαη 
πξνγξακκΨησλ εζεινληηζκνχ 
πνπ νινθιεξψζεθαλ (θαη‟ 
Ωηνο) 

Δθξνψλ 5 

2.2 Αξηζκφο ζρνιηθψλ θηηξΫσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη, 

Δθξνψλ 3 
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ΓΔΙΚΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΞΟΝΑ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΔΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & 

ΑΘΛΗΣΙΜΟ 

ΚΔΡΟΝ ΓΔΗΘΡΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΔΗΘΡΖ ΞΝΠΝΡΗΘΖ 

ΑΛΑΦΝΟΑ 

αλαβαζκΫδνληαη, επεθηεΫλνληαη, 
ζπληεξνχληαη 

 
Αξηζκφο πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ πνπ 
πξαγκαηνπνηΪζεθαλ (θαη‟ Ωηνο) 

Δθξνψλ 
15 

2.4 

Αξηζκφο Αζιεηηθψλ 
ΔγθαηαζηΨζεσλ / Πχλνιν ηνπ 

Ξιεζπζκνχ  

ΑπνηειΩζκαηνο 
25/40.000 

Αξηζκφο αζιεηηθψλ 

εθδειψζεσλ πνπ 
πξαγκαηνπνηΪζεθαλ (θαη‟ Ωηνο) 

Δθξνψλ 
10 

Αξηζκφο Αζιεηηθψλ 
ΔγθαηαζηΨζεσλ πνπ 
αλαβαζκΫδνληαη, επεθηεΫλνληαη, 
ζπληεξνχληαη 

Δθξνψλ 
10 

 

 

 

ΓΔΙΚΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΞΟΝΑ 3: ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

ΚΔΡΟΝ ΓΔΗΘΡΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΔΗΘΡΖ ΞΝΠΝΡΗΘΖ 

ΑΛΑΦΝΟΑ  

3.1 

ΝηθνλνκηθΨ Δλεξγφο Ξιεζπζκφο 
/ Πχλνιν ηνπ Ξιεζπζκνχ 

ΑπνηειΩζκαηνο 75/100 

Αξηζκφο ΑλΩξγσλ / Πχλνιν ηνπ 
ΝηθνλνκηθΨ Δλεξγνχ 
Ξιεζπζκνχ 

ΑπνηειΩζκαηνο 25/75 

Αξηζκφο πξνγξακκΨησλ-
δξΨζεσλ πξνψζεζεο ζηελ 
εξγαζΫα (π.ρ. θνηλσθειΪο 
εξγαζΫα) 

Δθξνψλ 10 

Αξηζκφο Υθεινχκελσλ απφ ηα 
αλσηΩξσ πξνγξΨκκαηα - 
δξΨζεηο 

Δθξνψλ 1000 

3.2 

Αξηζκφο νινθιεξσκΩλσλ 

δξΨζεσλ ελΫζρπζεο ηεο ηνπηθΪο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

Δθξνψλ 10 

Αξηζκφο δξΨζεσλ πνπ 
εληζρχνπλ ηελ αγξνηηθΪ 
δξαζηεξηφηεηα (αξηζκφο λΩσλ 
επηρεηξΪζεσλ θαη‟ Ωηνο) 

Δθξνψλ 

3 
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ΓΔΙΚΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΚΔΡΟΝ ΓΔΗΘΡΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΔΗΘΡΖ ΞΝΠΝΡΗΘΖ 

ΑΛΑΦΝΟΑ 

4.1 

Αξηζκφο Ππκκεηερφλησλ ζε 
ΔθπαηδεπηηθΨ ΞξνγξΨκκαηα / Έηνο 

Δθξνψλ 20 

Αξηζκφο εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθΪο, 
πνπ ηΩζεθαλ ζε ιεηηνπξγΫα γηα 
αλΨγθεο ηεο ειεθηξνληθΪο 
δηαθπβΩξλεζεο 

Δθξνψλ 12 

Αξηζκφο θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ, 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ Ωρνπλ 
εηζαρζεΫ αλΨ ΝξγαληθΪ ΚνλΨδα     

ΑπνηειΩζκαηνο 
5/ζχλνιν 
δηαδηθαζηψλ 

4.2. 

