
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΔΓΙΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 
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 ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ  

(Δλφηεηα 1ε) 

 

Γήκαξρνο Σαλάγξαο: Γεσξγίνπ Δπάγγεινο  

Δηδηθή πλεξγάηεο Γεκάξρνπ: Λέηε Μαξίλα 

 

Οκάδα χληαμεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο: 

1. Κνξιφο Γεψξγηνο, Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ 

2. Γθίθαο Γεκήηξηνο, Γηεπζπληήο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

3. Πξνθνπίνπ Νηθφιανο, Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

4. ψηαο Μηραήι, Μφληκνο Τπάιιεινο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 

5. Σζηψλεο Αλέζηεο, Μφληκνο Τπάιιεινο, Σερληθήο Τπεξεζίαο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Τα πεξηερόκελα ηνπ παξόληνο ηεύρνο βξίζθεηαη ζηηο ζειίδεο 290-294) 
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ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

Α. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ 

ζπληζηά έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηνπηθήο θαη νξγαλσηηθήο - ιεηηνπξγηθήο αλάπηπμεο 

γηα ηελ πεξίνδν 2011-2014, ζε ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

 

Δηδηθφηεξα, απνηειεί έλα πιαίζην ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ πνπ 

εμεηδηθεχνληαη ζε δξάζεηο κε νξίδνληα ηξηεηίαο, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Με άιια ιφγηα, ην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα δελ αλαθέξεηαη κφλν ζε έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ Δζληθνχο θαη ηνπηθνχο πφξνπο θαη ζα πινπνηεζνχλ απφ ηνλ ίδην 

ην Γήκν θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα, αιιά θαη ζε δξάζεηο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ νξγάλσζε 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 

 

Οπζηαζηηθά, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ απνηειεί έλα απαξαίηεην εξγαιείν γηα 

ηελ άζθεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπ ξφινπ, κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

 

α.  Δίλαη νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γήκνπ: Απνηειεί πξφγξακκα αλαπηπμηαθψλ ππνδνκψλ 

θαη ηνπηθψλ επελδχζεσλ, αιιά θαη πξφγξακκα πνπ απνθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο 

πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ην Γήκν. Δίλαη πξφγξακκα, πνιπηνκεαθνχ ραξαθηήξα, κε εχξνο 

ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ αληίζηνηρνπ ηνπ θάζκαηνο ησλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. 

Καιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαη ελ δπλάκεη ην ζχλνιν ησλ 

ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. 

 

β.  Απνηειεί ην ηξηεηέο πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ 

ηνπ: ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαλαθιάηαη ε βνχιεζε θαη ην φξακα ηεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο θαζψο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Σν φξακα ηεο δεκνηηθήο αξρήο απνηππψλεηαη ζηε 

ζηξαηεγηθή θαη αλαιχεηαη ζε ηξηεηέο πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ 
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Πξνζψπσλ ηνπ θαη ηέινο ζε εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ηεο θάζε ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. 

γ.  Δίλαη νξγαληθφ ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη 

κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ηνπ θχθινπ: Ζ ζχληαμε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ε αξρηθή θάζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ, 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο ηνπ Γήκνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή απνηειεί 

ην δηαξθέο αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ, ησλ πξντζηακέλσλ θαη ηεο 

αξκφδηαο ππεξεζίαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ. 

 

δ.  Τινπνηείηαη κέζσ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ: θνπφο ηεο ζχληαμεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο 

είλαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ ηξηεηνχο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζε εηήζην 

πξφγξακκα ησλ ππεξεζηψλ. Ο εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο ζηνρεχεη ζηνλ επηκεξηζκφ ησλ 

δξάζεσλ ηνπ ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο ζηηο ππεξεζίεο, νη νπνίεο πινπνηνχλ ηκήκαηα ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

ε.  Δθπνλείηαη κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ: Καηά ηε δηαδηθαζία ζχληαμήο 

ηνπ ζπκκεηέρνπλ: Αηξεηά φξγαλα, Τπεξεζηαθά ζηειέρε, Σνπηθνί θαη άιινη θνξείο. 

 

ζη. Αμηνπνηεί δείθηεο επίδνζεο: Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δηαηππψλεη κεηξήζηκνπο 

γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο, ε επίηεπμε ησλ νπνίσλ παξαθνινπζείηαη κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ επίδνζεο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο 

ηηκήο ησλ δεηθηψλ αμηνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία (εζφδσλ / δαπαλψλ, πφξσλ, εθξνψλ, 

απνηειεζκάησλ ζηνπο απνδέθηεο) πνπ ηεξνχληαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ελφο Γήκνπ. 

 

 

χκθσλα θαη κε ηνλ Καιιηθξάηε (παξ.1 άξζξν 266 Ν.3852/2010, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε 

ηελ παξ.10θα ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ N. 3870/2010 (ΦΔΚ 138/09.08.2010 ηεχρνο Α), γηα ην 

κεζνπξφζεζκν Πξνγξακκαηηζκφ ησλ Γήκσλ εθπνλείηαη πεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη θαη' έηνο ζε εηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο θαη Δηήζην 

Πξνυπνινγηζκφ. Σν Σερληθφ Πξφγξακκα θαηαξηίδεηαη καδί κε ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο, 

ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ θαη επηζπλάπηεηαη, ζε απηφ, σο παξάξηεκα. 

 

Δηδηθά κάιηζηα γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν 2011-2014: 

α. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα έρεη ηξηεηή δηάξθεηα. 

β. Ζ πξνζεζκία θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2011. (άξζξν 267 παξ.6 Ν.3852/2010) 



Επιχειρηςιακό Σχζδιο Δήμου Τανάγρασ 2011 - 2014 

                                                                                                                                                                       Φάση Α΄ 

 
5 

γ. Γηα ην έηνο 2011, Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο απνηειεί ν νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη 

ην Σερληθφ Πξφγξακκα. 

δ. Σν Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην 2012 ζπληάζζεηαη καδί κε ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα. 

ε. Καηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν δελ ζπληάζζεηαη ελδηάκεζε έθζεζε αμηνιφγεζεο. (άξζξν 11 

απφθαζεο 18183/02.04.2007 (ΦΔΚ 534/13.04.2007 ηεχρνο Β’) ΤΠΔΓΓΑ, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’ αξηζκ. 45038/08.08.2007 (ΦΔΚ 1613/17.08.2007 ηεχρνο Β’) θαη 

71841/21.12.2007 (ΦΔΚ 19/14.01.2008 ηεχρνο Β’) απνθάζεηο ηνπ ΤΠΔΓΓΑ θαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. 16422/17.04.2008 (ΦΔΚ 699/21.04.2008 ηεχρνο Β’) απφθαζε ηνπ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ 

ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ, θαη αλαδηαηππψζεθε απφ ην άξζξν 9 ηεο ππ. αξηζκ. 5694/03.02.2011 

απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ.) 
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Β.  ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

        (γεληθφ θαη εηδηθφ) 

 

Ζ ζπγθπξία ηεο λνκνζέηεζεο ηνπ ζχγρξνλνπ πιαηζίνπ γηα ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ 

απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, κέζα απφ ην Ν. 3852/2010, αιιά θαη ε αδηακθηζβήηεηε αξλεηηθή 

δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο, παξά ηηο δπζθνιίεο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζπλζήθεο απζηεξνπνίεζεο θαη πξνηππνπνίεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

ρψξαο ζε φια ηα επίπεδα. Ζ έιιεηςε πφξσλ, ε πξνγξακκαηηθή αλεπάξθεηα ζηελ ηνπηθή 

θιίκαθα θαη ε απνπζία νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα άθξσο 

αξλεηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε ζχγρξνλε ηνπηθή απηνδηνίθεζε πνπ θαιείηαη ηψξα λα ζεθψζεη ην 

κεγάιν βάξνο ηεο κεηαξξχζκηζεο, αιιά θαη ηεο επαλεθθίλεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

πξνσζψληαο βηψζηκεο ηνπηθέο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο.  

 

Σα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ησλ Γήκσλ, δχλαηαη λα παίμνπλ έλα ξφιν ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ζηελ πξνζπάζεηα ησλ ΟΣΑ λα ηεξαξρήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ, λα αμηνινγήζνπλ ηε 

δξάζε ηνπο θαη λα επηηχρνπλ ηελ σξίκαλζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη έξγσλ γηα ηελ πεξηνρή 

αλαθνξάο ηνπ. Απηφ ζα ζπκβεί κνλάρα φηαλ απφ θνηλνχ, νη δεκνηηθέο αξρέο, νη ππεξεζίεο 

θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη νη πνιίηεο απνθαζίζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

ζχληαμε θαη πηνζέηεζε ελφο εξγαιείνπ «κπνχζνπια» πνπ ραξάζζεη ζηξαηεγηθή θαη 

κεζνδεχεη ηελ πινπνίεζε έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ κε πξνθαζνξηζκέλν νξίδνληα. 

 

Με βάζε ην Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΚΓΚ Ν. 3463/2006  «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» – ΦΔΚ 114/Α’/08.06.2006) πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή εθπφλεζε 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ – ρεδίσλ (Δπ.Π) γηα ΟΣΑ κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 10.000 

θαηνίθνπο θαη πξναηξεηηθή γηα ηνπο ππφινηπνπο κε βάζε θαη πξνδηαγξαθέο πνπ εθπφλεζε ην 

ΤΠΔΓΓΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔΣΑΑ. Παξά ηελ ππνρξεσηηθή εθπφλεζε δελ πθίζηαηαη 

θακία δέζκεπζε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ, απφ θαλέλα απφ 

ηα δηαζέζηκα ρξεκαηνδνηηθά κέζα είηε εζληθήο, είηε επξσπατθήο πξνέιεπζεο. Θεκαηηθά 

θηλνχληαη ζηελ ηεθκεξίσζε δξάζεσλ πνπ ζα θιεζεί λα πινπνηήζεη έλαο ΟΣΑ ζηνπο ηνκείο 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, αιιά θαη ζηελ πεξηγξαθή δξάζεσλ πνπ εθηηκάηαη φηη είλαη ζθφπηκεο λα 

πινπνηεζνχλ απφ άιινπο θνξείο πνπ έρνπλ σο ρψξν δξάζεο ηα φξηα ηνπ θάζε ΟΣΑ. Ζ 

πξνβιεπφκελε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπο είλαη κε βάζε ηνλ Κψδηθα ε δηάξθεηα κηαο 

δεκαξρηαθήο ζεηείαο. 

 

Ο νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ελφο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ νπνηνπδήπνηε ΟΣΑ, θξίλεηαη 

απφ ην θαηά πφζν: 1) θαηαθέξλεη λα ελζσκαηψζεη ηηο ππεξθείκελεο πξνβιέςεηο θαη πνιηηηθέο 

πνπ παξάγνληαη απφ ηα ζρέδηα αλσηέξσλ ρσξηθά επηπέδσλ θαη 2) αλ επηηπγράλεη λα 
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ζπλδπάζεη ηηο πνιηηηθέο θαη ηα κέζα πνπ ν εζληθφο αλαπηπμηαθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ 

πξνζθέξεη (ΠΓΔ, ΔΠΑ, ζχγρξνλα εξγαιεία φπσο Jessica θα), πξνο φθεινο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θαη ελ γέλεη ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο πνπ αληηπξνζσπεχεη. 

Ζ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ επηπέδσλ ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, εκθαλίδεη κηα πιεξφηεηα 

θαιχπηνληαο φια ηα ρσξηθά επίπεδα (εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ππν – πεξηθεξεηαθφ) 

 

Πίλαθαο ζρεδίσλ & πξνγξακκάησλ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

Δπίπεδν Δίδνο ρεδίνπ ή Πξνγξάκκαηνο Θεζκηθφ Πιαίζην  

 

 

 

Δζληθφ 

Δζληθφ πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο (πεξηιακβάλεη θαη ην 

Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ) 

Σν πξνβιέπεη ην άξζξν 4 ηνπ 

Καλνληζκνχ 1466/97 ηνπ ΔΚ 

Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 

(ΔΠΑ) 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη 

ην ΔΠΑ θαη ηα ΣΔΠ είλαη: 

 Ν. 3614/2007 

(ΦΔΚ/Α/267) 

 Ν. 3840/2010 (ΦΔΚ/Α/53) 

 ΤΑ 14053/ΔΤ 1749/27-3-

2008 (ΦΔΚ/Β/540) 

Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

(ΣΔΠ), Πξφγξακκα Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο (ΠΑΑ), ΔΠ 

  

Πεξηθεξεηαθφ   

Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα (ΠΔΠ) 

Σν ζεζκηθπν πιαίζην πνπ 

δηέπεη ηα ΠΔΠ είλαη: 

 Ν. 3614/2007 

(ΦΔΚ/Α/267) 

 Ν. 3840/2010 (ΦΔΚ/Α/53) 

 ΤΑ 14053/ΔΤ 1749/27-3-

2008 (ΦΔΚ/Β/540) 

 Πεληαεηή Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

(αηξεηψλ Πεξηθεξεηψλ) 

Ν. 3852/2010 (άξζξν 268) 

 Δηήζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο  

 

Καηψηεξν ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ 

(ηνπηθφ) 

Πεληαεηή Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

ΟΣΑ α’ βαζκνχ 

Ν. 3463/2006 – ΚΓΚ (άξζξν 

203)  

Ν. 3852/2010 (άξζξν 266) Δηήζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο  

ΝΟΜΗΚΖ ΒΑΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ  

Ν.1622/1986–ΦΔΚ 92/Α/14.07.1986, Ν.3614/2007 – ΦΔΚ 267/Α/03.12.2007, 

Ν.3299/2004–ΦΔΚ261/Α/23.12.2004, Ν.3463/2006 – ΦΔΚ 114/Α/08.06.2006 

Πεγή : ηδία επεμεξγαζία 

Αλαπηπμηαθφο – Δπελδπηηθφο Νφκνο Ν. 3908/2011 
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Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ (σο θαζ’ χιελ θαη εθ ηνπ λφκνπ αξκφδηα) έρεη 

πξνγξακκαηίζεη ηε ζχληαμε ελφο Δπηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ, φρη κε απιά θαλνληζηηθή – 

δηεθπεξαησηηθή δηάζηαζε, αιιά ελφο ζρεδίνπ κε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε ζηξαηεγηθή θαη 

παξεκβάζεηο. Δπηηπρεκέλν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, είλαη ην ΔΠ εθείλν πνπ θαηαθέξλεη λα 

δηαγλψζεη ηηο ηνπηθέο αλάγθεο, λα ηηο ηεξαξρήζεη, λα πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία σξίκαλζεο ηνπ 

έξγνπ θαη ηέινο λα ζπλδέζεη ην έξγν κε ηηο πθηζηάκελεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Δπηπξφζζεηα, ε ζπκβνιή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζπληζηάηαη κεηαμχ άιισλ:   

 ηελ εμεηδίθεπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ θαηεπζχλζεσλ  θαη ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

ΠΔΠ ηεο Υσξηθήο Δλφηεηαο ηεξεάο Διιάδαο 2007 – 2013 γηα ηελ πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηηο αλαγθαίεο ζπλέξγεηεο ηφζν κε ηα 

ινηπά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2007 – 2013 φζν θαη κε ηηο 

παξάιιειεο πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα, εζληθά θαη επξσπατθά, 

 ηνλ εληνπηζκφ ησλ πινπνηνχκελσλ θαη ησλ ζρεδηαδφκελσλ παξεκβάζεσλ ζηηο 

πεξηνρέο απηέο θαη ζηελ εθηίκεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο θαη δπλαηφηεηαο έληαμήο ηνπο 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο πεξηφδνπ 2007 – 2013 

 ην λα πξνηείλεη παξεκβάζεηο – δξάζεηο ζε ζπλέξγεηα κε φια ηα δηαξζξσηηθά ηακεία 

(ΔΚΣ θιπ) 

 ηελ απνηίκεζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπο γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο εμειίμεηο ζηηο επξσπατθέο 

πνιηηηθέο (π.ρ. Territorial Agenda) 

 ηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ νξγάλσζε (ζρεδηαζηηθά) ζθφπηκσλ θαη εθηθηψλ 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ πνπ δελ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο πξνηαζεί, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ηερληθέο, ρξεκαηνδνηηθέο θαη νξγαλσηηθέο – δηαρεηξηζηηθέο πξνυπνζέζεηο.  

 

ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθζπγρξνληζκνχ ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη κε απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κφληκσλ δνκψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο ησλ 

Γήκσλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, κε ην θεθάιαην Ε - άξζξα 203-207 ηνπ λένπ Κψδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Κ.Γ.Κ.), ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ 

απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο  Ο.Σ.Α.. 

 

Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 185/2007 «ξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) A’ βαζκνχ» θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε  ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν κε ην 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 89/11. 
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Με ηελ  αξ. 45 /58939/ 25 -  10 – 2006 εγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ γηα ην ζθνπφ, 

ηε δηάξζξσζε θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΠ)  

 

Με ηελ αξ. 66/50837/14-09-2007 εγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ζρεηηθά κε ηηο 

δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΠ) Ο.Σ.Α. α’ βαζκνχ 

 

Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε 18183/02-04-2007 (ΦΔΚ 534 / Β’ /13-04-2007),«Πεξηερφκελν, 

δνκή θαη ηξφπνο ππνβνιήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) α’ βαζκνχ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε  ηηο ππ’ αξηζκ. 45038/08.08.2007 

(ΦΔΚ 1613/ Β’ /17.08.2007) θαη 71841/21.12.2007 (ΦΔΚ 19/ Β’ /14.01.2008) απνθάζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 

16422/17.04.2008 (ΦΔΚ 699/ Β’ /21.04.2008) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη 

αλαδηαηππψζεθε απφ ην άξζξν 9 ηεο ΑΠ 5694/03-02-2011 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, φπνπ 

θαζνξίζηεθε ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α.  

 

Ο νδεγφο θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΟΣΑ απφ ηελ  ΔΔΣΑΑ δελ απνηειεί 

λνκηθή δέζκεπζε επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζε απηήλ, παξά κφλνλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρεη εθδψζεη ην ΤΠΔ (Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ). 

 

Δηδηθά γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν 2011-2014, ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα έρεη ηξηεηή 

δηάξθεηα. 

 

Παξάιιεια ν Ν. 3852/2010 (Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο) εηζήγαγε λέα βήκαηα ζηε 

δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε 

γλσκνδφηεζε ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζρεηηθά κε ην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ (άξζξν 76 παξ.2α Ν. 