Αξηζκφο επηζθεπηψλ ζηε 

ΓηαδηθηπαθΪ Ξχιε ηνπ ΓΪκνπ    / 
Έηνο 

ΑπνηειΩζκαηνο 50. 000/Ωηνο 

ΚΩζνο Σξφλνο ΓηεθπεξαΫσζεο 
ΑηηεκΨησλ Γεκνηψλ 

Δθξνψλ 24ψξεο  

Αξηζκφο αλαξηΪζεσλ θαη 
δεκνζηεχζεσλ ππεξεζηψλ 
δηαθΨλεηαο αλΨ εΫδνο (αλΨ Ωηνο) 

Δθξνψλ 3.000 

ΞιΪζνο θαη εΫδνο (ειεθηξνληθψλ Ϊ 
εληχπσλ) αλαθνηλψζεσλ 
ελεκΩξσζεο ηνπ πνιΫηε, ησλ 
ππεξεζηψλ επηθνηλσλΫαο & δεκνζΫσλ 
ζρΩζεσλ 

Δθξνψλ  

4.3 
Αξηζκφο επηζθεπψλ/ζπληεξΪζεσλ 
ησλ δεκνηηθψλ θηηξΫσλ 

ΑπνηειΩζκαηνο 
20/ζχλνιν 
θηηξΫσλ 

4.4 
Αξηζκφο παξεκβΨζεσλ-δξΨζεσλ 
ΓεκνηηθΪο ΑζηπλνκΫαο (αλΨ ηνκΩα 
αξκνδηφηεηΨο ηεο, αλΨ Ωηνο ) 

Δθξνψλ 500/Ωηνο 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 

1. ΙΔΜΗΘΝ ΝΟΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ 

ΡΥΛ Ν.Ρ.Α. 

Πην ΞαξΨξηεκα απηφ ζπγθεληξψλνληαη θαη νξΫδνληαη νη βαζηθνΫ φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηνλ παξφληα νδεγφ θαη αθνξνχλ ζηελ θαηΨξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΨκκαηνο ησλ 

Ν.Ρ.Α.. 

Πεξηνρή Γήκνπ 

ΝξηνζεηεκΩλε γεσγξαθηθΪ ελφηεηα πνπ απνηειεΫ ηελ εδαθηθΪ επηθξΨηεηα ηνπ ΓΪκνπ.  

Γεκνηηθή αλάπηπμε  

Ζ βειηΫσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ΓΪκνπ ζε φινπο ηνπο ηνκεΫο 

(θπζηθΨ, νηθηζηηθΨ, θνηλσληθΨ, πνιηηηζηηθΨ θαη νηθνλνκηθΨ ραξαθηεξηζηηθΨ) κε απψηεξν 

ζθνπφ ηε βειηΫσζε ηεο επεκεξΫαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσΪο ησλ θαηνΫθσλ ηνπ. 

Τπεξεζίεο Γήκνπ 

ΓηνηθεηηθΩο ελφηεηεο ηνπ ππεξεζηαθνχ κεραληζκνχ ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ, πνπ εΫλαη αξκφδηεο γηα ηελ πινπνΫεζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο. Νη ππεξεζΫεο ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ ηνπ 

Ξξνζψπσλ δηαθξΫλνληαη ζε θχξηεο θαη νξηδφληηεο Ϊ ππνζηεξηθηηθΩο αλΨινγα κε ηηο 

ιεηηνπξγΫεο ηνπο. 

Θχξηεο, εΫλαη νη ιεηηνπξγΫεο κΩζσ ησλ νπνΫσλ αζθνχληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΓΪκνπ ζε 

Ωλα ζεκαηηθφ ηνκΩα αλΨπηπμεο δει. δξαζηεξηφηεηεο αλαπηπμηαθΩο, πνιηηηζηηθΩο, 

αζιεηηζκνχ, πξνζηαζΫαο πεξηβΨιινληνο, θιπ.).  

πνζηεξηθηηθέο ή νξηδφληηεο ιεηηνπξγίεο εΫλαη νη ιεηηνπξγΫεο ησλ νπνΫσλ ν ξφινο 

ζπλΫζηαηαη ζηελ παξνρΪ ππεξεζηψλ ππνζηΪξημεο ζηηο ππεξεζΫεο θαη ηα φξγαλα 

δηνΫθεζεο ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ   (φπσο δηνΫθεζε πξνζσπηθνχ, 

νηθνλνκηθΪ δηαρεΫξηζε, πξνκΪζεηεο, δηνηθεηηθΪ ππνζηΪξημε, λνκηθΪ ππνζηΪξημε, 

ππνζηΪξημε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ζρεδηαζκφο, αλΨπηπμε θαη παξαγσγηθΪ ιεηηνπξγΫα 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΨησλ, θιπ.). 

Απνδέθηεο ηωλ ππεξεζηώλ  

Απνηεινχλ ηηο νκΨδεο-ζηφρνπο ησλ δξαζηεξηνηΪησλ ησλ ππεξεζηώλ, γηα ηνπο νπνΫνπο 

ζα πξνθχςνπλ Ψκεζεο Ϊ Ωκκεζεο σθΩιεηεο (σθεινχκελνη).  

Νη απνδΩθηεο ησλ θύξησλ ππεξεζηώλ (εμσηεξηθνΫ απνδΩθηεο) εΫλαη ρσξηθΨ ηκΪκαηα ηεο 

πεξηνρήο ηνπ ΓΪκνπ  (δεκνηηθΩο Ϊ ηνπηθΩο θνηλφηεηεο) Ϊ θνηλσληθν - νηθνλνκηθΩο 

νκΨδεο θαηνΫθσλ (λΩνη, ελΪιηθεο, ειηθησκΩλνη, αγξφηεο) Ϊ νκΨδεο ηνπηθψλ θνξΩσλ. 

Νη  ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο εμππεξεηνχλ ηα φξγαλα δηνΫθεζεο θαη φιεο ηηο ππεξεζΫεο 

ηνπ ΓΪκνπ (εζσηεξηθνΫ απνδΩθηεο). 

Ννκηθά Πξόζωπα ηνπ Γήκνπ 

Υο ΛνκηθΨ Ξξφζσπα ηνπ ΓΪκνπ λννχληαη ηα Ηδξχκαηα θαη ηα λνκηθΨ πξφζσπα δεκνζΫνπ 

δηθαΫνπ, νη αζηηθΩο εηαηξεΫεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηΪξα θαη νη θΨζε ινγΪο 

επηρεηξΪζεηο ησλ ΝΡΑ α βαζκνχ (επηρεηξΪζεηο ΞΓ 410/95, θνηλσθειεΫο επηρεηξΪζεηο, 

αλψλπκεο εηαηξεΫεο ΝΡΑ θαζψο θαη δεκνηηθΩο επηρεηξΪζεηο εηδηθνχ ζθνπνχ. 
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Δζωηεξηθό πεξηβάιινλ  

Ρα ιεηηνπξγηθΨ, νξγαλσηηθΨ θαη νηθνλνκηθΨ ραξαθηεξηζηηθΨ ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ 

Ξξνζψπσλ ηνπ   σο νξγαληζκψλ. Ρν εζσηεξηθφ πεξηβΨιινλ πεξηγξΨθεηαη θαη 

αμηνινγεΫηαη ζηηο εμΪο ελφηεηεο : 

 ΝξγαλσηηθΪ δνκΪ θαη ζπζηΪκαηα ιεηηνπξγΫαο 

 Αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζπλεξγαζΫεο 

 ΖιεθηξνληθΪ δηαθπβΩξλεζε 

 ΘηηξηαθΪ ππνδνκΪ θαη ηερληθφο εμνπιηζκφο 

 ΝηθνλνκηθΨ θαη πεξηνπζΫα 

Δζωηεξηθή αλάπηπμε 

Ζ βειηΫσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ 

Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ  , κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηΫσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, 

ηεο απνδνηηθόηεηαο θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγΫαο ηνπο. 

Απνηειεζκαηηθόηεηα 

ΘξηηΪξην αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ ΓΪκνπ, πνπ αμηνινγεΫ ην θαηΨ πφζν νη εθξνέο 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δξΨζεο ηνπ ΓΪκνπ απνθιΫλνπλ απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ Ωρνπλ 

ηεζεΫ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα. Κε Ψιινπο φξνπο ε απνηειεζκαηηθφηεηα αμηνινγεΫ 

ηελ επΨξθεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εθξνώλ θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα (σθΩιεηεο) πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δξΨζε ηνπ ΓΪκνπ. 

Απνδνηηθόηεηα  

ΘξηηΪξην αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ ΓΪκνπ, πνπ αμηνινγεΫ ην θαηΨ πφζν νη 

δξάζεηο ηνπ ΓΪκνπ απνδΫδνπλ ην κΩγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα κε ην ειΨρηζην δπλαηφ 

θφζηνο θαη ζηνλ ειΨρηζην δπλαηφ ρξφλν. 

Ννκηκνπνίεζε  

ΘξηηΪξην αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ ΓΪκνπ, πνπ αμηνινγεΫ ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ΓΪκνπ ζε ζρΩζε κε ηηο αλΨγθεο, ηηο αμΫεο θαη ηηο πξνζδνθΫεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

απφ ην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβΨιινλ ηνπ ΓΪκνπ.   

Γηα ηε δηαζθΨιηζε ηεο λνκηκνπνΫεζεο ηεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ ΓΪκνπ απαηηεΫηαη ε Ψζθεζε 

αλνηθηΪο, αληαπνθξηηηθΪο, δηαθαλνχο, ζπκκεηνρηθΪο θαη δΫθαηεο ηνπηθΪο 

δηαθπβΩξλεζεο. 

Αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο  

ΓηαδηθαζΫα θαηΨ ηελ νπνΫα εληνπΫδνληαη ηα ζεηηθΨ θαη ηα αξλεηηθΨ ραξαθηεξηζηηθΨ ηεο 

πεξηνρΪο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβΨιινληνο ηνπ ΓΪκνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο θαηΨζηαζεο εληνπΫδεη : 

ΞξνβιΪκαηα  : ΣαξαθηεξηζηηθΨ ηεο πεξηνρΪο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβΨιινληνο ηνπ 

ΓΪκνπ, πνπ αμηνινγνχληαη αξλεηηθΨ, δηφηη απνηεινχλ εκπφδηα ζηελ εθπιΪξσζε ηεο 

απνζηνιΪο ηνπ ΓΪκνπ 

 Γπλαηφηεηεο : ΣαξαθηεξηζηηθΨ ηεο πεξηνρΪο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβΨιινληνο ηνπ 

ΓΪκνπ, πνπ αμηνινγνχληαη ζεηηθΨ, δηφηη αλ αμηνπνηεζνχλ ζα επηηξΩςνπλ ηελ θαιχηεξε 

εθπιΪξσζε ηεο απνζηνιΪο ηνπ ΓΪκνπ 
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ΔπθαηξΫεο : παξΨγνληεο, ζπλζΪθεο, ηΨζεηο θαη εμειΫμεηο ζην εμσηεξηθφ πεξηβΨιινλ πνπ 

αμηνινγνχληαη ζεηηθΨ, δηφηη αλ αμηνπνηεζνχλ ζα επηηξΩςνπλ ηελ θαιχηεξε εθπιΪξσζε 

ηεο απνζηνιΪο ηνπ ΓΪκνπ 

ΞεξηνξηζκνΫ  Ϊ ΘΫλδπλνη : παξΨγνληεο, ζπλζΪθεο, ηΨζεηο θαη εμειΫμεηο ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβΨιινλ πνπ αμηνινγνχληαη αξλεηηθΨ, δηφηη απνηεινχλ εκπφδηα Ϊ απεηιΩο ζηελ 

εθπιΪξσζε ηεο απνζηνιΪο ηνπ ΓΪκνπ 

Δμωηεξηθό πεξηβάιινλ  

Πχλνιν νηθνλνκηθψλ, ηερλνινγηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ παξαγφλησλ ζε ηνπηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλΩο επΫπεδν, πνπ επεξεΨδνπλ ηελ εμΩιημε ηεο πεξηνρΪο θαη 

ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβΨιινληνο ηνπ ΓΪκνπ.  

Κξίζηκα δεηήκαηα 

ΝιηγΨξηζκα θαη ζεκαληηθΨ (ζηξαηεγηθΪο ζεκαζΫαο) πξνβιΪκαηα ηεο πεξηνρΪο θαη ηνπ 

εζσηεξηθνχ πεξηβΨιινληνο ηνπ ΓΪκνπ, ηα νπνΫα ζα πξΩπεη λα αληηκεησπΫζεη ν ΓΪκνο 

θαηΨ ηελ επφκελε πεξΫνδν, αμηνπνηψληαο ηηο ζρεηηθΩο Γπλαηφηεηεο & ΔπθαηξΫεο. 

ΔλαιιαθηηθΨ, ηα θξΫζηκα δεηΪκαηα εΫλαη νη ζεκαληηθΩο Γπλαηφηεηεο & ΔπθαηξΫεο πνπ ζα 

πξΩπεη λα αμηνπνηΪζεη ν ΓΪκνο θαηΨ ηελ επφκελε πεξΫνδν, πξνθεηκΩλνπ λα 

αληηκεησπΫζεη ηα ΞξνβιΪκαηα θαη ηνπο Ξεξηνξηζκνχο. 

Ρα θξΫζηκα δεηΪκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο 

πεξηνρΪο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβΨιινληνο ηνπ ΓΪκνπ θαη δηαθξΫλνληαη ζε δεηΪκαηα 

ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ζε δεηΪκαηα εζσηεξηθήο αλάπηπμεο.. 

Απνζηνιή Γήκνπ 

ΠπλνπηηθΪ δηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ ξφινπ (αληηθεηκΩλνπ δξαζηεξηνπνΫεζεο) ηνπ 

ΓΪκνπ.  

«Ζ δηαθπβΩξλεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζΩζεσλ θαη ε παξνρΪ δεκφζησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ γηα ηελ ηθαλνπνΫεζε αλαγθψλ ησλ θαηνΫθσλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνξΩσλ, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηε βηψζηκε θνηλσληθΪ θαη νηθνλνκηθΪ αλΨπηπμε ηεο πεξηνρΪο ηνπ». 