3852/2010) θαη ε απνζηνιή γηα έιεγρν ηεο Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ηελ 

ςήθηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ, ζηνλ Διεγθηή λνκηκφηεηαο (ή ζηνλ 

Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο έσο ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο) κέζα ζε 

πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ (άξζξν 225 Ν.3852/2010). Σέινο, ζην άξζξν 266 ηνπ Ν. 

3852/2010 θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Σερληθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

θαη ησλ Δηήζησλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο πνπ ην εμεηδηθεχνπλ. 

 

Με βάζε ην παξαπάλσ ζεζκηθφ πιαίζην εηζάγνληαη κφληκεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ ζηνπο ΟΣΑ ψζηε ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο 

παξαθνινχζεζεο θαη ηεο κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ηνπο λα απνηειέζεη 
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κηα ζηαζεξή εζσηεξηθή ιεηηνπξγία, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο θάζεηο, κε 

ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. 
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Γ.  ΚΟΠΟΗ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 

Ζ δηεζλήο εκπεηξία θαηαδεηθλχεη ζπλερψο κέζα απφ κειέηεο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο, φηη ε 

έλλνηα θαη ε πξαθηηθή ηεο «αλάπηπμεο» ζηεξίδεηαη πιένλ ζηνλ ζρεδηαζκφ , ζηελ έξεπλα, 

ζηελ αλαδήηεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο ηεο αλάπηπμεο πνπ 

επηδηψθεη λα πεηχρεη ε θάζε πφιε ή πεξηνρή. Ο ζρεδηαζκφο  πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηξεηο 

αιιειέλδεηεο παξακέηξνπο: νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα, δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ 

θαη επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. 

 

Απνηειεί κηα δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ θαη επηινγήο ζηξαηεγηθψλ 

θαη πνιηηηθψλ πινπνίεζεο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ επηζηεκνληθή αλάιπζε, ηε δηεζλή 

εκπεηξία, ηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

νηθνλνκία, ζηελ θνηλσλία θαη ηηο ππνδνκέο θάζε πεξηνρήο. 

 

Αμηνπνηείηαη ε αλάιπζε SWOT πνπ αθνξά κεζνδνινγηθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηφζν ζην 

εζσηεξηθφ (internal situation audit) φζν θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (external situation 

audit).  

  

Βαζηθή απνζηνιή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ είλαη λα απνηειέζεη επηρεηξεζηαθφ εξγαιείν 

ζρεδηαζκνχ, αλάιπζεο, αμηνιφγεζεο θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ λα 

ζπκβάιινπλ ζηε βηψζηκε θαη καθξνρξφληα αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Σαπηφρξνλα ην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαζίζηαηαη αλαγθαίν γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε φισλ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ – ζε θνηλνηηθά ή Δζληθά Πξνγξάκκαηα – παξεκβάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο, θαζψο θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο κε ζηφρν ηελ δηακφξθσζε 

ηεο αλαπηπμηαθήο ηνπ ζηξαηεγηθήο ζηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 2007 – 2013. 

 

Οη γεληθνί ζθνπνί ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο θαη 

εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ θαη ε ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ, ζε ελαξκφληζε κε 

εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη θαηεπζχλζεηο. Δηδηθφηεξα: 

 

Α) Πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο 

 

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαηά θχξην ιφγν ζα πξνζδηνξίδεη ηηο λέεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζα πξέπεη λα εθηειέζεη ν Γήκνο ζην πιαίζην ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, κε 

απψηεξνπο ζθνπνχο : 
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α)  ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

πεξηνρήο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Γήκνπ ζηνπο ηνκείο: 

 ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αεηθφξνπ δηαρείξεζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

 ηεο βειηίσζεο ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

 ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ δηθηχσλ εμππεξέηεζεο 

 

Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Γήκνπ ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο γίλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο 

θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ, ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ 

θαη ηεο ζέζπηζεο θαλνληζηηθψλ φξσλ θαη ξπζκίζεσλ.  

 

Απνδέθηεο ησλ δξάζεσλ απηψλ είλαη νη γεσγξαθηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθά ή ηνπηθά 

δηακεξίζκαηα, ζπλνηθίεο ή γεηηνληέο) 

 

β)  ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 

ηνπ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο:  

 ηεο Κνηλσληθήο πνιηηηθήο,  

 ηεο Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ,  

 ηεο Οηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο. 

 

Οη απνδέθηεο ησλ δξάζεσλ απηψλ είλαη νη δηάθνξεο θνηλσληθν – νηθνλνκηθέο νκάδεο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο (π.ρ. λένη, παηδηά, ειηθησκέλνη, αγξφηεο, άλεξγνη 

θηι) 

 

Έηζη ηα ηξία ζηξαηεγηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ απαληήζεηο είλαη ηα 

αθφινπζα: 

• Πξώηνλ: Πξνζδηνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ν Γήκνο Σαλάγξαο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

• Γεύηεξνλ: Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζηφρνπ, δειαδή ζε πνην ηχπν ή επίπεδν αλάπηπμεο 

επηδηψθεη λα θηάζεη ν Γήκνο Σαλάγξαο. 

• Σξίηνλ: Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ, δειαδή πνηα κέζα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Γήκνο 

Σαλάγξαο γηα λα θηάζεη ζην επίπεδν αλάπηπμεο πνπ επηδηψθεη.  

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα  δψζεη απαληήζεηο ζηα ηξία 

αλψηεξα εξσηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα νη θαηεπζχλζεηο θαη νη 

αληίζηνηρεο δξάζεηο νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ην Γήκν Σαλάγξαο ζην επηζπκεηφ αλαπηπμηαθφ 

απνηέιεζκα.  

 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ζηα εμήο: 
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•  Πξνζαλαηνιηζκφο ζην ηξίπηπρν «νηθνλνκία – θνηλσλία – πεξηβάιινλ», ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη ε θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

•  Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. 

•  Πξνψζεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ θαη θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ Γήκνπ. 

•  Απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή θαη αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ. 

•  Πξνζέιθπζε πξφζζεησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

•  Πεξηνξηζκφ ηεο απνζπαζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ. 

•  Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ δεκηνπξγηθψλ δπλάκεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ   

   πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ (επηρεηξήζεηο – δεκφζηνη ηνπηθνί θνξείο – πνιίηεο) ζε       

   δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο δξάζεσλ αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο   

   θαηεχζπλζεο ηεο αζηηθήο αλαζπγθξφηεζεο θαη αλάπηπμεο. 

 
 
Β) Δζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ ΟΣΑ σο νξγαληζκνχ 
 

Δθηφο απφ ηηο δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ππνπξνγξάκκαηα γηα ηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

Γήκνπ σο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ (σο θνξέα παξνρήο ζπιινγηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

αιιά θαη σο θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ ζεζκνχ), κε ζθνπνχο ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

Δηδηθφηεξα νη ζρεηηθέο δξάζεηο απνζθνπνχλ: 

 ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, 

 ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γήκνπ, κέζσ ηνπ κεζνπξφζεζκνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ, ηεο αλάπηπμεο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ, ηεο 

κεραλνξγάλσζεο, ηεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ θαη ηεο εμαζθάιηζεο γεο θαη θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, 

 ζηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ, κέζσ ηνπ κεζνπξφζεζκνπ 

νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο νξζνινγηθφηεξεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

 

 

Γ) Αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο επηξξνήο άιισλ θνξέσλ 

 

Πνιιέο ηνπηθέο αξρέο ζεσξνχλ φηη ν ξφινο ελφο ΟΣΑ δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηηο 

νξηνζεηεκέλεο απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην αξκνδηφηεηέο ηνπ θαη φηη νη ΟΣΑ είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα κεξηκλνχλ γηα ηε ζπλνιηθή επεκεξία ηεο πεξηνρήο ηνπο.  Ζ δηνίθεζε ελφο ΟΣΑ γίλεηαη 

αληηιεπηή φρη κφλν σο δηνίθεζε παξνρήο νξηζκέλσλ πάγησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά 
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σο κέξηκλα γηα ην ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. ’ απηή ηελ θαηεχζπλζε ην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ελφο ΟΣΑ ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεη ηε ζπκβνιή πνπ κπνξνχλ λα 

έρνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ ΟΣΑ:  

 νη ηνπηθνί θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί θνξείο (ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ζχιινγνη θαη κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο 

 νη γεηηνληθνί ΟΣΑ 

 νη ινηπνί θνξείο ηνπ πνιηηηθν- δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο (Κεληξηθνί Φνξείο, 

Πεξηθέξεηα) 

 

Δπνκέλσο ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα εθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο, ηα έξγα θαη ηηο ξπζκίζεηο 

γηα ηα νπνία είλαη αξκφδηνο ν ΟΣΑ, είλαη δπλαηφ λα εληνπίδεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλήθνπλ 

ζηελ αξκνδηφηεηα άιισλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη λα πξνζδηνξίδεη ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο 

ζπλεξγαζίεο θαη επηξξνήο ησλ θνξέσλ απηψλ απφ ηνλ ΟΣΑ. 

 

Σν πξφγξακκα εθηφο ησλ άιισλ ζηνρεχεη επίζεο, ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ 

ζπλεξγαζίαο ησλ ΟΣΑ κε θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ, δεκφζηνπ θαη θνηλσληθνχ ηνκέα, γηα ηε 

ζπληνληζκέλε πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ απφ θνηλνχ παξνρή ηνπηθψλ 

ππεξεζηψλ.   
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Γ.  ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΗ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 
ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014  ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ 
ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. 

 

Σν πεξηερφκελν, ε δνκή θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ 

ΟΣΑ α’ βαζκνχ θαζνξίδνληαη κε ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε 18183/02-04-2007 (ΦΔΚ Β΄534/13-

04-2007), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε 5694/03-02-2011, 

θαζνξίζηεθε ην πεξηερφκελν θαη ε δνκή ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ΟΣΑ, ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο θαη ππν – ελφηεηεο : 

 

 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο 

Κεθάιαην1.1: Πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

Κεθάιαην1.2: ηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ θαη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο 

 

 Δλφηεηα 2: Δπηρεηξεζηαθφο πξνγξακκαηηζκφο 

Κεθάιαην2.1: ηφρνη θαη δξάζεηο 

Κεθάιαην2.2: Πεληαεηήο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ (Δηδηθά γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν 

2011-2014, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα έρεη ηξηεηή δηάξθεηα) 

 

 Δλφηεηα 3: Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη δείθηεο παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο 

Κεθάιαην 3.1.: Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

Κεθάιαην 3.2.: Γείθηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

  

Ζ Α΄ Δλφηεηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο  αλαθέξεηαη ζηνλ 

ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ θαη πεξηιακβάλεη 3 θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην αθνξά ζηελ 

παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ γεσγξαθηθψλ, ηζηνξηθψλ, δηνηθεηηθψλ, 

δεκνγξαθηθψλ, νηθνλνκηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαη ρσξνηαμηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ ηερληθψλ, θνηλσληθψλ θαη άιισλ 

ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ πεξηγξαθή ηεο αλαπηπμηαθήο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο 

θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ αλάπηπμεο ηεο, πνπ θαιείηαη ν Γήκνο λα 

αληηκεησπίζεη ηελ επφκελε πεξίνδν. 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη θαη αμηνινγείηαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο  θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδεηαη ε νξγαλσηηθή 
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ηνπο δνκή, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ, ε ζηειέρσζε θαη ε ππνδνκή 

ηνπο θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη ηα 

δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπο θαη εληνπίδνληαη ηα θξίζηκα δεηήκαηα εζσηεξηθήο 

αλάπηπμεο. 

 

Ζ Α’ Δλφηεηα νινθιεξψλεηαη κε ην ηξίην θεθάιαην. ε απηφ πεξηγξάθεηαη ην επξσπατθφ, 

εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ αλαπηπμηαθφ πιαίζην, ην νπνίν καδί κε ηα θξίζηκα δεηήκαηα 

αλάπηπμεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, αιιά θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ηηο επθαηξίεο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ θαηεπζπληεξίσλ αξρψλ ηνπ Γήκνπ, πνπ ζηε 

ζπλέρεηα ζα εμεηδηθεπηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο, κέηξα θαη γεληθνχο 

ζηφρνπο. 

 

Ζ Β’ Δλφηεηα αλαθέξεηαη ζηνλ Δπηρεηξεζηαθφ θαη Οηθνλνκηθφ Πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ. 

Οη άμνλεο θαη ηα κέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο εμεηδηθεχνληαη ζε ζρέδηα δξάζεο ησλ Τπεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ, ηα νπνία ζα πινπνηεζνχλ ζηε βάζε 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 
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Δ.  ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΣΑΡΣΗΖ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

Ζ ζχληαμε ηεο Α’ Δλφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο), 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηε κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη ζηνλ Οδεγφ Καηάξηηζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΟΣΑ, ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο (ΔΔΣΑΑ ΑΔ), θαη’ αληηζηνηρία κε φζα πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην (ΤΑ θαη ζην ΠΓ θαη αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν θαη ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ 

ΔΠ). Δηδηθφηεξα, ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, αλαθέξεηαη ζε κηα δηαδηθαζία 5 βεκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη σο εμήο: 

 

Βήκα 1 : Πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε 

 

Σν πξψην βήκα αθνξά ζηελ πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο 

θαηάξηηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, κέζσ ελεξγεηψλ φπσο ε 

ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο έξγνπ, ε δηαηχπσζε ησλ αξρηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηεο 

δεκνηηθήο αξρήο, ε νξγάλσζε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ θαη ε ελεκέξσζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ΝΠ ηνπ Γήκνπ.  

 

Βήκα 2 : πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Γήκνπ 

 

Καηά ην δεχηεξν βήκα πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε γεληθή, καθξνζθνπηθή εηθφλα ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη αλαθέξνληαη ηα γεσγξαθηθά, πιεζπζκηαθά, θνηλσληθά, 

νηθνλνκηθά, πνιενδνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

ηε ζπλέρεηα αμηνινγείηαη ε θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο θαη εληνπίδνληαη ηα θξίζηκα 

δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο ζε θάζε ζεκαηηθφ ηνκέα («Πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα 

δσήο», «Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο», «Σνπηθή 

Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε», «Καζεκεξηλφηεηα», «Γηαθπβέξλεζε»). Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, ε νκάδα έξγνπ ρξεζηκνπνηεί ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη ζηνηρεία απφ 

άιιεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ αιιά θαη πεγέο φπσο ε 

βηβιηνγξαθία, ε αξζνγξαθία θαη ην δηαδίθηπν. Δπίζεο, ζηειέρε ηνπ Γήκνπ 

αμηνινγνχλ ηελ θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκαηηθά 

πεδία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ εηδηθφηεηα ηνπο. 
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Βήκα 3 : πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ σο νξγαληζκψλ. 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηξίηνπ βήκαηνο ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο πξντζηάκελνπο ηνπ 

Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, εξσηεκαηνιφγην, ζην νπνίν πεξηγξάθνπλ θαη 

αμηνινγνχλ ζπλνπηηθά ηα βαζηθά ιεηηνπξγηθά, νξγαλσηηθά θαη νηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθείαο ππεξεζίαο, ζηηο εμήο ελφηεηεο: δξαζηεξηφηεηεο & 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο, νξγάλσζε θαη ζπλεξγαζίεο, αλζξψπηλν 

δπλακηθφ & πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη νηθνλνκηθά ηεο ππεξεζίαο. ηε ζπλέρεηα ε 

νκάδα έξγνπ, αμηνπνηψληαο ηηο απαληήζεηο ζηα πξνεγνχκελα εξσηεκαηνιφγηα 

θαηαγξάθεη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο θάζε ππεξεζίαο θαη εληνπίδεη ηα 

θξίζηκα δεηήκαηα εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ζε θάζε κία απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

 

Βήκα 4 :  Καζνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 

Γήκνπ. 

 

θνπνί ηνπ βήκαηνο είλαη α) ε επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν 

Γήκνο κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεο, β) ε 

νκαδνπνίεζε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ζε Άμνλεο θαη Μέηξα θαη γ) ε δηαηχπσζε ηνπ 

νξάκαηνο θαη ησλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαθπβέξλεζεο. Οη ελέξγεηεο απηέο 

εθηεινχληαη απφ ηελ νκάδα έξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεκνηηθή αξρή, κε βάζε 

ηα: ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

ηνπ Γήκνπ, ην επξσπατθφ, εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ αλαπηπμηαθφ πιαίζην θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. 

 

Βήκα 5 : Έγθξηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ θαη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο 

 

Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν βήκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ 

πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελέξγεηεο : 

 Έγθξηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

 Γεκνζηνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο (Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ) 

 χλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο θαη ελεκέξσζε 

ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. 

 

Ζ θαηάξηηζε ηεο Β’ Δλφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ επηρεηξεζηαθφ θαη 

νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ζα νινθιεξσζεί κε ηα αθφινπζα βήκαηα: 
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Βήκα 1 : Καηάξηηζε ζρεδίσλ δξάζεο 

Βήκα 2 : Σξηεηήο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ 

Βήκα 3 : Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

Βήκα 4 : Οινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο & ηειηθέο ελέξγεηεο 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΣΩΝ ΣΑΓΙΩΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΟΤ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Βήκα 1  Πξνεηνηκαζία & νξγάλσζε 

ΣΑΓΗΟ Α 

ΑΠΟΣΤΠΧΖ & ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΗ 

ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Βήκα 2 
 Πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ 

Βήκα 3 
 Πεξηγξαθή & αμηνιφγεζε ηνπ Γήκνπ θαη 

ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

Βήκα 4 
 Καζνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ 

αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ 

Βήκα 5 

 
Έγθξηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ θαη 
δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο 

ΣΑΓΗΟ Β 

ΔΓΚΡΗΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ 
ΥΔΓΗΟΤ - ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ 

Βήκα 6  Καηάξηηζε ζρεδίσλ δξάζεο 

ΣΑΓΗΟ Γ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 
Βήκα 7  Σξηεηήο πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ 

Βήκα 8  Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

Βήκα 9 
 Οινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ηειηθέο ελέξγεηεο 

ΣΑΓΗΟ Γ 

ΣΔΛΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

 

 

Σα νθέιε απφ ηελ εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

εθηηκάηαη φηη ζα είλαη:  

1. Πξνζηαζία θαη Αλαβάζκηζε ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο  

2. Βειηίσζε ηεο Κνηλσληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Δπεκεξίαο 

3. Βειηίσζε ηεο Απνδνηηθφηεηαο θαη Απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ 

4. Βειηίσζε ηεο Παξαγσγηθήο Ηθαλφηεηαο ηνπ Γήκνπ 

5. Βειηίσζε ηεο Ηθαλνπνίεζεο ησλ Γεκνηψλ 

6. Βειηίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ  
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Σ.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ 
πσο θαίλεηαη θαη απφ ην πξναλαθεξφκελν πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ, εληνπίδνληαη ηξεηο 

δηαθξηηέο ελφηεηεο ζηελ φιε δηαδηθαζία. Ζ πξψηε αθνξά ηελ απνηχπσζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, θαηά ηελ νπνία ε 

ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γίλεηαη κέζσ πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο 

έξεπλαο. 