Όξακα  

ΠπλνπηηθΪ δηαηχπσζε ηεο κειινληηθΪο επηζπκεηΪο θαηΨζηαζεο ηεο πεξηνρΪο θαη ηνπ 

Ϋδηνπ ηνπ ΓΪκνπ, σο νξγαληζκνχ, γηα ηελ επφκελε κεζνπξφζεζκε πεξΫνδν, ηελ νπνΫα 

ζα επηδηψμεη κε ηελ εθαξκνγΪ ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα επηιΩμεη θαη κε ηελ επξχηεξε 

δπλαηΪ θνηλσληθΪ ζπλαΫλεζε. ΞεξηιακβΨλεη ην φξακα ηνπηθΪο αλΨπηπμεο θαη ην φξακα 

εζσηεξηθΪο αλΨπηπμεο ηνπ ΓΪκνπ σο νξγαληζκνχ. 

Αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη δηαθπβέξλεζεο 

ΠπλνπηηθΪ δηαηχπσζε ηεο θηινζνθΫαο, ησλ αμηψλ θαη ησλ γεληθψλ θαηεπζπληΪξησλ 

αξρψλ  πνπ ζα πξΩπεη λα δηΩπνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγΫαο ηνπ ΓΪκνπ θαη ηνλ ηξφπν 

δηαθπβΩξλεζεο ησλ ηνπηθψλ ππνζΩζεσλ. 

ηξαηεγηθή 

Ππλεθηηθφ ζχλνιν ζηόρσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθπιΪξσζε ηεο απνζηνιήο θαη ζηελ  

επΫηεπμε ηνπ νξάκαηνο ηνπ ΓΪκνπ. Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθΪο ηνπ ΓΪκνπ ζεκαΫλεη 

: 

Α) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θξΫζηκσλ δεηεκΨησλ ηνπηθΪο αλΨπηπμεο πνπ ζα 

αληηκεησπΫζεη ν ΓΪκνο (ζηόρνη ηνπηθήο αλάπηπμεο) θαη 
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Β) ηε δηακφξθσζε ησλ θαηΨιιεισλ εζσηεξηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ πνπ ζα 

δηαζθαιΫδνπλ επηηπρΪ πξνζΩγγηζε ησλ σο Ψλσ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπηθΪο 

αλΨπηπμεο (ζηόρνη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο).  

Ζ ζηξαηεγηθΪ απνηειεΫ ην πιαΫζην γηα ηελ θαηΨξηηζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο θαη πξΩπεη λα 

εΫλαη ζπκβαηΪ κε ηελ απνζηνιή, ην όξακα θαη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη δηαθπβέξλεζεο 

ηνπ ΓΪκνπ. 

Αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηόηεηεο 

Νη Άμνλεο θαη ηα Κέηξα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο. 

Άμνλαο 

ΓεληθΪ πξνηεξαηφηεηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΨκκαηνο. ΑπνηειεΫ κΩξνο ηνπ δέλδξνπ 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ. Ρν όξακα ηνπ ΓΪκνπ αλαιχεηαη ζε Άμνλεο θαη θΨζε Άμνλαο 

αλαιχεηαη ζε Ωλα ζχλνιν ζπλαθψλ Κέηξσλ. 

Μέηξν 

Ξξνηεξαηφηεηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο. ΔΫλαη ε ακΩζσο επφκελε 

ππνδηαΫξεζε ελφο Άμνλα, ζην δέλδξν ησλ πξνηεξαηνηήησλ. ΞεξηιακβΨλεη Ωλαλ Ϊ 

πεξηζζφηεξνχο ζπλαθεΫο ζηόρνπο 

ηόρνη 

Δπηδησθφκελεο αιιαγΩο ηεο πθηζηΨκελεο θαηΨζηαζεο ηεο πεξηνρΪο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβΨιινληνο ηνπ ΓΪκνπ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθπιΪξσζε ηεο απνζηνιήο θαη ζηελ 

επΫηεπμε ηνπ νξάκαηνο ηνπ ΓΪκνπ.  

Αληηζηνηρνχλ ζηα θξίζηκα δεηήκαηα, πνπ απνθαζΫδνπλ ηα φξγαλα δηνΫθεζεο φηη ζα 

αληηκεησπηζηνχλ απφ ην ΓΪκν θαηΨ ηελ επφκελε πεληαεηΫα θαη εμεηδηθεχνληαη 

πξνθεηκΩλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη εηδηθφηεξνη ζηόρνη ελφο ζρεδίνπ δξάζεο. 

Γηα ηελ επΫηεπμε ελφο ζηφρνπ νξΫδεηαη ε αξκφδηα ππεξεζΫα, ε νπνΫα θαηαξηΫδεη ην 

ζρεηηθφ ζρέδην δξάζεο. 