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ελφηεηα απηή έρεη ε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο 

πξντζηακέλνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί θαη απνινγεζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο 

εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ. Αθνινπζεί ε δηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο, ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνπο θχξηνπο 

άμνλεο πνιηηηθήο γηα ηελ ηξέρνπζα δεκνηηθή πεξίνδν. 

Ζ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

εμεηδίθεπζε ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ζρεδίσλ δξάζεο εγθεθξηκέλσλ 

απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη ηνπ ρξνληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε έγθξηζε απφ ηελ ΓΓ 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζήο ηνπ θαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ ζε εηήζηα 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζεί ε πινπνίεζή ηνπ. 

 

Ε. ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΠ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 
Αξρηθή ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ 

Γήκνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Γηεπζπληψλ θαη πξντζηάκελσλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ. ηε 

ζπλάληεζε απηή δεηήζεθε απφ ηνπο παξηζηάκελνπο λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηα κέιε ηεο 

Οκάδαο χληαμεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο  ζηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ . 

 

 



Επιχειρηςιακό Σχζδιο Δήμου Τανάγρασ 2011 - 2014 

                                                                                                                                                                       Φάση Α΄ 

 
21 

Ζ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ 

 

Με ηελ νινθιήξσζε θαη έγθξηζε ηεο Α΄ θάζεο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα ηίζεηαη ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε. ην πιαίζην απηφ ζα πξνζθιεζνχλ νη 

εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη θάηνηθνη ηεο πφιεο πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηηο 

δηθέο ηνπο πξνηάζεηο.  

 

Ο δεκφζηνο δηάινγνο απνηειεί θξίζηκν κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο αθνχ ε ηνπηθή θνηλσλία θαιείηαη λα δηαηππψζεη ηε γλψκε ηεο γηα ην 

αλαπηπμηαθφ κέιινλ ηεο πεξηνρήο θαη γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα ηεζνχλ. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 185/2007 (Α΄221) «ην εγθεθξηκέλν από ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην θείκελν ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ, δεκνζηνπνηείηαη γηα 

δηαβνύιεπζε, ηνπιάρηζηνλ επί δύν (2) εβδνκάδεο, κε θαηαρώξεζε ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ, εάλ ππάξρεη, θαζώο θαη κε θάζε άιιν πξόζθνξν κέζν. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηόδνπ δεκνζηνπνίεζεο ππνβάιινληαη πξνηάζεηο, εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά, 

από ηα ηνπηθά ή δηακεξηζκαηηθά ζπκβνύιηα, από πνιίηεο ή ελώζεηο πνιηηώλ θαη από 

ηνπηθνύο θνηλσληθνύο θαη νηθνλνκηθνύο θνξείο». 

 

Δπηπξφζζεηα, κε απφθαζε Γεκάξρνπ κπνξεί λα νξγαλσζεί εκεξίδα, ζεκαηηθέο ζπλαληήζεηο, 

δεκφζηα ζπδήηεζε θαη φπνηα άιιε ελέξγεηα δηαβνχιεπζεο θξίλεηαη αλαγθαία.  

 

ην πιαίζην ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ν Γήκνο Σαλάγξαο πξνηείλεη λα δηνξγαλσζεί κία 

εθδήισζε κε εθπξνζψπνπο ηνπηθψλ ζπιιφγσλ θαη θνξέσλ θαη πνιίηεο. 

 

ηφρνο ηεο εθδήισζεο απηήο ζα είλαη ε ελεκέξσζε ησλ ηνπηθψλ επαγγεικαηηθψλ, 

πνιηηηζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη άιισλ θνξέσλ ηεο πφιεο θαη φισλ ησλ πνιηηψλ, γηα ηνπο 

λένπο ζεζκνχο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα πξνθεηκέλνπ 

απηνί λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια ψζηε λα ππνβάιινπλ εθηθηέο πξνηάζεηο έξγσλ. Ζ 

εθδήισζε ζα ιάβεη ρψξα κεηά ηελ έγθξηζε ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 

ην πιαίζην ηεο δηεπξπκέλεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ζα πξέπεη λα: 

 

Α)  δεκνζηεπηεί ζηνλ ηνπηθφ Σχπν πεξίιεςε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ 

θαη Πξφζθιεζε ησλ πνιηηψλ λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 

Β)  δεκνζηεπηεί ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν (site) ηνπ Γήκνπ ην πιήξεο θείκελν ηεο πξψηεο θάζεο 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ην πξφγξακκα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο θαη ην 
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εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν ζα θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ νη πνιίηεο θαη λα ην ζηείινπλ 

ζην Γήκν ειεθηξνληθά ή ηαρπδξνκηθά.  

 

ην πιαίζην ηεο νινθιήξσζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ, 

αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ νξάκαηνο γηα 

ηελ πφιε ηνπο, ν Γήκνο θαιεί ηνλ θάζε πνιίηε ρσξηζηά λα ζπλδξάκεη κε ηελ απνηχπσζε ησλ 

ζθέςεσλ ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο κε ηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην, (ην νπνίν ππάξρεη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ) 

θαιείζηε λα ην ζπκπιεξψζεηε θαη λα απνζηείιεηε ειεθηξνληθά ή λα ην ηαρπδξνκήζεηε ζην 

Γήκν. 

 

 

Θ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΔΗΣΑΗ 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΔΠ, βαζίδεηαη ζηελ αλάγθε επίηεπμεο 

ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, πνπ αθνξά ζηε ζχληαμε θαη απνδνρή ελφο πξνγξακκαηηζκνχ 

πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κέζα ζηα 

πιαίζηα ηφζν ηεο ζεζκηθήο θαηνρχξσζεο, φζν θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ 

παξέρνληαη.  

 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Α’ Φάζεο ηνπ Δ.Π. πεξηέιαβε ηα 

αθφινπζα: 

 πγθξφηεζε νκάδα ζχληαμεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ δήκνπ Σαλάγξαο (αξ. 

Απφθαζεο 545) ζηηο 25/10/2011. Ζ νκάδα έξγνπ ζπλεδξίαζε ηελ ίδηα εκέξα γηα λα 

δηαηππσζνχλ νη γεληθέο αξρηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ Σνπηθή θαη Δζσηεξηθή 

Αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη 

θαηαλνκή εξγαζηψλ ζηα κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ζ 

Οκάδα Έξγνπ κε ην ππ’ αξηζκ. 1/25-10-2011 πξαθηηθφ ηεο ελέθξηλε νκφθσλα ηηο 

γεληθέο αξρηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ Σνπηθή θαη Δζσηεξηθή Άλαπηπμε ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηελ θαηαλνκή εξγαζηψλ ζηα κέιε ηεο Οκάδαο 

Έξγνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

 Ο Γήκαξρνο Σαλάγξαο θαη ζπληνληζηήο ηεο Οκάδαο έξγνπ κε έγγξαθφ ηνπ 

ελεκέξσζε ηηο Τπεξεζίεο γηα ηελ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ ρεδίνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Σαλάγξαο, δεκνηηθήο πεξηφδνπ 2011 – 2014 θαη δηαβίβαζε 

πξνο απάληεζε: 1. «Δξσηεκαηνιφγην Πεξηγξαθήο θαη Αμηνιφγεζεο Τπεξεζηψλ 
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Γήκνπ Σαλάγξαο»,  2. Δξσηεκαηνιφγην γηα λα απαληεζεί απφ ηνπο πξντζηάκελνπο 

ησλ ππεξεζηψλ 

 Ζ νκάδα έξγνπ αμηνπνίεζε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ππνβιήζεθαλ 

ζε απηήλ.  

 πιινγή ζηνηρείσλ πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο Γήκνπ (ρσξηθή ελφηεηα θαη Οξγαληζκφο) 

κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηεο βνήζεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη εηδηθψλ ζπλεληεχμεσλ. 

Καηά ην δηάζηεκα απηφ ε νκάδα ζπλεδξίαζε ηξείο (3) Φνξέο κε αληηθείκελν ηελ 

ελεκέξσζε πξνφδνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο.  

 Ζ Οκάδα έξγνπ ζπλεδξίαζε ζηηο 31 Οθησβξίνπ  2011 θαη κε ην ππ' αξηζκ. 2/ 31-10-

2011 πξαθηηθφ ηεο ελέθξηλε νκφθσλα ην ρέδην Α’ Φάζεο Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

 Ο Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζχληαμεο ηνπ  Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Σαλάγξαο θαηέζεζε ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο ην ζρέδην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Σαλάγξαο 2011 – 

2014. Ζ ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 2-11-2011.  

 Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή κε ηε ππ’ αξηζκ. 07/2011 απφθαζή ηεο ελέθξηλε θαη 

εηζεγήζεθε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο , ην ρέδην 

ηξαηεθηθνχ ρεδηαζκνχ (1ε Φάζε) Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ 

Σαλάγξαο.  

Ζ εθηειεζηηθή Δπηηξνπή παξαθνινχζεζε θαη ζπληφληζε ηηο εξγαζίεο ηεο Οκάδαο χληαμεο 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Σαλάγξαο.  
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ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 
 

1. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ 
ΚΑΣΑΣΑΖ 

 

1.1 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ 
ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

 

1.1.1. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ρσξνηαμηθή έληαμε θαη δηνηθεηηθή νξγάλσζε 
 

1.1.1.1   Βαζηθά γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο  

 

Ο Γήκνο Σαλάγξαο είλαη έλαο απφ ηνπο έμη δήκνπο 

ηνπ Ννκνχ Βνησηίαο, φπσο ζπζηάζεθε απφ ην Ν. 

3852/2010 (Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο). Απνηειείηαη απφ ηνπο πξψελ Γήκνπο 

Γεξβελνρσξίσλ, Οηλνθχησλ ρεκαηαξίνπ θαη 

Σαλάγξαο θαη έρεη σο έδξα ηνπ, ηελ θσκφπνιε 

ρεκαηάξη. Ο Γήκνο βξίζθεηαη ζην Ννηηναλαηνιηθφ 

ηκήκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο θαη ζε 

απφζηαζε 61 ρικ απφ ηελ Αζήλα θαη 20 ρικ απφ ηελ Υαιθίδα επίζεο ν δήκνο θαηέρεη  

θεληξνβαξή ζέζε ιφγσ ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο ζηα βφξεηα δηέξρεηαη ε 

Δζληθή Οδφο Αζελψλ Λακίαο θαη ε Δζληθή Οδφο ρεκαηαξίνπ – Υαιθίδαο επίζεο απφ ην 

Γήκν δηέξρεηαη ν ζηδεξνδξνκηθφο άμνλαο Αζελψλ – Θεζζαινλίθεο θαη Αζελψλ. Ο 

λενζχζηαηνο Γήκνο Σαλάγξαο θαιχπηεη ζπλνιηθά πιένλ κηα έθηαζε  554,01 ηεηξαγσληθψλ 

ρηιηνκέηξσλ  κε αθηνγξακκή πνπ μεπεξλά ηα 4 ρηιηφκεηξα θαη γεσγξαθηθά ζπλνξεχεη κε ηνλ 

Γήκν Υαιθίδαο ζηα Βφξεηα (πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Δχβνηαο), κε ηνλ Γήκν Μάλδξαο λφηηα 

(Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Αηηηθήο), αλαηνιηθά κε ηνλ Γήκν Χξσπνχ (Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο) 

θαη δπηηθά κε ηνλ Γήκν Θεβψλ.  

ΔΗΚΟΝΑ 1: Ζ ΔΓΡΑ ΣΟΤ Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΥΑΡΣΖ 1: ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΥΑΡΣΖ 2: ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ  

ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΧΣΗΑ  



Επιχειρηςιακό Σχζδιο Δήμου Τανάγρασ 2011 - 2014 

                                                                                                                                                                       Φάση Α΄ 

 
25 

 

1.1.1.2.  Αξηζκφο θαη νλνκαζία Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ / Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ  

Με βάζε ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο ν Γήκνο Σαλάγξαο απνηειείηαη απφ ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο 

Γεξβελνρσξίσλ, Οηλνθχησλ, ρεκαηαξίνπ θαη Σαλάγξαο. 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη Γεκνηηθέο Δλφηεηεο θαη νη Σνπηθέο 

Κνηλφηεηεο ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2: ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ 

 ΣΟΤ Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ 

Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Γεκνηηθέο / Σνπηθέο Κνηλφηεηεο 

Γ.Δ 
ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

Σ.Κ. Πχιεο  

Οηθηζκφο Παλάθηνο 

Οηθηζκφο Πξάζηλν 

Σ.Κ. Γάθλεο 

Σ.Κ. θνχξησλ 

Σ.Κ. ηεθάλεο  

Γ.Δ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

Γ.Κ. Οηλνθχησλ 

Οηθηζκφο Γήιεζη 

Σ.Κ. Αγίνπ Θσκά 

Σ.Κ. Κιεηδίνπ 

Γ.Δ. ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

Γ.Κ. ρεκαηαξίνπ 

Οηθηζκφο Οηλφεο  

Οηθηζκφο Πιάθα Γήιεζη  

Γ.Δ ΣΑΝΑΓΡΑ 

Σ.Κ. Άξκαηνο   

Σ.Κ. Αζσπίαο  

Σ.Κ. Καιιηζέαο  

Σ.Κ. Σαλάγξαο 

 

 

1.1.1.3 Ηζηνξηθά ζπλέλσζεο 

Ο πξψελ Γήκνο Γεξβελνρσξίσλ ήηαλ δήκνο ηνπ λνκνχ Βνησηίαο πνπ ζπζηάζεθε κε ην 

πξφγξακκα Καπνδίζηξηαο απφ ηε ζπλέλσζε ησλ θνηλνηήησλ θνχξησλ, Πχιεο, Παλάθηην, 

Πξαζίλνπ, ηεθάλεο θαη Γάθλεο, πνπ απνηέιεζαλ ζηε ζπλέρεηα ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα 

ηνπ δήκνπ. Λεηηνχξγεζε ηελ πεξίνδν 1999 -2010 νπφηε θαη θαηαξγήζεθε κε ηελ εθαξκνγή 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
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ηνπ πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο θαη εληάρζεθε ζηνλ λέν δήκν Σαλάγξαο. Καηαιάκβαλε 

κεγάιν κέξνο ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Πάξλεζαο. Ο δήκνο είρε πιεζπζκφ 2.191 θαηνίθνπο 

ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 θαη έθηαζε 222,938 η.ρικ. Πξσηεχνπζα ηνπ δήκνπ 

ήηαλ ε Πχιε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πξψελ Γήκνο Οηλνθχησλ ζπζηάζεθε ην 1994 θαη πξνήιζε απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

πξψελ θνηλφηεηαο Οηλνθχησλ ζε δήκν. Ζ θνηλφηεηα είρε ζπζηαζεί ην 1912, αξρηθά κε ηελ 

νλνκαζία θνηλφηεηα ηαληαηψλ θαη πεξηιάκβαλε κφλν ηνλ νηθηζκφ ησλ Οηλνθχησλ (ηφηε 

ηαληάηεο). Σν 1927 κεηνλνκάζηεθε ζε θνηλφηεηα Οηλνθχησλ ιφγσ ηεο κεηνλνκαζίεο ηνπ 

νκψλπκνπ νηθηζκνχ πνπ ηελ απνηεινχζε. Σν 1971 εληάρζεθε ζηελ θνηλφηεηα θαη ν νηθηζκφο 

Γήιεζη. Σν 1994 ε θνηλφηεηα αλαγλσξίζηεθε ζε δήκν, ελψ ην 1999 κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Καπνδίζηξηαο δηεπξχλζεθε κε ηελ έληαμε ζηνλ δήκν ησλ πξψελ θνηλνηήησλ 

Αγίνπ Θσκά θαη Κιεηδίνπ πνπ απνηέιεζαλ ζηε ζπλέρεηα ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ 

δήκνπ. Καηαξγήζεθε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο θαη εληάρζεθε ζηνλ 

λέν δήκν Σαλάγξαο. Πεξηιάκβαλε ηα ρσξηά Άγηνο Θσκάο, Γήιεζη, Κιεηδί θαη Οηλφθπηα 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΑΡΣΖ 3: ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΠΡΧΖΝ ΓΖΜΟΤ 

ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΧΣΗΑ 

ΥΑΡΣΖ 4: ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΠΡΧΖΝ ΓΖΜΟΤ 

ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ  ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΧΣΗΑ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%86%CF%85%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B9_%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%98%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%82_%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B9_%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AF_%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%86%CF%85%CF%84%CE%B1


Επιχειρηςιακό Σχζδιο Δήμου Τανάγρασ 2011 - 2014 

                                                                                                                                                                       Φάση Α΄ 

 
27 

Ο πξψελ Γήκνο ρεκαηαξίνπ ήηαλ δήκνο ηνπ Ννκνχ Βνησηίαο πνπ ιεηηνχξγεζε ηελ 

πεξίνδν 1994-2010. πζηάζεθε αξρηθά ην 1994 κε αλαγλψξηζε ηεο πξψελ θνηλφηεηαο 

ρεκαηαξίνπ ζε δήκν. ηε ζπλέρεηα παξέκεηλε ακεηάβιεηνο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 

Καπνδίζηξηα ή Νφκν 2539/1997. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ Καιιηθξάηεο θαηαξγήζεθε 

θαη ζπλελψζεθε ζηνλ λέν δήκν Σαλάγξαο. Ο Γήκνο πεξηιάκβαλε κφλν έλα δεκνηηθφ 

δηακέξηζκα, ην Γ.Γ. ρεκαηαξίνπ, φπνπ αλήθαλ νη εμήο νηθηζκνί: ρεκαηάξη , Οηλφε θαη  

Πιάθα Γειεζίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πξψελ Γήκνο Σαλάγξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Καπνδίζηξηαο ήηαλ δήκνο πνπ ιεηηνχξγεζε 

ηελ πεξίνδν 1999-2010. πζηάζεθε κε ην πξφγξακκα Καπνδίζηξηαο απφ ηε ζπλέλσζε ησλ 

θνηλνηήησλ Άξκαηνο, Αζσπίαο, Καιιηζέαο θαη Σαλάγξαο. Έδξα ηνπ νξίζηεθε ε Σαλάγξα. Σν 

2010 εληάρζεθε ζηνλ λέν δηεπξπκέλν δήκν Σαλάγξαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΑΡΣΖ 4: ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΠΡΧΖΝ ΓΖΜΟΤ 

ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ  ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΧΣΗΑ 

ΥΑΡΣΖ 4: ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΠΡΧΖΝ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ   

ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΧΣΗΑ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_2539/1997
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94.%CE%B4._%CE%A3%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%82_(%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BC%CE%B1_%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%B1_%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1_%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1
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1.1.1.4 Ηζηνξηθά ηνηρεία Γήκνπ Σαλάγξαο 

Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ 

Οη έμη νηθηζκνί πνπ ζπγθξνηνχλ ην πιέγκα ησλ Γεξβελνρσξίσλ είλαη ε Πχιε , ηα θνχξηα , ε 

Πάλαθηνο , ην Πξάζηλν , ε ηεθάλε, θαη ε Γάθλε .  