ΑλΨινγα κε ην ζθνπφ ηνπο, νη ζηφρνη δηαθξΫλνληαη ζε ζηφρνπο ηνπηθήο  αλάπηπμεο θαη 

ζηφρνπο εζσηεξηθήο αλάπηπμεο. 

ΑλΨινγα κε ην πφζεο θάζεηεο ππεξεζίεο εκπιΩθνληαη ζηελ επΫηεπμΪ ηνπο νη ζηφρνη 

ηνπηθΪο αλΨπηπμεο δηαθξΫλνληαη ζε ππεξεζηαθνύο θαη ζε δηα- ππεξεζηαθνύο. 

Νη ζπλαθεΫο γεληθνΫ ζηφρνη νκαδνπνηνχληαη ζε πξνηεξαηφηεηεο – Κέηξα θαη ηα ζπλαθΪ 

ΚΩηξα νκαδνπνηνχληαη ζε γεληθφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο – Άμνλεο.  

Νη γεληθνΫ ζηφρνη, ηα ΚΩηξα θαη νη  Άμνλεο ζπγθξνηνχλ ηεξαξρηθφ δηΨγξακκα (ην δέλδξν 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ), ζην νπνΫν γΫλεηαη ζηαδηαθΪ εμεηδΫθεπζε ηεο απνζηνιήο θαη ηνπ 

νξάκαηνο ηνπ ΓΪκνπ. 

Τπεξεζηαθνί  ζηόρνη  

ηόρνη ηνπηθήο αλάπηπμεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζεκαηηθφ αληηθεΫκελν κηαο θάζεηεο 

ππεξεζίαο, πνπ εΫλαη αξκφδηα γηα ηελ επΫηεπμΪ ηνπο θαη ζπλεπψο γηα ηελ θαηΨξηηζε ηνπ 

ζρεηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο. 
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Γηα- ππεξεζηαθνί  ζηόρνη  

ηόρνη ηνπηθήο αλάπηπμεο, γηα ηελ επΫηεπμε ησλ νπνΫσλ απαηηεΫηαη ν ζπληνληζκφο ηεο 

δξΨζεο δχν Ϊ πεξηζζφηεξσλ θάζεησλ ππεξεζηώλ Ϊ θαη πηζαλΨ Ψιισλ δνκψλ εθηφο ηνπ 

ΓΪκνπ. Νη δηα-ππεξεζηαθνΫ  ζηφρνη αθνξνχλ ζε πνιχπιεπξα δεηΪκαηα πνπ ππεξβαΫλνπλ 

ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ επηκΩξνπο ππεξεζηψλ ηνπ ΓΪκνπ. Ξηζαλφλ λα ππεξβαΫλνπλ θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ΓΪκνπ, δηφηη ε ΡΑ Ωρεη πεξηνξηζκΩλεο Ϊ αλχπαξθηεο αξκνδηφηεηεο ζην 

ζπγθεθξηκΩλν δΪηεκα. 

Γέλδξν ηωλ πξνηεξαηνηήηωλ 

ΞνιπεπΫπεδε ηεξαξρηθΪ δηΨξζξσζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξΨκκαηνο ηνπ ΓΪκνπ. Πηελ θνξπθΪ ηεο ππξακΫδαο βξΫζθεηαη ην όξακα ηνπ ΓΪκνπ 

ην νπνΫν αλαιχεηαη ζε γεληθΩο πξνηεξαηφηεηεο (Άμνλεο), νη νπνΫεο ζηαδηαθΨ αλαιχνληαη 

ζε εηδηθφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο (Κέηξα θαη γεληθνί ζηόρνη ησλ ΚΩηξσλ). 

ρέδην δξάζεο  

Ππλεθηηθφ ζχλνιν ζηόρσλ θαη δξάζεσλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επΫηεπμε ελφο ζηόρνπ. 

Έλα ζρΩδην δξΨζεο πεξηιακβΨλεη : 

α) ζηόρνπο, νη νπνΫνη αθνξνχλ ζηελ ηθαλνπνΫεζε αλαγθψλ ησλ απνδεθηψλ θαη ζηελ 

εζσηεξηθΪ αλΨπηπμε ηεο αξκφδηαο γηα ην ζηφρν ππεξεζΫαο  

Γξάζε  

Πχλνιν ελεξγεηώλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο Ϊ ηα φξγαλα δηνΫθεζεο ηνπ 

ΓΪκνπ, θαηαλαιψλνπλ πόξνπο (εηζξνέο)θαη παξΨγνπλ εθξνέο, νη νπνΫεο απνζθνπνχλ 

ζηελ επΫηεπμε ελφο Ϊ πεξηζζφηεξσλ ζηόρσλ ελφο ζρεδίνπ δξάζεο.  

Νη δξΨζεηο δηαθξΫλνληαη ζε ζπλερψο επαλαιακβαλφκελεο ιεηηνπξγίεο θαη ζε έξγα 

(projects), δει. δξΨζεηο πνπ εθηεινχληαη εθ Ψπαμ, κε θαζνξηζκΩλε ρξνληθΪ Ωλαξμε θαη 

πΩξαο πινπνΫεζεο. 

Λεηηνπξγία  

Ππλερψο επαλαιακβαλφκελε δξαζηεξηφηεηα ησλ ππεξεζηώλ ή ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο 

ηνπ ΓΪκνπ, ε νπνΫα  πινπνηεΫηαη κΩζσ αιιεινπρΫαο ελεξγεηώλ. 

Νη ζπλερεΫο ιεηηνπξγΫεο εΫλαη δπλαηφ λα πεξηιακβΨλνπλ α. Θχξηεο ιεηηνπξγΫεο β. 

Νξηδφληηεο Ϊ πνζηεξηθηηθΩο ιεηηνπξγΫεο, 

Νη επΫ κΩξνπο ελέξγεηεο κηαο ιεηηνπξγΫαο εΫλαη δπλαηφ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε 

δηαδηθαζίεο, πνπ απνηεινχλ δηαθξηηΨ ηκΪκαηα ηνπ ζπλνιηθνχ αληηθεηκΩλνπ ηεο 

ιεηηνπξγΫαο. 

Γηαδηθαζία 

ΑιιεινπρΫα ζπλερψο επαλαιακβαλφκελσλ ελεξγεηώλ (αλζξψπηλσλ Ϊ κεραληθψλ) πνπ 

απνηειεΫ δηαθξηηφ ηκΪκα ηνπ ζπλνιηθνχ αληηθεηκΩλνπ κηαο ιεηηνπξγίαο. 

Έξγν (project)/ επέλδπζε 

Γξάζε πνπ εθηειεΫηαη εθ Ψπαμ, κε νινθιεξσκΩλν θαη ιεηηνπξγηθΨ απηνηειΩο 

αληηθεΫκελν, κε θαζνξηζκΩλε ρξνληθΪ Ωλαξμε θαη πΩξαο πινπνΫεζεο, κε ππεχζπλν 

πινπνΫεζεο θαη κε πξνυπνινγηζκφ δαπαλψλ, ζηνλ νπνΫν δεζκεχνληαη  ζπγθεθξηκΩλνη 

πφξνη (εηζξνΩο) γηα ηελ πινπνΫεζε ηνπ Ωξγνπ.  

ΘΨζε Ωξγν ζπληΫζεηαη απφ επΫ κΩξνπο ελέξγεηεο πνπ ζπληεΫλνπλ ζηελ νινθιΪξσζε ηνπ 

αληηθεηκΩλνπ ηνπ (πρ αγνξΨ γεο, κειΩηεο, θαηαζθεπΪ, επΫβιεςε θιπ). Νη επΫ κΩξνπο 
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ελέξγεηεο ελφο Ωξγνπ, εΫλαη δπλαηφ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ππνέξγα ή θάζεηο, πνπ 

απνηεινχλ δηαθξηηΨ ηκΪκαηα ηνπ ζπλνιηθνχ αληηθεηκΩλνπ ηνπ Ωξγνπ. 

Φάζε ή ππνέξγν  

ΑιιεινπρΫα ελεξγεηώλ (δηαδνρηθψλ Ϊ παξΨιιεισλ), πνπ απνηειεΫ δηαθξηηφ ηκΪκα ηνπ 

ζπλνιηθνχ αληηθεηκΩλνπ ελφο έξγνπ. 

Δηζξνέο  

ΔΫλαη νη παξαγσγηθνΫ ζπληειεζηΩο (πόξνη) πνπ θαηαλαιψλνληαη γηα ηελ πινπνΫεζε κηαο 

δξάζεο, ζε νξηζκΩλν ρξνληθφ δηΨζηεκα.  

Δθξνέο 

Ρα πξντφληα πνπ παξΨγνληαη απφ κηα δξάζε ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο 

ηνπ ΓΪκνπ, ζε νξηζκΩλν ρξνληθφ δηΨζηεκα.  

ΚπνξεΫ λα εΫλαη πξντφληα πιηθΪο Ϊ παξνρΪ Ψυισλ ππεξεζηψλ ζε πνιΫηεο Ϊ ιΪςε 

απνθΨζεσλ θαη παξαγσγΪ ξπζκΫζεσλ. 