Παλαθηία νλνκαδφηαλ ε πεξηνρή ηνπ νξνπεδίνπ ησλ Γεξεβελνρσξίσλ απφ ηνπο αξραίνπο 

ρξφλνπο κέρξη ηα πξψηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο . 

Απφ ηα αξραία ρξφληα κέρξη ηα πξψηα ρξφληα ηεο Ρσκατθήο θπξηαξρίαο αλήθε ζηε Αζήλα . 

Με ηελ Ρσκατθή πξνζαξηήζεθε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αξραίαο Σαλάγξαο . Σν 

νξνπέδην κε ην θάζηξν ηεο Παλάθηνπ ππήξμε αηηία δηακάρεο γηα ηελ επηθξάηεζε κεηαμχ 

Αζελψλ θαη Θεβψλ γηα πνιινχο αηψλεο θαη ην 420 π.ρ. κε δφιν ην θαηέιαβαλ νη Θεβαίνη θαη 

θαηέζηξεςαλ ην Κάζηξν .  

Σα Γεξβελνρψξηα αθνινχζεζαλ ηελ ηχρε ηεο Βνησηίαο ζε φινπο ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο 

Διιεληζηηθνχο , Ρσκατθνχο , Βπδαληηλνχο , Δλεηηθνχο , Φξαγθηθνχο θαη Καηαιαληθνχο . 

ηελ επνρή ησλ Καηαιαλψλ 1383 κε πξσηνβνπιία ηνπ Καηαιαλνχ Ρακφλ Νηε Βηιαλφβα 

επνηθίζηεθε ε πεξηνρή κε Αξβαλίηεο .  

Σν 1460 ζηελ Βνησηία θαη ηα Γεξβελνρψξηα θπξηάξρεζαλ νη Οζσκαλνί . Σα Γεξβελνρψξηα 

ήηαλ ε κνλαδηθή πεξηνρή πνπ θαηάθεξε χζηεξα απφ ζθιεξέο ζπγθξνχζεηο κε ηνπο Σνχξθνπο 

λα πεηχρεη απφ ηνλ νπιηάλν θαζεζηψο Απηνλνκίαο θαη Απηνδηνίθεζεο , πξνλφκην κνλαδηθφ 

ζηνλ Διιεληθφ ρψξν , γηα απηφ ηα Γεξβελνρψξηα νλνκάζηεθαλ Διεπζεξνρψξηα .  

Ζ ραξηζκαηηθή θπζηνγλσκία πνπ δέζπνζε φρη κφλν ζηα Γεξβελνρψξηα αιιά θαη ζηε 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο ηεξεάο Διιάδαο ήηαλ ν Αζαλάζηνο θνπξηαληψηεο 1793 – 1825 .  

Δίρε κπεζεί ζηελ θηιηθή εηαηξεία . Χο πνιηηηθφο θαη ζηξαησηηθφο δηνηθεηήο ηεο απηνλφκνπ 

πεξηνρήο ,θαη ζηηο 10 Απξηιίνπ 1821 πςψλεη ηελ ζεκαία ηεο επαλαζηάζεσο εθ ησλ πξψησλ 

νπιαξρεγψλ ηεο Ρνχκειεο , θαη ηελ 26ε Απξηιίνπ κεηά ησλ νπιαξρεγψλ Κσλ . 

θνπξηαληψηε , Γεσξγίνπ θνπξηαληψηε , Κσλ . Βφγγιε , Γεσξγίνπ Γθέιε θαη Υαηδεκειεηίνπ 

Βαζηιείνπ εθ ηεο Φπιήο , ππφ ηελ αξρεγία ηνπ Γήκνπ Αλησλίνπ απειεπζέξσζαλ ηελ Αζήλα 

θαη απέθιεηζαλ ηνπο Σνχξθνπο ζηελ Αθξφπνιε . Μέζα Ηνπλίνπ κάρεηαη ζηα ζηελά ηεο Κάδαο 

καδί κε ηνλ Νηθεηαξά θαηά ηνπ Σνχξθνπ Παζά Οκέξ Βξπψλε .  

Σέινο Ηνπλίνπ ν θνπξηαληψηεο κάρεηαη ζηα πξν ηεο Υαιθίδνο ηελά θαηά ηεο Σνπξθηθήο 

ζηξαηηάο ηνπ Μπεξθφθ αιή θαη Οκέξ Παζά .  

Σελ 25ε Ηνπλίνπ παξά ηελ ζέζε Σακπνχξη Πχιεο κάρεηαη θαηά ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπ 

Μερκέη Κηνζέ Παζά ππφ ηνπ Κηακήι Μπέε κε ζεκαληηθή λίθε ησλ Γεξβελνρσξίσλ . Έιαβε 

http://www.viotiashop.gr/index.php/2011-03-27-12-00-57/461-2011-08-25-17-24-31
http://www.viotiashop.gr/index.php/2011-03-27-12-00-57/465-2011-08-25-17-44-08
http://www.viotiashop.gr/index.php/2011-03-27-12-00-57/462-2011-08-25-17-40-03
http://www.viotiashop.gr/index.php/2011-03-27-12-00-57/463-2011-08-25-17-41-34
http://www.viotiashop.gr/index.php/2011-03-27-12-00-57/466-2011-08-25-17-45-10
http://www.viotiashop.gr/index.php/2011-03-27-12-00-57/464-2011-08-25-17-43-18
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ελεξγφ κέινο ζε πνιιέο κάδεο ζηελ Αηηηθνβνησηία , θαη ην δεχηεξν , ηξίην θαη ηέηαξην έηνο 

ηνπ αγψλνο ήηαλ θαηαθαλήο κε ηνλ βαζκφ ηνπ Αληηζηξάηεγνπ . 

Άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ζην νινθαχησκα ηνπ Μαπξνκαηίνπ Θεβψλ ηελ 26ε 

Οθησβξίνπ 1825 .  

Σνλ ζηξαηεγφ ηνλ δηαδέρζεθε ν κηθξφηεξνο αδειθφο ηνπ Γεψξγηνο θνπξηαληψηεο , ν νπνίνο 

αλεδείρζε άμηνο θαη εθάκηιιφο ηνπ .  

Έιαβε ελεξγφ κέξνο ζε πνιιέο κάρεο ππφ ηνπ Καξατζθάθε , Κξηεδψηε θαη Τςειάληε ζην 

Παιηφ Φάιεξν , Μαηξίλν , Μεζνβνχλη Υαιθίδνο θαη ζηελ ηζηνξηθή κάρε ηεο Πέηξαο καδί κε 

ηνλ Τςειάληε , Κξηεδψηε , Γηνβνπληψηε ζθξάγηζε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ην έηνο 1829 .  

Οη Γεξβελνρσξίηεο βξέζεθαλ πξσηνπφξνη ζε φινπο ηνπο εζληθνχο αγψλεο , ζηελ βαιθαληθή 

επνπνηία 1912 – 1913 , ζηελ Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία 1919 – 1922 , ζηνλ Διιελντηαιηθφ , θαη 

Διιελνγεξκαληθφ πφιεκν 1940 – 1944 ζηελ αληίζηαζε θαηά ησλ Ναδί .  

Παξφληεο νη Γεξβελνρσξίηεο ζηελ κάρε ηεο Πχιεο ζηηο 16 – 10 – 1943 φπνπ δηαθξίζεθε γηα 

ην ήζνο θαη ην ζζέλνο ηνπ , ν Ππιηψηεο ηέθαο Μαιηάηζεο .  

Παξφληεο ζηελ κάρε ησλ Γεξβελνρσξίσλ 17 , 18 Οθησβξίνπ 1943 νη ηξηήκεξεο κάρεο θαηά 

ησλ Ναδί είρε ζαλ ζπλέπεηα λα θανχλ ηα πέληε ρσξηά ησλ Γεξβελνρσξίσλ ηελ 19 –10 – 

1943.  

Απφ ην 1912 έσο ηελ θαηνρή θαη αληίζηαζε ε πξνζθνξά ησλ Γεξβελνρσξίσλ ήηαλ κεγάιε . 

Απφ ηα θνχξηα έπεζαλ ζηα πεδία ησλ καρψλ ή εθηειέζηεθαλ 42 άηνκα . 

Απφ ηελ Πχιε 47 , απφ ηεθάλε 10 , απφ Πξάζηλν 9 θαη Πάλαθην 5 ,  

χλνιν 113 λεθξνί .  

ήκεξα νη Γεξβελνρσξίηεο αηελίδνπλ κε βεβαηφηεηα θαη αηζηνδνμία ην κέιινλ , 

νξακαηηδφκελνη κηα λέα πξννπηηθή γηα ηηο επεξρφκελεο γεληέο ηνπ 21νπ αηψλα .  

 

Γ.Δ. Οηλνθχησλ  

 Μηθξή πνιίρλε, δνξπθφξνο ηεο Σαλάγξαο, δίπια ζηνλ Αζσπφ πνηακφ θαη ζηελ αξηζηεξή 

ηνπ φρζε, θνληά ζηα φξηα ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη Βνησηίαο. εκεηψλεηαη ζηνπο ηζηνξηθνχο 

ράξηεο ηεο αξραίαο Διιάδνο θαη ηα αλαθέξνπλ ζπγγξαθείο απφ ηα παλάξραηα ρξφληα. Ο 

Θνπθπδίδεο, ν Παπζαλίαο, ν Πίλδαξνο, ν Γηφδσξνο, ν Πινχηαξρνο, αλαθέξνληαη ζηα 

ηζηνξηθά θείκελά ηνπο γηα ηα Οηλφθπηα θαη ην Γήιεζη. Αθνξκή γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο 

ζπγγξαθείο, ζηάζεθαλ νη θνληθέο κάρεο πνπ έγηλαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Σαλάγξαο, ησλ 

Οηλνθχησλ θαη ηνπ Γειεζίνπ. αλ νηθηζκνί, αλάγνληαη απφ ηελ πξψηκε αθφκε λενιηζηθή 
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επνρή θαη ίζσο ηε «καγηά» λα απεηέιεζαλ νη ηερλίηεο ηνπ Κάδκνπ, πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ 

Σαλάγξα θαη ζηε Βνησηηθή αθηή ηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ, επνκέλσο θαη ζην Γήιεζη θαη ηα 

Οηλφθπηα. Γεγνλφο είλαη φηη ππήξραλ ήδε ηνλ 7ν π.Υ. αηψλα θαη ζηα ειιεληθά ηζηνξηθά 

ρξφληα. Γηα ην Γήιεζη, σο πξψηνη νηθηζηέο αλαθέξνληαη νη θάηνηθνη ηνπ ηεξνχ λεζηνχ ηεο 

Γήινπ. Ήηαλ ηεξφ «Αθίδξπκα», φπνπ ηηκνχζαλ ηνπο ζενχο ηνπ λεζηνχ ηνπο, ηνλ Απφιισλα 

θαη ηελ Αξηεκε , σο θαη ηε Λεηψ. Γεκηνχξγεζαλ ζέαηξα , ζηάδηα θαη ηεξνχο λανχο θαη άιια 

δεκφζηα θηίξηα. Σν Γήιεζη κεζνπξαλνχζε ηα ηζηνξηθά ρξφληα θαη ήηαλ αμηφινγν ιηκάλη ησλ 

Σαλαγξαίσλ ζηνλ Δπβντθφ θφιπν, αιιά θαη ηφπνο εμνρήο γηα ηνπο πινχζηνπο θαηνίθνπο. 

Ζ Μάρε ησλ Οηλνθχησλ 

Δμήληα δχν εκέξεο κεηά ηε κάρε ηεο Σαλάγξαο, φπνπ νη Θεβαίνη κε ηνπο Λαθεδαίκνλεο θαη 

ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο, πέηπραλ «πχξξεην» λίθε επί ησλ Αζελαίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Διαηψλα, νη Αζελαίνη εκθαλίζηεθαλ μαλά ζηε Βνησηηθή γε. Δπσθειήζεθαλ απφ ηελ 

αλαρψξεζε ησλ παξηηαηψλ θαη πέξαζαλ ηα βνησηηθά ζχλνξα θαη ηνλ Αζσπφ πνηακφ θαη 

αληηκεηψπηζαλ ηνπο Θεβαίνπο θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο θνληά ζηα Οηλφθπηα, ηνλ Αχγνπζην 

ην 457 π.Υ. Σν ηέρλαζκα ηνπ Αζελαίνπ ζηξαηεγνχ Μπξσλίδε, πνπ δηέπξεςε ηνλ 

πξνεγνχκελν ρξφλν ζηε Μεγαξίδα, έηξεςε ηνπο Βνησηνχο ζε θπγή, κε πξψην ην πεξίθεκν 

ηππηθφ ησλ Θεζζαιψλ. Ο Μπξσλίδεο έηξεμε πξνο ην δεμηφ ηκήκα ηνπ ζηξαηνχ ηνπ θαη 

θψλαμε «Νηθψκελ θαηά ην Δπψλπκνλ!». Ο Γηφδσξνο αλαθέξεη φηη νη Βνησηνί ήηαλ εμαηξεηηθνί 

πνιεκηζηέο θαη αληίπαινη ησλ Αζελαίσλ θαη δελ ππνιείπνληαλ απφ θαλέλαλ «θαηά ηαο ησλ 

δεηλψλ ππνκνλάο θαη ηνπο πνιεκηθνχο αγψλαο». Δπηγξακκαηηθφο ν Αξηζηείδεο ιέγεη 

«Βνησηνί δε, νπθ αληέζρνλ, αιιά εηηεζέληεο ελ Οηλνθχηνηο, ππέθπςαλ κεη' απηψλ Φσθαείο 

θαη Λνθξνί, λίθε κηα». Σα απνηειέζκαηα ηεο κάρεο ήηαλ ζπνπδαία απφ ζηξαηεγηθήο 

απφςεσο θαη θαηέζηεζαλ ηνπο Αζελαίνπο θπξίαξρνπο ζηελ πεξηνρή. Δζηξάθεζαλ θαη 

θπξίεπζαλ ηελ πφιε ηεο Σαλάγξαο θαη θαηεδάθηζαλ ηα ηείρε ηεο. Παξέθακςαλ ηελ ηζρπξή 

Θήβα θαη θαηέιπζαλ ηηο αξρέο ζ' φιεο ηηο πφιεηο ηεο Βνησηηθήο Κνηλνπνιηηείαο. Οη κάρεο ηεο 

Σαλάγξαο θαη ησλ Οηλνθχησλ ζε δηάζηεκα δχν κφλν κελψλ, είραλ κεγάιν αληίθηππν θαη 

ζηνπο δχν εκπφιεκνπο, αθνχ νη καρεηέο πνπ αγσλίζζεθαλ θαη έπεζαλ ζην πεδίν ηεο κάρεο, 

ήηαλ πεξηζζφηεξνη απ' απηνχο πνπ έπεζαλ ζηνπο αγψλεο θαηά ησλ Πεξζψλ ζην Μαξαζψλα 

θαη ηηο Πιαηαηέο! Παξαζηαηηθφηαην αλάγιπθν ηεο ζεάο Αζελάο ηεο επνρήο εθείλεο, ηελ 

εκθαλίδεη ζηεξηδφκελε ζην δφξπ ηεο λα παξαηεξεί πεξίιππε θαη κειαγρνιηθή, επηηχκβηα 

ζηήιε αγσληζηψλ. Δίλαη ην αλάγιπθν ηεο «ζθεπηφκελεο Αζελάο». Μεγάιεο νη ζπζίεο, 

ηξνκεξέο νη απψιεηεο, άθζνλν ην αδειθηθφ αίκα, βάδεη ζε ζθέςεηο θαη κειαγρνινχλ αθφκα 

θαη νη ζενί. 

Ρσκαηθή Δπνρή  
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ηε Ρσκατθή επνρή απφ ην 146 π.Υ. έσο ην 330 κ.Υ., φιε ε πεξηνρή, κε επηθεθαιήο ηελ 

Σαλάγξα, έηπραλ επξείαο απηνλνκίαο.Αλαηαξαρή ππήξμε ην 87 π.Υ., φηαλ ν Ρσκαίνο 

ζηξαηεγφο ίιαο, αληηκεηψπηζε ζηελ πεξηνρή ην βαζηιηά ηνπ Πφληνπ Μηζξηδάηε θαη ηνλ 

θαηαλίθεζε δχν θνξέο. Σφηε ε πεξηνρή ιεειαηήζεθε άγξηα απφ ηνπο δχν ζηξαηνχο θαη 

ππέθεξε ηα πάλδεηλα.Σν 84 π.Υ. κε ηε ζπλζήθε ηνπ Γήιεζη, ν Πφληηνο βαζηιηάο απερψξεζε 

θαη ε πεξηνρή αλέπλεπζε. 

Φξαγθνθξαηία  

Σν 1204 κ.Υ. ηα θξάηε ηεο δχζεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ειεπζεξψζνπλ , φπσο έιεγαλ , 

ηνπο άγηνπο ηφπνπο, κε αξρεγφ ηνλ Πάπα Ηλλνθέληην ηνλ Γ', βξήθαλ ηελ επθαηξία λα 

θαηαιχζνπλ ηε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία θαη λα ηε δηακνηξάζνπλ κεηαμχ ηνπο! Ζ Βνησηία, καδί 

κε ηελ Αζήλα, απεηέιεζαλ ην Γνπθάην ησλ Αζελψλ, κε πξσηεχνπζα ηελ αθκάδνπζα Θήβα. 