Απνηειέζκαηα  

ΞξαγκαηνπνηεζεΫζεο αιιαγΩο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ απνδεθηώλ, ησλ ππεξεζηώλ, 

ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ ΓΪκνπ, ιφγσ ηεο πινπνΫεζεο κηαο 

Ϊ πεξηζζφηεξσλ δξάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο. Ρα απνηειΩζκαηα 

ζπγθξΫλνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο πξνθεηκΩλνπ λα 

εθηηκεζεΫ ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δξΨζεο ηνπ ΓΪκνπ. 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γήκνπ 

Έγγξαθν πνπ Ωρεη εγθξηζεΫ απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη πεξηιακβΨλεη : α) 

ηξαηεγηθό ρέδην ηνπ Γήκνπ β) ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ εθαξκνγΪ ηεο ζηξαηεγηθΪο 

θαηΨ ηελ επφκελε πεληαεηΫα γ) εμεηδΫθεπζε ησλ δξΨζεσλ, πνπ ζα πινπνηεζνχλ  απφ ηηο 

ππεξεζΫεο ηνπ ΓΪκνπ θαη ησλ  Λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ Ϊ ζε ζπλεξγαζΫα κε Ψιινπο 

θνξεΫο, δ) νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ εζφδσλ θαη δαπαλψλ θαη ε) δεΫθηεο 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο. 

ρέδην Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 

Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, σο Ωγγξαθν, πξηλ ηελ ΩγθξηζΪ ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην.  

ηξαηεγηθό ρέδην Γήκνπ 

Έγγξαθν πνπ Ωρεη εγθξηζεΫ απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, απνηειεΫ κΩξνο  ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη πεξηιακβΨλεη : α) απνηχπσζε θαη αμηνιόγεζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ ΓΪκνπ β) 

ην όξακα θαη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη δηαθπβέξλεζεο γ) ηε ζηξαηεγηθή ηνπηθήο θαη 

εζσηεξηθήο αλάπηπμεο θαη δ) ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηόηεηεο ηνπ ΓΪκνπ. 

Δπηρεηξεζηαθό ρέδην Γήκνπ 

Έγγξαθν πνπ απνηειεΫ κΩξνο  ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη πεξηιακβΨλεη: α) 

ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ εθαξκνγΪ ηεο ζηξαηεγηθΪο θαηΨ ηελ επφκελε πεληαεηΫα β) 

εμεηδΫθεπζε ησλ δξΨζεσλ, πνπ ζα πινπνηεζνχλ  απφ ηηο ππεξεζΫεο ηνπ ΓΪκνπ θαη ηα  

ΛνκηθΨ ηνπ Ξξφζσπα Ϊ ζε ζπλεξγαζΫα κε Ψιινπο θνξεΫο, γ) νηθνλνκηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ εζφδσλ θαη δαπαλψλ θαη δ) δεΫθηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο. 
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2. Ξεγέο άληιεζεο ζηνηρείσλ γηα ηε θαηάξηηζε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο. 

 Νδεγφο ΘαηΨξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ ΞξνγξακκΨησλ ΓΪκσλ (Έθδνζε 1ε) ηεο Δ.Δ.Ρ.Α.Α. 

 «ΝΫνλ - ΚπνγηΨηη - Άγηνο ΠηΩθαλνο: Ρν ρζεο ζην ζΪκεξα θαη ζην αχξην», Ππγγξαθηθφ 

Έξγν θαζεγεηψλ θαη ηεο ΝκΨδαο ΞεξηβαιινληηθΪο ΔθπαΫδεπζεο & ΡνπηθΪο ΗζηνξΫαο  

ηνπ ΓπκλαζΫνπ Αγ. ΠηεθΨλνπ 

 Ρν βηβιΫν ζρεηηθΨ κε ηελ ηζηνξΫα ηεο Άλνημεο κε ηΫηιν :«Από ηνλ Κέθξνπα θαη ηνλ 

Θεζέα κέρξη ην παιηό Μπνγηάηη θαη ηελ Άλνημε» 

 http://www.statistics.gr/ 

 http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1604 – 

πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο 2001 

 http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-

database/custom_database?user_param=A0101 

 http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=36&la=2 

 http://www.ypeka.gr/ - ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ & ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ 

ΑΙΙΑΓΖΠ 

 http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el-GR – ΔΟΥΞΑΗΘΝ 

ΝΗΘΝΙΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ NATURA 2000 

 http://geodata.gov.gr/geodata/ 

 http://geodata.gov.gr/maps/?zoom=7&lat=4577066.9315&lon=2641978.87084&layer

s=potamoi_eper_gr&layeropacity=100&baselayer=google&baselayeropacity=100 

 el.wikipedia.gov.gr 
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