Ο Γάιινο αξηζηνθξάηεο ηεο Βνπξγνπλδίαο ζσλ Νηε Λα Ρσο θαη ε δπλαζηεία ηνπ, είραλ ππφ 

ηελ θαηνρή ηνπο ηελ πεξηνρή γηα 107 νιφθιεξα ρξφληα απφ ην 1204-1311 κ.Υ., θπβέξλεζαλ 

ζαλ θενπδάξρεο έρνληαο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο είισηεο ζηα θηήκαηά ηνπο. Κάζε 

ηδηνθηεζία πνπ θαηείραλ κεηαβηβαδφηαλ ή πνπιηφηαλ καδί κε ηα αθίλεηα θαη ην πξνζσπηθφ. Σν 

1311 έσο ην 1387, γηα 87 ρξφληα, ηελ πεξηνρή θαηείραλ νη Καηαιαλνί.Ήηαλ Ηζπαλνί απφ ηελ 

πεξηνρή ηεο Καηαιαλίαο, ζηα ζχλνξα ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο.’λζξσπνη ζθιεξνί θαη 

άμεζηνη, πξνθάιεζαλ αθφκα θαη ηνλ αθνξηζκφ ηνπ Πάπα θαη απεθιήζεζαλ απφ απηφλ «γηνη 

ηεο απψιεηαο» θαη «έθβξαζκα ηεο αλζξσπφηεηαο», φηαλ ελφριεζαλ ηνπο Δλεηνχο ηεο 

Δχβνηαο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Πάπα! Ζ ειιεληθή ιατθή κνχζα, εθθξάδνληαο ην κίζνο, ηελ 

απέρζεηα θαη ην θφβν, δηέζσζε ην «ζε ρέξηα Καηαιαλνχ λα πέζεηο». ηελ επνρή ηνπο, γίλεηαη 

ν επνηθηζκφο ζηελ Αηηηθή θαη ζηε Βνησηία, ησλ Διιήλσλ-Αξβαληηψλ, κε δηεηή αηέιεηα, 

θαηφπηλ εληνιήο ηνπ βαζηιηά ηεο Αξαγνλίαο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 1382 κ.Υ. (Σεο Καηαιαληθήο 

επνρήο θαηάινηπα, είλαη νη Γηραισηνί πέηξηλνη ηεξάζηηνη πχξγνη επηθνηλσλίαο (κε θαπλφ ηελ 

εκέξα θαη θσηηά ηε λχρηα, θαηαιιήισο ειεγρφκελα), πνπ ζψδνληαη θαη ζήκεξα ζηελ Αηηηθή 

θαη Βνησηία. ηελ Πάξλεζα ππάξρνπλ ζηελ Πάλαθιν, ζηε Φπιή ζέζε Φάιεκη, ζην Καηζηκίδη, 

ζηε Βαξπκπφκπε θαη ζην Ληκηθφ. Δπίζεο, ζηε Μαδαξέθα, ζηε αινλίθε, Παιενκήιεζη, 

Αιεκάλη, Μπάθη θαη Μπεινχηζε. ηνλ Αγην Θσκά (Ληάηαλη), ζηνπ Γθηλνζάηη θαη ζηελ Πχιε. 

ηα Οηλφθπηα, ζηνλ νκψλπκν ιφθν, θπξηαξρνχζε ςειφο δηραισηφο πχξγνο, πνπ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ πνιέκνπ, έπεζε ζηα πέηξηλά ηνπ γφλαηα ην απφγεπκα ηεο 1εο ηνπ Φιεβάξε ην 

1942. Σα πιηθά ηνπ, έγηλαλ πιηθφ γηα ηα πνιπβνιεία ησλ Γεξκαλψλ θαη ηνπο ζηξαηψλεο ηνπο, 

θαζψο θαη γηα ην ζηήζηκν ηνπ RADAR ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ.) Σνπο Καηαιαλνχο 

δηαδέρζεθαλ νη Ηηαινί, κε ηε δπλαζηεία ησλ Αηδαγηψιε απφ ην 1387 έσο ηελ Σνπξθηθή 

θαηνρή. Ο Νέξην Αηδαγηψιε, εγθαζηζηά Έιιελεο Αξβαλίηεο ζηελ Πάξλεζα, ην θιεηδί ηνπ 

Λεθαλνπεδίνπ ησλ Αζελψλ, θαζψο θαη ζηελ πεδηάδα ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ. Δπηιέγεη 

επίθαηξα ζεκεία ηεο πεξηνρήο θαη κεξηκλά γηα ηελ επάλδξσζή ηνπο, φπσο ηελ νδφ 
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Αζπξνπχξγνπ ρεκαηαξίνπ, ζηα πςψκαηα Βίγια θαη Κάζηξν. Δπίζεο, ζηε Μαιαθάζα, ζηελ 

Απιψλα, Μαδαξέθα θαη Καβάζηια. 

Σνπξθνθξαηία (1453-1821) 

 ηελ Σνπξθνθξαηία, ε πινχζηα γε ηεο Βνησηίαο πεξηήιζε ζηελ θπξηφηεηα ηνπ νπιηάλνπ. Σα 

επθνξφηεξα ηκήκαηα γεο δηαλεκήζεθαλ ζηνπο Σνχξθνπο αμησκαηηθνχο, πνπ δηέπξεςαλ ζηηο 

κάρεο.Πνιινί Έιιελεο, δηαηήξεζαλ κηθξέο κφλν πεξηνπζίεο πνπ θαιιηεξγνχζαλ θαη απέδηδαλ 

ην 1/5 ηεο παξαγσγήο ζην νπιηάλν. Σηκεηηθή εμαίξεζε απεηέιεζε ε πεξηνρή ησλ 

Γεξβελνρσξίσλ, πνπ δελ θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο, αιιά παξεδφζε θαηφπηλ 

ζπλζήθεο. Απνηέιεζκα απηνχ, ππήξμε ε δηαηήξεζε ησλ ηδηνθηεζηψλ θαη ε ππνρξέσζε πξνο 

ην νπιηάλν, σο θφξν ππνηαγήο, κηθξνχ κφλνλ πνζνχ 100 γξνζηψλ «ζηελ άθξε ηνπ 

μίθνπο».Δίραλ δε ηηκήο έλεθελ, ζρεηηθή απηνλνκία θαη απεηέιεζαλ θαζ'φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο, θαηαθχγην θαη άζπιν γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ησλ 

Οηλνθχησλ. Απηφο θαίλεηαη πσο ήηαλ ν ιφγνο πνπ εμεγεί γηαηί ηα Οηλφθπηα θαη νη γχξσ 

νηθηζκνί είραλ εξεκσζεί ηελ επνρή απηή θαη νπζηαζηηθά δελ ήηαλ παξά κεξηθέο 

ιαζπνθαιχβεο κε άθζνλνπο ιεζηέο θαη πεξηζζή αζιηφηεηα. Σε ζρεηηθή εηθφλα, καο δίλεη 

παξαζηαηηθφηαηα ε πεξηγξαθή ηνπ Γάιινπ πεξηεγεηή DE LOIR, πνπ ην 1639 καδί κε ην 

Γάιιν πξεζβεπηή ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηε ζπλνδεία ηνπο, πέξαζαλ απφ ηελ πεξηνρή 

ζην δξφκν ηεο επηζηξνθήο ηνπο απφ ηε Υαιθίδα ζηελ Αζήλα. «Βξήθαλ ζην πέξαζκά ηνπο 

απφ ηα αξβαλίηηθα ρσξηά, άθζνλνπο ιεζηέο πνπ δελ ήηαλ παξά νη πεηλαζκέλνη θάηνηθνη ηεο 

πεξηνρήο. Πνπ θαη πνπ, κέζα ζην ζθνηάδη ηεο κηδέξηαο θαη ηεο δπζηπρίαο, ιίγα ιπκθαηηθά 

θψηα, απφ ηα ιαδνθάλαξα, κέζα ζηηο άζιηεο ιαζπνθαιχβεο, κε ην ρσκάηηλν δάπεδν, πνπ 

ζηέγαδαλ καδί δψα θαη αλζξψπνπο. Οη θάηνηθνη, Αξλανχηεδεο , φπσο ηνπο νλνκάδνπλ , είλαη 

θνβηζκέλνη θαη θαρχπνπηνη θαη κνηξάδνληαη καδί ηνπο, ην ιηηφ θαγεηφ ηνπο. Λίγν ςσκνηχξη 

θαη δξνζεξφ λεξφ». Απηέο νη ιαζπνθαιχβεο πνπ ήηαλ νη ζηάλεο ησλ Γεξβελνρσξηηψλ γηα ηα 

ρεηκαδηά, θαίλεηαη πσο έδσζαλ ην φλνκά ηνπο ζηα Οηλφθπηα, πνπ ηφηε νλνκάδνληαλ 

ηαληάηεο. Αιιεο πεγέο ζέινπλ ηελ νλνκαζία απφ αξβαλίηηθε πιεπξά, πνπ φκσο δε θαίλεηαη 

λ' αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. πσο θαη λα έρεη ε θαηάζηαζε πάλησο, θαίλεηαη φηη 

ηα Οηλφθπηα ή ηαληάηεο θαζψο θαη ηα ππφινηπα πεδηλά ρσξηά ηεο πεξηνρήο είραλ εξεκσζεί 

ζηελ Σνπξθνθξαηία. Έηζη εμεγείηαη θαη ην γεγνλφο φηη ζηνλ αγψλα ηνπ 1821 έρνπκε ηα 

νλφκαηα ιίγσλ αγσληζηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ εμέρνπζα ζέζε θαηέρεη ν νπιαξρεγφο 

«Καπεηάλ» Ησάλλεο Ληάπεο, γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ νπνίνπ ε παηξίδα ηνπ παξαρψξεζε 

αγξνηηθή έθηαζε 400 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «νχιη» ησλ Θεβψλ θαη ε νπνία αξγφηεξα 

αληαιιάρζεθε κε απηή ηνπ αγσληζηή Βφγιε , ζηε ζέζε Λάθα ζηα Οηλφθπηα.Σν Κνηλνηηθφ 

πκβνχιην Οηλνθχησλ, ζέινληαο λα ηηκήζεη ηε κλήκε ηνπ, έδσζε ην φλνκά ηνπ ζε έλαλ απφ 

ηνπο θεληξηθνχο δξφκνπο ηεο Κνηλφηεηαο.Αληηζέησο κε ην 1821, κεγάιε ζπκκεηνρή 

αγσληζηψλ απφ ηα Οηλφθπηα έρνπκε ζηνπο Βαιθαληθνχο αγψλεο, ζηνλ 1ν Παγθφζκην 

Πφιεκν, ζηελ άηπρε εθζηξαηεία ηνπ 1920-22 ζηε Μηθξά Αζία θαη ζηνλ 2ν Παγθφζκην Πφιεκν. 
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Ολνκαζία 

 Σα Οηλφθπηα εκθαλίδνληαη κε ην φλνκα "ηαληάηεο" ζαλ ηκήκα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ν 

νπνίνο ζρεκαηίζζεθε κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηεο 8εο Απξηιίνπ 1835 (ην νπνίν φκσο δελ 

δεκνζηεχζεθε ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, φπσο θαη πνιιά άιια). ηελ αξρηθή 

ζχζηαζε ηνπ Γήκνπ κεηείραλ: Σαλάγξα, Μπξάηζη, ρεκαηάξη, Ίληα, Καθνζάιεζη (Απιψλαο), 

Μπνχγα θαη Κνιεηέηη. Μεηαγελέζηεξα πξνζαξηήζεθαλ, νη ηαληάηεο (Οηλφθπηα), Χξσπφο, 

πθάκηλν, Μήιεζη, Υιεκπνηζάξη, Μνπζηαθάδεο, Καθνλεζρχξη, Καβάζηια, Κξψξα, Μαληάλη, 

Ραπεληφζα, θνχξηα, Κιεηδέηη, Ληάηαλη, Μπξάηζη, Γεξβελνζάιεζη, Γήιεζη, Μαδαξάθη θαη ην 

Μεηφρη ηεο Μνλήο Σζάηζαξε. 

 

Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ  

Πξφινγνο  

ηηο αξρέο ηνπ αηψλα καο ην 1902 , ζηηο 6 Ηαλνπαξίνπ , γελλήζεθα θαη κεγάισζα ζην 

ρεκαηάξη Βνησηίαο .  

Ολνκάδνκαη Θεφδσξνο Μπεδηάλεο ηνπ Αιεμάλδξνπ θαη ηεο Βαζηιηθήο , ην γέλνο άκηνπ θαη 

ζαο εμηζηνξψ κε αθξίβεηα ηα φζα άθνπζα θαη έκαζα απφ ηνπο παππνχδεο αιιά θαη φζα 

ζπκάκαη γηα λα κάζνπλ νη λεφηεξνη πφηε θηίζζεθε ην ρσξηφ ρεκαηάξη Θεβψλ Βνησηίαο .  

Ήιζαλ απφ ηελ Βφξεην Ήπεηξν (18) δεθανθηψ νηθνγέλεηεο , θαηά ηα έηε 1770 κε 1775 θαη 

αγφξαζαλ ην θηήκα απφ έλα Σνχξθν παζά , πνπ ηα ζχλνξα άξρνληαη απφ ην γεθχξη ηνπ 

παπαξφθα , πηάλνπλ απφ ην Γξαγθφ ηεο Γθξηκάδαο ( ή Σαλάγξαο) , αλεβαίλεη θνξπθνγξακκή 

Μάιη – Βάιεδα , θαηεβαίλεη ζην εμσθιήζη Μεηακφξθσζε ηνπ σηήξνο , εηο ζέζε Ληνηξίβη θαη 

Κνξπηζηά Κνιπζηάξα , Μαλδξί Σζακαζίξε , Ράρε Μπδήζξα , Κνπξηζηά Μπδήζξα , 200 κέηξα 

λνηηλά ηεο θιήζηζαο . 

Αλαηνιηθά πεγαίλεη ζην Βιπρνλέξη θαη απφ εθεί ηξείο (3) ηζνχθεο θαη επζεία Κνπξηζηά 

Μπεδηάλε θαη επζεία κλήκα Δβξαίνπ , επζεία ρσξάθη εθθιεζίαο ,θνξπθνγξακκή , ειηέο 

Υαιηψλε , πεγάδη παπαγεσξγάηζε , θνξπθνγξακκή Άγηνο – Νηθφιανο , Άγηνο Ησάλλεο , ην 

ζεκεξηλφ λεθξνηαθείν θαη επζεία φπσο πάεη ν δεκφζηνο δξφκνο ζηακαηάεη ζηα ζχλνξα ηνπ 

ρσξηνχ Μαδαξνχ , παίξλεη ην ηδεξνδξνκηθφ ηαζκφ Οηλφεο – ρεκαηαξίνπ – θακίλη 

Μπαξφλε , , θαηεβαίλεη Γξαγθφ ηνπ Κνθάιε ζην δξφκν Μπνχξηζη θαη θαηαιήγεη ζην γεθχξη 

ηνπ παπαξφθα .  

Σν θηήκα απηφ απνηειείην απφ 25.000 έσο 30.000 ζηξέκκαηα . Σα πξψηα ζπίηηα ηνπ ήηαλ 

θαιχβεο , πνπ ηα έθηηαμαλ ζηελ ζέζε Μαπξνβνχλη  γηα λα είραλε ην πνηάκη θνληά λα 

πδξεχνληαλ , ην νλνκαδφκελν ζηελ αξραία Διιεληθή Θεξκφδνληα ή θνηλφο (Λάξε) ή 

παξαπφηακνο ηνπ Υείκαξνπ Αζσπνχ .   
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Αιιά επεηδή ήηαλ καθξηά ην πνηάκη επήγαλ απέλαληη ζηε ζέζε  Μπαιί , δπηηθψο απφ ην 

πνηάκη , εηο ηελ ζέζε Ληέδεδα αιιά εθεί ηνπο έηξσγε ην θνπλνχπη ηεο Δινλνζίαο θαη ηνπο 

είπαλ άιινη γέξνληεο , λα πάηε λα θηίζεηε ρσξηφ εθεί πνπ ιαινχλε πέξδηθεο .  

Οη πέξδηθεο ην θαινθαίξη βφζθνπλ ζηα απφζθηα θαη ην ρεηκψλα βνζθάλε ζηα πξνζήιηα , εθεί 

πνπ θηππάεη ν ήιηνο ην πξσί θαη φιε ηελ εκέξα .  

Καη επήξαλ ηα ηζεθνχξηα θαη ηηο θάπεο θαη ήιζαλ θαη θνηκήζεθαλ εθεί πνπ έρνπλ νη 

Καξαηδηάδεο ( ή Καπάθεδεο ) ηα ζπίηηα ηνπο θαη άθνπζαλ ηηο πέξδηθεο ην πξσί πνπ 

ιαινχζαλ θαη πεγαίλαλε ζηελ βξχζε λα πηνχλε  λεξφ .  

Πξψηα ε πέξδηθα πεγαίλεη λα πηεη λεξφ θαη κεηά πεγαίλεη γηα βνζθή .  

Καη εθεί πνπ είλαη ην ζπίηη ηνπ Σζνξέ ( ή ηαχξνπ ) ζην δξφκν ήηαλ θάηη βνχξια θαη είρε κία 

βξπζνχια κε λεξφ θαη εθεί πνηίδνληαλ νη πέξδηθεο θαη ήηαλ φιν δάζνο θαη έθηηαμαλ απφ κία 

πξφρεηξε θαιχβα , έθεξαλ θαηφπηλ ηηο νηθνγέλεηεο θαη έγηλε ην ρσξηφ ρεκαηάξη . 

Σν έηνο 1777 είρε πέζεη ζηελ Δπξψπε κία αζζέλεηα , ε ιεγφκελε παλνχθια . 

 Αξβαλίηηθα ηελ έιεγαλ θνπθνχδη  θαη είρε γίλεη ζψκα θαη γχξηδε ηα ρσξηά θαη ηηο πνιηηείεο θαη 

ήηαλ θαη ζσξαθηζκέλε θαη δελ ηεο θφιιαγε νχηε ζθαίξα ή ( βφιη ) νχηε ζπαζί .  

Ήιζε ζην ρσξηφ καο απφ ην δξφκν ηεο  Υαιθίδαο βξαδηάηηθα , εθεί πνπ είλαη ζήκεξα ε 

Αεξνγέθπξα ήηαλ κηα αγθνξηηδηά κεγάιε , δπηηθά απφ ην δξφκν Υαιθίδαο .  

Δθεί ηνπ είραλ θάλεη θαξηέξη νη Άγηνη Σαμηάξρεο , ν Μηραήι θαη ν Γαβξηήι θαη δελ ηνλ άθεζαλ 

λα κπεη ζην ρσξηφ .  

Σνλ θπλήγεζαλ γχξσ απφ ηελ Νηάξδηδα θαη κέρξη ην ιχζη ηνπ Λεηβαδίηε αθνχγνληαλ ηα 

ζπαζηά πνπ ηνλ ρηχπαγαλ νη Άγγεινη θαη ηνλ έδησμαλ θαη επήγε γηα ηελ Ληάηαλε , ην ζεκεξηλφ 

ρσξηφ Άγηνο Θσκάο .  

Καη κεηά παξέιεπζε ρξφλνπ ζπλέβε έλα κεγάιν δπζηχρεκα κε ην ρσξηφ Μπξάηζη ηνπ 

Ηκπξαήκ Παζά .   

Δπήγε κία γπλαίθα απφ ην ρσξηφ ρεκαηάξη ζην εμσθιήζη απέλαληη ζηε Μεηακφξθσζε ηνπ 

σηήξνο γηα λα αλάςεη ηα θαληήιηα .  

Ο Ηκπξαήκ Παζάο είρε έλαλ αξάπε αγξνθχιαθα θαη έπηαζε ηελ γπλαίθα θαη ηελ βίαζε θαη 

απηή γχξηζε ζην ρσξηφ θαη δηακαξηπξήζεθε ζηνπο ζπγρσξηαλνχο ηεο .  

Σελ άιιε εκέξα πήγαλ δχν έσο ηξία παιηθάξηα θαη έπηαζαλ ηνλ αξάπε θαη ηνλ ηεκάρηζαλ θαη 

ηνλ έξημαλ ζηα ζηαπξνδξφκηα .  

Καηφπηλ ν Ηκπξαήκ Παζάο έζηεηιε ρσξνθχιαθεο θαη έπηαζε ηνπο πξνχρνληεο ηνπ ρσξηνχ θαη 

ηνπο θξέκαγε ζε θνχξθεο κε ην θεθάιη πξνο ηα θάησ γηα λα καξηπξήζνπλ ηα πξφζσπα , 

αιιά δελ πξφδσζαλ θαλέλαλ θαη έθαλαλ ζπκβηβαζκφ θαη ηνπο έδσζαλ ην θηήκα απφ ην 

πνηάκη θαη πέξα θαη κεηά ηνπο νξκήλεςε έλαο Παζάο απφ ηελ Αζήλα , θξπθφο Υξηζηηαλφο , 

θαη έθνςαλ λχρηα έλα απιάθη θαη έβαιαλ ην λεξφ απέλαληη απφ ην Πνιπθξίπε . Έηζη ηνπο είρε 

πεη ν Παζάο , φπνπ είλαη ην λεξφ εθεί ζα βάλσ ηα ζχλνξα .  
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Καη κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 1821 ηα θαηαπάηεζαλ φια απέλαληη απφ ην πνηάκη θαη ηνπο 

έδησμαλ απφ ην πνηάκη ηνπο Μπξαηζηένπο θαη πήγαλ δηθαζηηθψο θαη ηνπο ρνξήγεζαλ 

ηέζζεξα (4) κέηξα δξφκν γηα λα έξρνληαη λα πιέλνπλ ηα ξνχρα ηνπο .  

Καη κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 1834 ήιζε ν Παζάο γηα λα εηζπξάμεη ην ρξήκα , δηφηη δελ 

ηνπ είραλ μερξεψζεη νη ρεκαηαξαίνη  ην θηήκα .  

Δίρε έιζεη θξνπξά απφ ηελ Υαιθίδα θαη πεηάρηεθε έλαο απφ ην ζφτ ησλ Μηθξψλ ( ή Φέξζαια) 

θαη είπε .  

Δκείο ηα πήξακε κε ην ζπαζί , ηη ζέιεη απηφο ν θνληάξεο εδψ πνπ ήιζε ;    

Καη έθπγε θαη πήγε ζηελ Υαιθίδα θαη ηα πνχιεζε ηα γξακκάηηα ζηελ ηξάπεδα θαη ε ηξάπεδα 

ηνπο έπηαζε θαη ηα πιήξσζαλ .  

 

Οη πξώηνη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ ρεκαηάξη Βνησηίαο .  

 

1)   ΜΠΔΕΗΑΝΖ .  

2)   ΜΠΑΡΜΠΑ . 

3)   ΚΑΕΗΑΝΖ . 

4)   ΓΔΓΑΚΖ . 

5)   ΠΗΝΖΣΑ .  

6)   ΣΟΤΣΑ .  

7)   ΚΑΡΤΓΑ . 

8)   ΜΗΚΡΟ . 

9)   ΣΟΛΗΑ . 

10)  ΡΟΤΖ . 

11)  ΠΑΠΑΣΑΜΟ .  

12)  ΠΖΛΗΣΖ . 

13)  ΣΗΠΖ .  

14)  ΕΑΥΑΡΗΣΗΑ .  

15)  ΝΑΡΗΓΔ . 

16)  ΒΑΗΛΔΗΟΤ . 

17)  ΜΠΛΑΒΈΖ .     

 

 

Γ.Δ. Σαλάγξαο 

Ζ πφιε ηεο αξραίαο Σαλάγξαο βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ ρακειφ ιφθν Γθξηκάδα, ζε απφζηαζε 

20 ρικ., πεξίπνπ, ΝΑ. ησλ Θεβψλ, 5 ρικ. Ν. ηνπ ρεκαηαξίνπ θαη 35 ρικ. Β. ησλ Αζελψλ. 

ηα Ν. δηαηξέρεηαη απφ ηνλ πνηακφ Αζσπφ θαη ζηα Α. απφ ηνλ παξαπφηακφ ηνπ Λάξε 

(αξραίνο Θεξκνδψλ, πηζαλφηαηα), ελψ ακέζσο ΒΓ., σο ζπλέρεηα ηνπ ιφθνπ, πςψλεηαη ην 
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γλσζηφ απφ ηελ αξραηφηεηα Κεξχθεηνλ φξνο (ζεκεξηλφο σξφο). Ζ ζέζε θαηνηθείην ζπλερψο 

απφ ηε λενιηζηθή πεξίνδν κέρξη θαη ηνλ 7ν αη. κ.Υ. Γηα πξψηε θνξά εληνπίζηεθε ην 1776, ε 

ηαχηηζή ηεο, σζηφζν, κε ηελ αξραία Σαλάγξα έγηλε ην 1806, βάζεη κηαο αξραίαο επηγξαθήο, ε 

νπνία βξέζεθε εληνηρηζκέλε ζην βπδαληηλφ εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Θσκά. 

Ζ πφιε ηδξχζεθε θαηά ηνπο αξρατθνχο ρξφλνπο. Αλ θαη δελ έρεη αλαζθαθεί, δηαηεξεί νξαηά, 

ζην κεγαιχηεξν κήθνο ηνπο, ηείρε ηεο χζηεξεο θιαζηθήο πεξηφδνπ, κε επηζθεπέο θαη 

ζπκπιεξψζεηο κεγάινπ ηκήκαηφο ηνπο θαηά ηνπο ξσκατθνχο απηνθξαηνξηθνχο ρξφλνπο. Οη 

πξφζθαηεο γεσθπζηθέο έξεπλεο έδεημαλ φηη ε νρχξσζε ηνπ ηέινπο ηνπ 4νπ αη. π.Υ. πεξηέθιεηε 

κεγαιχηεξε έθηαζε πξνο ηα Β. θαη ΒΓ. απφ ηελ ήδε κεγάιε ξσκατθή, ε νπνία μεπεξλά ηα 

300 ζηξέκκαηα. Ζ νρχξσζε ήηαλ θαηαζθεπαζκέλε θαηά ην ςεπδντζφδνκν ζχζηεκα θαη 

δηέζεηε πχξγνπο ζε ίζεο, πεξίπνπ, απνζηάζεηο. 

Ζ Σαλάγξα, ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 4νπ αη. π.Υ., ήηαλ θηηζκέλε θαηά ην ηππνδάκεην ζχζηεκα, 

δειαδή κε νξζνγψληα ηεκλφκελνπο δξφκνπο θαη νξγάλσζε ηεο πφιεσο ζε δψλεο 

δξαζηεξηνηήησλ. Οη δψλεο απηέο αθνινπζνχζαλ ζηελ Σαλάγξα ηε θπζηθή δηακφξθσζε ηνπ 

εδάθνπο ζε ηξία θιηκαθσηά πιαηψκαηα. ην πςειφηεξν πιάησκα, ζηα Ν. ηεο πφιεο, 

βξίζθνληαλ ζπγθεληξσκέλα, ζχκθσλα κε ηηο αξραίεο καξηπξίεο, ηα ζεκαληηθφηεξα ηεξά θαη νη 

λανί. ήκεξα είλαη νξαηφ ην θνίιν ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ. Ζ αγνξά θαη πνιιά δεκφζηα θηίξηα 

βξίζθνληαλ ζην κεζαίν πιάησκα, ελψ νη νηθίεο ζην ρακειφηεξν, ζηα Β. ηεο πφιεο. Απφ ηηο 

πχιεο ηεο νρχξσζήο ηεο μεθηλνχζαλ νθηψ δξφκνη, νη νπνίνη νδεγνχζαλ πξνο ηελ Αζήλα θαη 

πξνο δηάθνξεο βνησηηθέο πφιεηο. Απφ απηέο έρνπλ ηαπηηζηεί κε βεβαηφηεηα δχν: ε πχιε ησλ 

Θεβψλ θαη ε πχιε ηνπ  Αζσπνχ. Μία ηξίηε ηαπηίδεηαη κε επηθχιαμε κε ηελ πχιε ηνπ Γειίνπ, 

ελψ βέβαηε ζεσξείηαη θαη ε χπαξμε ηέηαξηεο πχιεο, ζηα Ν. ηεο πφιεσο. 

Σα λεθξνηαθεία, ηα νπνία έρνπλ θαηά ην πιείζηνλ ζπιεζεί θαη ελ κέξεη αλαζθαθεί, 

ρξνλνινγνχληαη απφ ηνπο αξρατθνχο έσο θαη ηνπο πξψηκνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο. 

Δθηείλνληαλ ζε κεγάιε απφζηαζε πεξηκεηξηθά ηεο πφιεσο, ζηηο ζέζεηο «Μπαιή», ζηα ΒΓ., 

«Κνθθάιη», ζηα ΒΑ., θαη «Γθέιεδη», ζηα Ν.-ΝΑ. Οη ηάθνη δηαηάζζνληαλ ζε καθξέο ζεηξέο 

εθαηέξσζελ ησλ αξραίσλ δξφκσλ. 

Ζ πφιε βξηζθφηαλ ζηε ΝΑ. Βνησηία, ζην θέληξν πεξίπνπ ηεο αλαθεξφκελεο απφ ηνλ 

ηξάβσλα Σαλαγξατθήο πεξηνρήο, ε νπνία  πεξηειάκβαλε ηηο παξάιηεο πφιεηο Απιίδα θαη 

Γήιηνλ θαη ηηο πφιεηο Διεψλ, Άξκα, Μπθαιεζζφο θαη Φαξαί, πνπ ζπληζηνχζαλ ηε ιεγφκελε 

ηεηξαθωκία. Χο ζεκαληηθφηεξε πφιε, ε Σαλάγξα είρε ηνλ έιεγρν ηεο πεξηνρήο απηήο, αλ θαη 

φρη πάληα νιφθιεξεο. Απφ ην 500 π.Υ., ν έιεγρνο ηεο ηεηξαθωκίαο θαη ησλ παξαιίσλ ηνπ 

Δπβντθνχ πεξηήιζε ζηε Θήβα. Λίγν πξηλ απφ ην 424 π.Υ., απέθηεζε θαη πάιη ε Σαλάγξα  ηνλ 

έιεγρν ηνπ Γειίνπ, θαη απφ ην 338 π.Υ. κέρξη θαη ηνπο Ρσκατθνχο ρξφλνπο, ηεο ηεηξαθωκίαο 

θαη ηεο Απιίδαο. 
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Ζ ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Σαλάγξαο, θνληά ζηε κεζφξην Αηηηθήο θαη Βνησηίαο, θαη ν θαηά 

θαηξνχο απνθιεηζκφο ηεο απφ ηε ζάιαζζα θαζφξηδε θαη ηε ζηάζε ηεο απέλαληη ζηα κεγάια 

γεγνλφηα. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο παληνδπλακίαο ησλ Θεβψλ πθίζηαην ηελ θπξηαξρία ηνπο, 

ελψ θαηά ηελ πεξίνδν θάκςεο ηνπο ήηαλ απηφλνκε θαη δπλαηή, κε απνηέιεζκα λα 

αληηκεησπίδεηαη σο απεηιή απφ ηνπο Αζελαίνπο, νη νπνίνη άιινηε ζηξέθνληαλ ελαληίνλ ηεο θη 

άιινηε δηεθδηθνχζαλ ηε ζπκκαρία ηεο. 

ηελ ηέρλε ηεο, φπσο ήηαλ θπζηθφ, ήηαλ πνιχ πην έληνλε ε επίδξαζε ηεο Αηηηθήο ζε ζρέζε 

κε άιιεο βνησηηθέο πφιεηο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ζηνπο ειιεληζηηθνχο ρξφλνπο ε άκεζε 

εμάπισζε ησλ λέσλ ηχπσλ ηεο θνξνπιαζηηθήο απφ ηα αηηηθά εξγαζηήξηα, πνπ πξψηα ηνπο 

δεκηνχξγεζαλ, ζηα ηαλαγξατθά, θαη ε ζρεδφλ παξάιιειε αιιά ζπγρξφλσο αλεμάξηεηε ζ’ 

απηά εμέιημή ηνπο. 

ΟΗ ΛΑΘΡΑΝΑΚΑΦΔ ΚΑΗ ΟΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870, ε πεξηνρή ησλ λεθξνηαθείσλ ηεο αξραίαο Σαλάγξαο 

επιήγε αλεπαλφξζσηα απφ κεγάιεο έθηαζεο ιαζξαλαζθαθέο, πνπ ζηφρν είραλ ηελ εχξεζε 

ησλ εμαίξεηεο ηέρλεο πήιηλσλ εηδσιίσλ, ησλ «ηαλαγξαίσλ», θαη ηε δηνρέηεπζή ηνπο θπξίσο 

ζην εμσηεξηθφ. 

Πεξηεγεηέο ηεο επνρήο αλαθέξνπλ φηη ηα έηε 1872-1873 ζπιήζεθαλ πεξί ηνπο 8-10.000 

ηάθνπο, ζε απφζηαζε έσο θαη 12 ρικ. απφ ηα ηείρε ηεο αθξφπνιεο. Απηή ε κεγάιεο έθηαζεο 

θαηαζηξνθή πξνθάιεζε ην 1873 ηελ επέκβαζε ησλ ειιεληθψλ αξρψλ θαη ηελ απνζηνιή εθ 

κέξνπο ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο ηνπ ζπνπδαίνπ αξραηνιφγνπ Π. ηακαηάθε, γηα λα 

δηαζψζεη φζεο αξραηφηεηεο είραλ απνκείλεη θαη λα ζηακαηήζεη ηηο ιαζξαλαζθαθέο. Με ηε 

ζπλδξνκή ηνπ ζηξαηνχ, πεξηζπλέιιεμε εθαηνληάδεο δηάζπαξηεο ζηνλ ρψξν επηηχκβηεο 

ζηήιεο θαη πξνέβε ζηελ δηελέξγεηα αλαζθαθηθψλ εξεπλψλ, θαηά ηα δηαζηήκαηα 1874-1879, 

θαη 1881-1882. Σν έξγν ηνπ ζπλερίζηεθε απφ ηνλ Υξ. Σζνχληα ην 1887, απφ ηνλ Δ. 

Κνξνκάληδν ην 1888-1889 θαη απφ ηνλ Ν. Παππαδάθε ην 1911. 

ηελ πφιε ηεο αξραίαο Σαλάγξαο, πξαγκαηνπνηήζεθε κφλν κηα κηθξήο θιίκαθαο αλαζθαθηθή 

έξεπλα, ην 1890. Απφ ην 1911 θαη γηα δηάζηεκα 65 εηψλ δελ δηελεξγήζεθε άιιε παξάλνκε ή 

λφκηκε έξεπλα ζηελ πεξηνρή. Απφ ην 1976, φκσο, κηα ζεηξά κεγάισλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

έξγσλ νδήγεζε ζηελ αλάιεςε ζσζηηθψλ αλαζθαθηθψλ εξεπλψλ ζηελ πεξηνρή ησλ 

λεθξνηαθείσλ. Σα έξγα απηά ήηαλ νη εγθαηαζηάζεηο ηεο Διιεληθήο Αεξνπνξηθήο Βηνκεραλίαο, 

ην εξγνζηάζην ηεο 3 Δ, ν Βηνινγηθφο Καζαξηζκφο Οηλνθχησλ-ρεκαηαξίνπ, θαη ηα έξγα ηνπ 

Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη ηεο ΔΤΓΑΠ. Μέρξη ην 2002 ήξζε ζην θσο ζεκαληηθφο αξηζκφο επηπιένλ 

ηάθσλ. Πνιινί απφ απηνχο έδσζαλ ζηνηρεία, ηα νπνία αλαπιήξσζαλ έλα κηθξφ κέξνο ησλ 

θελψλ πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη ζηελ επηζηήκε νη εθηεηακέλεο ιαζξαλαζθαθέο ηνπ 19νπ 
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αηψλα. «Σαλαγξαίεο», σζηφζν, βξέζεθαλ ειάρηζηεο, φζεο είραλ δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο ησλ 

αξραηνθαπήισλ. 

Παξάιιεια κε ηηο ζσζηηθέο αλαζθαθέο ζηα λεθξνηαθεία, δηελεξγήζεθαλ θαη ηνπνγξαθηθέο 

έξεπλεο ζηελ πφιε ηεο αξραίαο Σαλάγξαο: απφ ην Καλαδηθφ Αξραηνινγηθφ Ηλζηηηνχην ην 

1985, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ θαζεγεηή D. Roller, θαη απφ ην Οιιαλδηθφ Αξραηνινγηθφ 

Ηλζηηηνχην απφ ην 2000 κέρξη ζήκεξα, ππφ ηε δηεχζπλζε ησλ θαζεγεηψλ J. Bintliff θαη B. 

Slapšak. Αλ θαη δελ πξφθεηηαη γηα αλαζθαθέο αιιά γηα επηθαλεηαθέο -ηνπνγξαθηθέο θαη 

γεσθπζηθέο- έξεπλεο, ε εθαξκνγή ζ’ απηέο ζχγρξνλσλ κεζφδσλ έρεη δψζεη κέρξη ζήκεξα 

πνιχηηκα πξναλαζθαθηθά ζηνηρεία γηα ην πνιενδνκηθφ ζρέδην ηεο αξραίαο Σαλάγξαο θαη γηα 

ηελ πνξεία ηνπ ηείρνπο ηεο. 

«ΣΑΝΑΓΡΑΗΔ» 

Ο φξνο «ηαλαγξαίεο» απνδίδεηαη ζπκβαηηθά ζε κηα θαηεγνξία πήιηλσλ εηδσιίσλ 

ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ, αλεμαξηήησο πξνειεχζεσο. Σα εμαηξεηηθήο ηέρλεο εηδψιηα 

πξσηνβξέζεθαλ ζε κεγάινπο αξηζκνχο ζε ιαζξαλαζθαθέο, νη νπνίεο απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1870 απνγχκλσζαλ θπξηνιεθηηθά ηηο ηαλαγξατθέο λεθξνπφιεηο. Παξίζηαλαλ, 

θπξίσο, γπλαίθεο θαη θνξίηζηα κε πνιχρξσκα ελδχκαηα θαη πεξίηερλεο θνκκψζεηο ηεο 

επνρήο, ζε ζηάζεηο γεκάηεο ράξε θαη θίλεζε. 

Ζ ηπραία, αξρηθά, απνθάιπςε ησλ εηδσιίσλ απφ ρσξηθνχο πνπ θαιιηεξγνχζαλ ηα ρσξάθηα 

ηνπο, θίλεζε ην ελδηαθέξνλ αξραηνθαπήισλ, νη νπνίνη ηα δηέζεηαλ ζηελ αζελατθή θαη 

επξσπατθή αγνξά, ζε πινχζηνπο επξσπαίνπο ζπιιέθηεο αξραίσλ. Οη επξσπαίνη ζπιιέθηεο 

θαη ηα κεγάια κνπζεία, εθηηκψληαο ηελ νκνξθηά θαη ηελ πξσηνηππία ησλ «ηαλαγξαίσλ», 

επηδίσθαλ ηελ απφθηεζή ηνπο. Ζ ηεξάζηηα δήηεζε ησλ «ηαλαγξαίσλ» πξνθάιεζε ηε θξελήξε 

αλαδήηεζε θαη ιεειάηεζε ησλ ηάθσλ απφ ηνπο ληφπηνπο. Σα πεξηδήηεηα εηδψιηα βξίζθνληαλ 

ζε θηβσηηφζρεκνπο, θπξίσο, ηάθνπο. πρλά θαηαζθεπάδνληαλ θαη θίβδεια, ηα νπνία είραλ 

ηέηνηα νκνηφηεηα κε ηα απζεληηθά, ψζηε δελ ήηαλ δπλαηή ε αλαγλψξηζή ηνπο ρσξίο ηε 

δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ. 

Μεγάιεο ζπιινγέο εηδσιίσλ κε πξνέιεπζε ηελ Σαλάγξα θαη άιιεο βνησηηθέο πφιεηο 

βξίζθνληαη ζήκεξα  ζηα κνπζεία ηεο δπηηθήο Δπξψπεο (Λνχβξν, Βξεηαληθφ, Βεξνιίλν θιπ.). 

Οη ζπιινγέο απηέο πξνέξρνληαη είηε απφ ηηο δσξεέο πνπ έθαλαλ δηάζεκνη ζπιιέθηεο πξνο ηα 

Μνπζεία ηεο ρψξαο ηνπο, είηε απφ απεπζείαο αγνξά απφ ηα ίδηα ηα Μνπζεία. εκαληηθή είλαη 

ε ζπιινγή ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Αζελψλ. Σα εηδψιηα απηά πξνέξρνληαη  

απφ ηηο παιαηέο αλαζθαθέο ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο (1874-1911). 

Οη «ηαλαγξαίεο» ζαπκάζηεθαλ θαη δηαδφζεθαλ ηφζν πνιχ θαηά ηνλ 19ν αηψλα, ψζηε 

επεξέαζαλ ηελ επξσπατθή ηέρλε θαη ηε γπλαηθεία κφδα. 
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ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ρεκαηαξίνπ, ηα δείγκαηα «ηαλαγξαίσλ» είλαη ειάρηζηα, αιιά 

ζεκαληηθά. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο πξνέξρνληαη απφ ηηο αλαζθαθηθέο έξεπλεο ηεο Θ΄ 

Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία 30εηία. 

ΜΤΘΟΗ, ΛΑΣΡΔΗΔ ΚΑΗ ΗΔΡΑ ΣΖ ΑΡΥΑΗΑ ΣΑΝΑΓΡΑ 

Καηά ηνλ Πινχηαξρν, κπζηθφο ηδξπηήο ηεο Σαλάγξαο ήηαλ ν Πνίκαλδξνο θαη νη δίδπκνη γηνί 

ηνπ Λεχθηππνο θαη Έθηππνο, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ παξαπέκπνπλ ζηνλ 

γεσξγνθηελνηξνθηθφ ραξαθηήξα ηεο θαη ζηελ εθηξνθή ίππσλ. 

Οη Σαλαγξαίνη θεκίδνληαλ γηα ηελ επζέβεηά ηνπο. Απφ ηνπο Οιχκπηνπο ζενχο, ηδηαίηεξα 

ιάηξεπαλ ηνλ Δξκή, πνπ ζχκθσλα κε ηελ ηνπηθή εθδνρή ηνπ κχζνπ είρε γελλεζεί ζην φξνο 

Κεξχθεηνλ. Πξνο ηηκήλ ηνπ ενξηάδνληαλ ηα Δξκαία. 

Δμίζνπ ζεκαληηθή, ιφγσ ηεο παξαγσγήο ζηελ πεξηνρή ηνπ θαιχηεξνπ βνησηηθνχ νίλνπ, ήηαλ 

θαη ε ιαηξεία ηνπ Γηνλχζνπ. ηνλ λαφ ηνπ θπιαζζφηαλ θαη ν πεξίθεκνο Σξίησλ, έλα 

ζαιάζζην ηέξαο πνπ δηαηεξείην κέζα ζε ζαιαζζηλφ λεξφ. Κνληά ζηνλ λαφ ηνπ Γηνλχζνπ 

ππήξρε θαη ην ηεξφ ηεο Θέκηδνο. 

Άιιεο ζεκαληηθέο ιαηξείεο, νη νπνίεο δηαηεξήζεθαλ έσο θαη ηνπο απηνθξαηνξηθνχο ρξφλνπο, 

ήηαλ ηνπ Απφιισλνο Καξπθείνπ θαη ηεο Αξηέκηδνο. ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν ηδξχζεθε ν 

λαφο ηεο Γήκεηξαο θαη ηεο Κφξεο θαη θαζηεξψζεθε γηνξηή πξνο ηηκήλ ηνπ Γηφο. Σνλ 1ν αη. 

π.Υ. ηδξχζεθαλ ηα αξαπεία, ενξηέο πξνο ηηκήλ ηνπ αξάπηδνο. Δθηφο απφ ηνλ άξαπη, 

ιαηξεχνληαλ θαη άιιεο αηγππηηαθέο ζεφηεηεο, φπσο ε Ίζηο. ηα ρξφληα ηνπ Απγνχζηνπ 

θαζηεξψζεθαλ πξνο ηηκήλ ηνπ, θαηά ηε ζπλήζεηα ηεο επνρήο, θαη ηα Καηζάξεηα. 

Υαξαθηεξηζηηθή γηα ηελ πεξηνρή ήηαλ θαη ε ιαηξεία ηνπηθψλ εξψσλ, κε ζεκαληηθφηεξε απηήλ 

ηνπ Χξίσλνο, ηνπ νπνίνπ ηα θαηνξζψκαηα εμπκλήζεθαλ απφ ηελ Σαλαγξαία πνηήηξηα 

Κφξηλλα. εκαληηθή ήηαλ θαη ε ιαηξεία ηνπ κηζνγχλε ήξσα. 
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.1.2. Βαζηθά πιεζπζκηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

ηε παξαθάησ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, πνπ αθνξνχλ 

ζηελ πιεζπζκηαθή εμέιημε, ηελ ειηθηαθή δηάξζξσζε (ζχλνιν θαη αλά θχιν), φπσο επίζεο θαη ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη κφξθσζεο.  

 

 

Πίλαθαο 3:  Δμέιημε πιεζπζκνχ Γήκνπ Σαλάγξαο  

 Πιεζπζκφο % λένπ Γήκνπ γηα ηνπο παιηνχ 

1991 2001 

2011 

Πξνζσξηλά 

Απνηειέζκαηα 

1991 2001 

Νένο Γ. Σαλάγξαο 23.147 22.615 19.340* - - 

Γήκνο Γεξβελνρσξίσλ 2.697 2.191 - 11,65% 9,69% 

Γήκνο Οηλνθχησλ  9.091 8.195 - 39,26% 36,24% 

Γήκνο ρεκαηαξίνπ  7.302 8.095 - 31,53% 35,79% 

Γήκνο Σαλάγξαο 4.057 4.134 - 17,56% 18,28% 

Πεγή: ΔΣΥΔ, Απνγξαθέο πιεζπζκνύ 1991 θαη 2001. Πξνζωξηλά απνηειέζκαηα απνγξαθήο 2011 

 

Αλαθέξεηαη ζην κφληκν πιεζπζκφ. Ο πξαγκαηηθφ πιεζπζκφο είλαη 19.340 + 27.000 (πξνζσξηλά 

δηακέλνληεο ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν) = 46.340 
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Γηάγξακκα 1: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ 

 
 

Πίλαθαο4 : Πνζνζηφ Πιεζπζκνχ Γήκνπ ζε ζρέζε κε Ννκφ Βνησηίαο θαη Πεξηθέξεηα 

ηεξεάο Διιάδαο  

 1991 2001 

% πιεζπζκνχ Ννκνχ γηα ην 

λέν Γ. Σαλάγξαο 

14,51% 17,09% 

% πιεζπζκνχ Πεξηθέξεηαο γηα 

ην λέν Γ. Σαλάγξαο  

5,16% 2,73% 

Πεγή ΔΣΥΔ, Απνγξαθέο πιεζπζκνύ1991 θαη 2001 

 

Ο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, είλαη 22.615 θάηνηθνη 

ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην 17,09% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Βνησηίαο θαη ην 2,73%  ηεο πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. Απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 1991 ζε 

ζρέζε κε ην 2001, ν πιεζπζκφο ηνπ Νένπ Γήκνπ κεηψζεθε θαηά  8,48%.  Δπίζεο απφ ην 2001 

ζε ζρέζε κε ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηνπ 2011 ν πιεζπζκφο  κεηψζεθε  θαηά 3.275 

θαηνίθνπο . 

ε φηη αθνξά ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο – πξψελ Γήκνπο (Γεξβελνρψξηα, Οηλφθπηα, ρεκαηάξη, 

Σαλάγξα) νη δεκνηηθέο ελφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ  αχμεζε απφ ην 1991 ζην 2001 είλαη ν 

πξψελ δήκνο Σαλάγξαο κε πνζνζηφ πεξίπνπ 2 % θαη ν πξψελ δήκνο ρεκαηαξίνπ κε πνζνζηφ 

πεξίπνπ 10%. Οη ππφινηπεο δεκνηηθέο ελφηεηεο – πξψελ δήκνη παξνπζηάδνπλ κείσζε απφ ην 

1991 ζην 2001 (πξψελ δήκνο Γεξβελνρσξίσλ πεξίπνπ 23 % θαη πξψελ Γήκνο Οηλνθχησλ 

πεξίπνπ 10,94 %). 
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Πίλαθαο 5: Ζιηθηαθή Γηάξζξσζε ηνπ Πιεζπζκνχ 

  χλνιν 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

1991 

Διιάδα 10.223.932 1.971.440 1.548.997 2.119.356 1.883.562 1.297.015 1.092.781 310.241 

ηεξεά Διιάδα 548.170 41.524 28.657 39.660 97.114 73.610 67.788 21.435 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Βνησηίαο 

125.488 26.197 18.240 25.625 22.227 15.144 14.008 4.047 

Νένο Γ. Σαλάγξαο 20.363 4.858 2.986 4.717 3.415 3.856 1.745 502 

Γήκνο Γεξβελνρσξίσλ 2.548 493 418 451 460 320 310 96 

Γήκνο Οηλνθχησλ  7.698 2.095 972 1.838 1.319 768 572 134 

Γήκνο ρεκαηαξίνπ  6.265 1.511 966 1.573 1.058 628 417 112 

Γήκνο Σαλάγξαο 3.852 759 630 855 578 424 446 160 

2001 Διιάδα 10.934.097 1.660.899 1.561.637 2.500.772 2.183.267 1.200.289 1.497.181 330.052 

ηεξεά Διιάδα 558.144 83.267 74.956 122.262 104.114 65.381 87.054 21.100 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Βνησηίαο 

123.913 18.550 17.412 28.973 23.614 13.703 17.306 4.355 

Νένο Γ. Σαλάγξαο 21.156 2.842 3.415 5.764 3.941 2.340 2.376 478 

Γήκνο Γεξβελνρσξίσλ 2.119 319 313 475 332 261 339 80 

Γήκνο Οηλνθχησλ  7.869 1.074 1.179 2.136 1.516 993 841 130 

Γήκνο ρεκαηαξίνπ  7.092 994 1.185 1.987 1.417 694 685 130 

Γήκνο Σαλάγξαο 4.076 455 738 1.166 676 392 511 138 

Πεγή : ΔΣΥΔ, Απνγξαθέο πιεζπζκνύ 1991 θαη 2001 

 

 
 
 
Γηάγξακκα 2: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο ειηθηαθήο δηάξζξσζεο ηνπ Πιεζπζκνχ  

 

ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ε ειηθηαθή δηάξζξσζε ηνπ Νένπ Γήκνπ ζε ζρέζε κε 

ηελ Διιάδα, ηε ηεξεά Διιάδα θαη ην Ννκφ Βνησηίαο. Απηφ πνπ δηαπηζηψλεηαη είλαη φηη ζε 

ζχλνιν Νένπ Γήκνπ γηα ην 2001 νη νκάδεο κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ θαηνίθσλ είλαη νη νκάδεο κε 
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ειηθίεο (θαηά αξηζκφ θαηνίθσλ) 25 – 39, 40 – 54,15 – 24, 0 – 14, 65 – 79, 55 – 64, ελψ ην 

κηθξφηεξν αξηζκφ θαηνίθσλ ζπλαληάκε ζηελ νκάδα κε ειηθία 80 θαη πάλσ.  
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Πίλαθαο 7: Δπίπεδν εθπαίδεπζεο / κόξθσζεο 2001 

 Νένο Γ. 

Σαλάγξαο 

Γ. 

Γεξβελνρσξίσλ  

Γ. Οηλνθχησλ  Γ. ρεκαηαξίνπ Γ.Σαλάγξαο 

χλνιν 20.041 1.987 7.449 6.699 3.906 

Κάηνηρνη κεηαπηπρηαθνχ – 

Γηδαθηνξηθνχ Σίηινπ 

19 3 5 11 0 

Πηπρηνχρνη Αλψηαησλ ρνιψλ 40 1 7 25 7 

Πηπρηνχρνη ΣΔΗ (ΚΑΣΔ ΚΑΣΔΔ) 643 42 221 264 116 

Πηπρηνχρνη Αλσηέξσλ ρνιψλ 385 20 153 143 69 

Απφθνηηε Μέζεο Δθπαίδζεο  389 22 157 162 48 

Σειεησζαλ ηελ Γ’ ηάμε Γπκλαζίνπ 3.886 283 1.465 1.331 807 

Απφθνηηνη ηνηρεηψδνπο 

Δθπαηδεχζεσο  

423 46 144 146 87 

Γελ ηειείσζαλ ην Γεκνηηθφ αιιά 

γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε  

428 28 183 155 62 

Αγξάκκαηνη (κε γλσξίδνληεο γξαθή 

θαη αλάγλσζε)  

3.071 304 1.221 970 576 

Πεγή Γ.Γ. ΔΣΥΔ 

Οη παξαπάλσ πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία ηνπ 2001 πνπ  αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην επίπεδν θαηάξηηζεο πνπ έρνπλ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηνπ Νένπ Γήκνπ. 

Δηδηθφηεξα ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα θάζε δεκνηηθή ελφηεηα (πξψελ δήκνη). Απηφ πνπ 

δηαπηζηψλεηαη είλαη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζε ζχλνιν Νένπ Γήκνπ ηα ζπλαληάκε ζε απηνχο 

πνπ ηειείσζαλ ηελ Γ’ ηάμε Γπκλαζίνπ θαη ζε απηνχο πνπ δελ γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε). 

 

Γηάγξακκα 2: Απεηθόληζε επηπέδνπ εθπαίδεπζεο / κόξθσζεο 2001 



 

45 

Πίλαθαο 8: Δπίπεδν εθπαίδεπζεο / κόξθσζεο 1991-2001 

Γεωγξαθηθή 

ελόηεηα  

Έηνο  Σύλνιν  Κάηνρνη 

Μεηαπηπρηαθνύ 

– Γηδαθηνξηθνύ 

Τίηινπ  

Πηπρηνύρνη 

Αλώηαηωλ 

Σρνιώλ 

Πηπρηνύρνη 

ΤΔΗ (ΚΑΤΔ, 

ΚΑΤΔΔ) 

Πηπρηνύρνη 

Αλώηεξωλ 

Σρνιώλ 

Απόθνηηνη 

Μέζεο 

Δθπάηδεπζεο  

Τειείωζαλ Γ’ 

Τάμε Γπκλαζίνπ  

Απόθνηηνη 

Σηνηρεηώδνπο 

Δθπαίδεπζεο 

Γελ ηειείωζαλ ην 

Γεκνηηθό αιιά 

γλωξίδνπλ γξαθή 

θαη αλάγλωζε 

Αγξάκκαηνη (κε 

γλωξίδνληεο 

γξαθή θαη 

αλάγλωζε) 

Διιάδα 

1991 9.093.479 36.865  

(0,41%) 

564.011 

(6,24%) 

122.913 

(1,36%) 

62.165 

(0,69%) 

2.118.244 

(23,42%) 

973.618 

(10,77%) 

3.583.297 

(39,64%) 

960.720 

(10,63%) 

617.646 

(6,83%) 

2001 9.887.737 82.690 

(0,84%) 

830.355 

(8,40%) 

284.320 

(2,88%) 

43.043 

(0,44%) 

2.704.822 

(27,36%) 

1.164.250 

(11,77%) 

3.152.144 

(31,88%) 

864.533 

(8,74%) 

374.191 

(3,78%) 

Σηεξεά Διιάδα 

1991 481.541 622 

(0,13%) 

18.832 

(3,91%) 

4.852 

(1,00%) 

2.316 

(0,5%) 

6.756 

(1,40%) 

64.560 

(13,40%) 

4.920 

(1,02%) 

8.434 

(1,75%) 

52.656 

(10.94%) 

2001  782.512 788 

(0,1%) 

1.582 

(0,2%) 

44.531 

(5,7%) 

17.888 

(2,29%) 

17.729 

(2,27%) 

148.718 

(19,0%) 

16.605 

(2,12%) 

13.377 

(1,71%) 

90.041 

(11,51%) 

Πεξ. Δλόηεηα 

Βνηωηίαο 

1991 109.332 133 

(0,12%) 

3833 

(3,50%) 

952 

(0,87%) 

394 

(0,36%) 

1.426 

(1,30%) 

14.824 

(13,56%) 

1.105 

(1,01%) 

2.077 

(1,90%) 

504 

(0.46%) 

2001 123.934 127 

(0,10%) 

279 

(0,23%) 

6.437 

(5,2%) 

2.773 

(2,24%) 

2.955 

(2,38%) 

23.944 

(19,32%) 

2.826 

(2,28%) 

2.949 

(2,38%) 

15.947 

(12,87%) 

Νένο Γήκνο 

Ταλάγξαο 

1991 17.217 21 

(0,12%) 

485 

(2,82%) 

127 

(0,74%) 

106 

(0,62%) 

300 

(1,74%) 

2.411 

(14,00%) 

173 

(1,00%) 

379 

(2,20%) 

2.148 

(12,48%) 

2001 21.452 26 

(0,13%) 

46 

(0,21%) 

772 

(3,6%) 

451 

(2,1%) 

438 

(2,04%) 

4.287 

(20%) 

472 

(2,2%) 

472 

(2,2%) 

3.207 

(15%) 

Πεγή Γ.Γ. ΔΣΥΔ 
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ην παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 1991 – 2011 γηα Διιάδα, ηεξεά 

Διιάδα, Βνησηία θαη λέν Γήκν Σαλάγξαο. ε ζχλνιν Νένπ Γήκνπ παξαηεξνχκε αχμεζε ζηνπο 

ζηνπο πηπρηνχρνπο ΣΔΗ (ΚΑΣΔ, ΚΑΣΔΔ)  αχμεζε, ζηνπο πηπρηνχρνπο αλψηεξσλ ζρνιψλ, 

αχμεζε ζηνπο απνθνίηνπο κέζεο εθπαίδεπζεο,  αχμεζε ζηνπο απνθνίηνπο ηεο Γ’ ηάμεο 

Γπκλαζίνπ, αχμεζε ζηνπο απνθνίηνπο ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο. Άμην αλαθνξάο είλαη ε 

αχμεζε ησλ απνθνίησλ ζηνηρεηψζνπο εθπαίδεπζεο. 

 

Αχμεζε παξηπζηάδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ πνιηηψλ πνπ δελ ηειείσζαλ ην Γεκνηηθφ αιιά 

γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε απφ ην 1991 – 2001.  

πλνιηθά δηαπηζηψλεηαη κηα βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο απφ ην 1991 – 2001, ζε 

επίπεδν λένπ Γήκνπ, Βνησηίαο θαη πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, γεγνλφο πνπ δηαζθαιίδεη θαιχηεξεο 

ζπλζήθεο γηα ηελ κειινληηθή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ην δεκνγξαθηθφ πξνθίι ηνπ Γήκνπ ππνινγίδνληαη ηξεηο 

δεκνγξαθηθνί δείθηεο (Γήξαλζεο, Νεαληθφηεηαο θαη Δμάξηεζεο) νη ηηκέο ησλ νπνίσλ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 9: ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2001 

Γήκνο 
Γείθηεο 

Γήξαλζεο 

Γείθηεο 

Νεαληθφηεηαο 

Γείθηεο 

Δμάξηεζεο 

Σαλαγξαο  1,00 1,46 0,37 

 

Ο Γείθηεο Γήξαλζεο εθθξάδεη θαηά πφζν ην βάξνο ηνπ πιεζπζκνχ κεηαηνπίδεηαη απφ ηε 

βάζε ηεο πιεζπζκηαθήο ππξακίδαο πξνο ηελ θνξπθή, πφζν δειαδή γεξαζκέλνο είλαη ν 

πιεζπζκφο θαη θαηά πφζν κηα πεξηνρή αληηκεησπίδεη πξφβιεκα αλαλέσζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο. ηε πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο αλέξρεηαη ζην  1,00 (ζε θάζε 

100 παηδηά αλαινγνχζαλ 100 ειηθησκέλνη). 

 

Ο Γείθηεο Νεαληθφηεηαο δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ λέσλ αηφκσλ ειηθίαο 0-14 εηψλ, ζην ζπλνιηθφ 

πιεζπζκφ. Ο δείθηεο λεαληθφηεηαο γηα ην Γήκν είλαη 1,46 λένη γηα θάζε 100 θαηνίθνπο, ηηκή 

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή. 

 

Ο Γείθηεο Δμάξηεζεο δειψλεη ηελ επηβάξπλζε πνπ δέρεηαη ν ελεξγφο πιεζπζκφο (15-64 

εηψλ) απφ ην γεξνληηθφ θαη ην λεαληθφ πιεζπζκφ (65+ θαη 0-14 εηψλ). θνπφο ηνπ δείθηε είλαη 

λα βξεζεί ε αλαινγία κεηαμχ εμαξηψκελσλ αηφκσλ, δειαδή απηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πξνο ηα άηνκα πνπ ζεσξείηαη φηη ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. ην Γήκν Σαλάγξαο ε ηηκή ηνπ δείθηε εμάξηεζεο αλέξρεηαη ζην 

0,37%. 
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1.1.3. Βαζηθά θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

Κνηλσληθέο ππεξεζίεο 

Με βάζε ην Ν. 3852/2010 «ρέδην Καιιηθξάηεο» νη ΟΣΑ ζηα πιαίζηα ησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπο, θαινχληαη λα αληαπεμέιζνπλ ζε λέεο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο θαη ειιείκκαηα πινπνηψληαο 

ηνπηθέο πνιηηηθέο πνπ ζα εληάζζνληαη ζε πιαίζηα επξχηεξεο ζεκαζίαο.  

 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ζηρνλ ζρεδηαζκφ πεξηθεξηεηαθψλ θαη εζληθψλ πνιηηηθψλ 

αιιά θαη ν ξφινο ζηελ άζθεζε θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν δηακνξθψλεηαη κε 

βάζε: 

 Σελ ηζρπξή πνιηηηθή βνχιεζε. Ζ επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο άζθεζεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο ζηνπο ΟΣΑ αλήθεη θαηαξρήλ ζηα πνιηηηθά πξφζσπα. Οη απνθάζεηο δειαδή 

ιακβάλνληαη απφ ηα πνιηηηθά φξγαλα φπσο ν Γήκαξρνο, ν ζεκαηηθφο Αληηδήκαξρνο, ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή.  

 Σε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. πγθεθξηκέλα κε αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην Γήκν Σαλάγξαο ιεηηνπξγνχλ ηα εμήο ηκήκαηα: α) Σκήκα 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ πνπ ππάγεηαη ζηελ Τπεξεζία 

Κνηλσληθεο Πξνζηαζίαο, Π αηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαζψο θαη β) ην 

Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Πιεξνθνξηθήο.  

 Σε ιεηηνπξγία ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηα νπνία έρεη ζπζηήζεη γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ. Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, ηα 

νπνία δηαζέηνπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ 

επειημία θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Δπίζεο βαζηθφο ζθνπφο γηα ηε ζχζηαζή ηνπο είλαη ε 

δπλαηφηεηα αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ε εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ. 

o Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ «ΚΑΠΖ – Παηδηθφο ηαζκφο – Γεκνηηθφ 

Χδείν Γήκνπ Σαλάγξαο» 

o Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Σαλάγξαο  

 

 Σν ιφγν θαη ηελ άπνςε θαη ηε δξάζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Ο ξφινο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο θαη ιακβάλεηαη 

ππφςε ζηα πιαίζηα ζρεδηαζκνχ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ δήκνπ Σαλάγξαο θαη 

θπξίοζ ζηελ πινπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ. Σν Σνπηθφ πκβνχιην  Νέσλ, νη 

πνιηηηζηηθνί θαη θνηλσληθνί ζχιινγνη, νη άηππεο νκάδεο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη άιινη 

πνπ ζπληζηνχλ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ζπκπξάηηνπλ ζην έξγν ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, 

ζπρλά έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν θαζψο θαη ξφιν δηαζχλδεζεο ησλ δεκνηηθψλ 

πνιηηηθψλ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία.  
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Παξαθάησ αθνινπζεί ε παξάζεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο. 

 

Α. Αξκνδηφηεηεο ρεδηαζκνχ / πληνληζκνχ / Παξαθνινχζεζεο Κνηλσληθψλ Πνιηηηθψλ   

1. Γηεμάγεη  θνηλσληθέο  έξεπλεο,  ζρεδηάδεη,  εηζεγείηαη  θαη  κεξηκλά  γηα  ηελ  εθαξκνγή 

θνηλσληθψλ  πνιηηηθψλ ή ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε θαη 

θνηλσληθή θξνληίδα ηεο  βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο ειηθίαο, κε ηελ ίδξπζε 

θαη ιεηηνπξγία λνκηθψλ  πξνζψπσλ, ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ (παηδηθνί θαη 

βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, βξεθνθνκεία, νξθαλνηξνθεία, θέληξα αλνηθηήο πεξίζαιςεο θαη 

εκεξήζηαο θξνληίδαο, ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο ειηθησκέλσλ, γεξνθνκείσλ θιπ). 

2. ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή  ζπκκεηέρεη ζε 

πξνγξάκκαηα  θαη   δξάζεηο  γηα  ηελ  έληαμε  αζίγγαλσλ,  παιηλλνζηνχλησλ  νκνγελψλ 

κεηαλαζηψλ,  θαη  πξνζθχγσλ  ζηελ  θνηλσληθή,  νηθνλνκηθή  θαη  πνιηηηζηηθή  δσή  ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

3. Γηεμάγεη  θνηλσληθέο  έξεπλεο,  ζρεδηάδεη,  εηζεγείηαη  θαη  κεξηκλά  γηα  ηελ  εθαξκνγή 

θνηλσληθψλ   πνιηηηθψλ  πνπ  αθνξνχλ  ηελ  θνηλσληθή  θξνληίδα  ηεο  νηθνγέλεηαο,  ηνπ 

παηδηνχ, ησλ εθήβσλ, ησλ  ειηθησκέλσλ, ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαζψο θαη εππαζψλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

4. ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ή ζπκκεηέρεη ζε 

δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε θαη θξνληίδα ηεο πγείαο ησλ δεκνηψλ κε ηελ 

ίδξπζε  θαη  ιεηηνπξγία  εγθαηαζηάζεσλ  γηα  ηελ παξνρή  ππεξεζηψλ  πγείαο  θαη  

ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο (κε  ηε δεκηνπξγία δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηαηξείσλ, 

θέληξσλ αγσγήο πγείαο, θέληξσλ ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, 

θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο, θέληξσλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ

 ζπκάησλ ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ θαη 

θέληξσλ πξφιεςεο θαηά εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 

5. ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ 

ζηνρεχνπλ  ζηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, κε ηε 

δεκηνπξγία Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο. 

6. Μεξηκλά  γηα  ηελ  πξνψζεζε  θαη  αλάπηπμε  ηνπ  εζεινληηζκνχ  θαη  ηεο  θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο κε  ηε  δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαη νκάδσλ εζεινληψλ. 

7. πληνλίδεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ άζθεζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν  (πρ   κέζσ   ηεο  εθπφλεζεο  θαη  πεξηνδηθήο  αλαπξνζαξκνγήο  ελφο  «Σνπηθνχ 

πκθψλνπ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο») 

8. Οξγαλψλεη,  παξαθνινπζεί  θαη  αμηνινγεί  ηε  δηθηχσζε  ηνπηθψλ  θνξέσλ  Κνηλσληθήο 
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Φξνληίδαο, φπσο: 

 νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

 νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ 

 νη Μ.Κ.Ο 

 νη ππεξεζίεο θαη δνκέο Κνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Κξάηνπο 

 ηα αληηπξνζσπεπηηθά ζψκαηα ησλ νκάδσλ-ρξεζηψλ 

 

Β. Αξκνδηνηεηεο Δπνπηεηαο θαη Διεγρνπ 

1. Υνξεγεί  άδεηα  ίδξπζεο  θαη  ιεηηνπξγίαο  δεκνηηθψλ  θαη  ηδησηηθψλ  παηδηθψλ  ή 

βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ. 

2. Αζθεί έιεγρν  θαη  επνπηεία ζηα  ηδξχκαηα παηδηθήο  πξνζηαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ (ηδησηηθνί 

παηδηθνί ζηαζκνί) θαη επζχλεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ εμνρψλ. 

3. Υνξεγεί άδεηα  ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ παηδηθήο  πξφλνηαο ζε ηδηψηεο, θαζψο 

θαη ζε ζπιιφγνπο ή ζσκαηεία πνπ επηδηψθνπλ θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο. 

4. Αζθεί  επνπηεία επί ησλ θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ θαη ηδξπκάησλ, εγθξίλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη  παξαθνινπζεί θαη  ειέγρεη ηηο επηρνξεγήζεηο, πνπ δίδνληαη ζε 

λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θνηλσθειείο ζθνπνχο. 

5. Μεξηκλά γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ κειψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη επνπηεχεη θαη 

ξπζκίδεη  ζέκαηα  ιεηηνπξγίαο  ηδξπκάησλ  πξνζηαζίαο  θαη  αγσγήο  νηθνγέλεηαο  ηνπ 

παηδηνχ, (φπσο Κέληξσλ Παηδηθήο Μέξηκλαο, Παηδηθψλ ηαζκψλ, Παηδηθψλ Δμνρψλ, 

παξαξηεκάησλ ΠΗΚΠΑ θαη ΚΔΠΔΠ). 

6. Υνξεγεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ ή αηφκσλ, πνπ πάζρνπλ αλίαηα απφ θηλεηηθή αλαπεξία. 

7. Μεξηκλά γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ Σακείσλ Πξφλνηαο θαη 

Πξνζηαζίαο Πνιπηέθλσλ, φηαλ ε έδξα ησλ Σακείσλ είλαη ζην Γήκν. 

 

Γ.  Αξκνδηφηεηεο εθαξκνγήο θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ 

 

Τινπνηεί δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δξάζεηο 

θαη ηα  πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηα Ννκηθά πξφζσπα ηνπ 

Γήκνπ. ην πιαίζην απηφ ελδεηθηηθά : 

(α)  Γηελεξγεί  θνηλσληθέο  έξεπλεο  γηα  ηε  ρνξήγεζε  ησλ  επηδνκάησλ  πξφλνηαο,  ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 

(β) Αζθεί θνηλσληθή εξγαζία κε άηνκα, νηθνγέλεηεο θαη θνηλσληθέο νκάδεο. 

(γ) Λεηηνπξγεί κνλάδεο ζπκβνπιεπηηθήο, ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 
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(δ) πλεξγάδεηαη κε ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο γηα ελεκέξσζε ζε θνηλσληθά ζέκαηα (AIDS, 

λαξθσηηθά  θιπ)  θαη  ζε  ζπλεξγαζία  κε  ηνπο  ζπιιφγνπο  γνλέσλ  δηνξγαλψλεη  ρνιέο 

Γνλέσλ. 

(ε) Τινπνηεί πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ςπρνθνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ (πξνζθχγσλ, κεηαλαζηψλ, παιηλλνζηνχλησλ, θπιαθηζκέλσλ, 

ππεξειίθσλ θ.ι.π.) 

(ζη) Τινπνηεί δξάζεηο πξνζηαζίαο πεξηζαιπνκέλσλ ζε ηδξχκαηα θιεηζηήο πεξίζαιςεο 

(δ) Τινπνηεί δξάζεηο πξνζηαζίαο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 

 

Γ. Αξκνδηφηεηεο Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ζηήξημε 

αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδπλάησλ πνιηηψλ. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο 

πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο : 

 Μεξηκλά γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ απηνζηεγαδνκέλσλ, γηα ηε 

ζρεηηθή κίζζσζε αθηλήησλ, ηε ξχζκηζε δηαθφξσλ ζεκάησλ θνηλσληθήο θαηνηθίαο 

θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ γηα παξαβάζεηο ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο. 

 Δθδίδεη  πηζηνπνηεηηθά νηθνλνκηθή  αδπλακίαο. 

 Μεξηκλά γηα ηελ θαηαβνιή επηδνκάησλ ζε ηπθινχο, θσθάιαινπο, 

αλαζθάιηζηνπο παξαπιεγηθνχο, ηεηξαπιεγηθνχο θαη αθξσηεξηαζκέλνπο, 

δηαλνεηηθά θαζπζηεξεκέλνπο, αλίθαλνπο πξνο εξγαζία, ππνθέξνληεο απφ 

εγθεθαιηθή παξάιπζε (ζπαζηηθνχο), απξνζηάηεπηνπο αλήιηθνπο, ππνθέξνληεο 

απφ αηκνιπηηθή αλαηκία θαη βαξηά  αλάπεξνπο,  θαζψο  θαη  ζε  ινηπά  άηνκα  

δηθαηνχκελα  παξνρήο  θνηλσληθήο πξνζηαζίαο,  ζχκθσλα κε ηηο  δηαηάμεηο  ηεο  

ζρεηηθήο  λνκνζεζίαο, θαζψο  θαη  ησλ νηθείσλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

 Δηζεγείηαη ηελ δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο νηθεκάησλ έλεθα απνξίαο ή 

γηα άιινπο ζνβαξνχο ιφγνπο. 

 Πξνβαίλεη ζηελ αλαγλψξηζε δηθαηνχρσλ ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο. 

 Δηζεγείηαη ηελ έθδνζε απνθάζεσλ παξνρήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

 Δηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ δηελέξγεηαο ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ, εξάλσλ θαη 

θηιαλζξσπηθψλ αγνξψλ. 

 Υνξεγεί θάξηεο αλαπεξίαο έπεηηα απφ γλσκάηεπζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο 

 

Δπηκειείηαη ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΓΑ δεκφηεο θαη εθδίδεη βηβιηάξηα  

θαη  βεβαηψζεηο  ζχκθσλα κε ηελ  ηζρχνπζα  λνκνζεζία πνπ  δηέπεη  ηνπο αζθαιηζκέλνπο 

απηνχο. 

 

Δ. Αξκνδηφηεηεο Πνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 



Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην  Γήκνπ Σαλάγξαο 2011-2014 

                                                                                                                                                                             Φάση Α’  

 

51 

 

ρεδηάδεη,  εηζεγείηαη  θαη  κεξηκλά  γηα  ηελ  εθαξκνγή  πξνγξακκάησλ  θαη  κέηξσλ  πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ  ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. ην πιαίζην απηφ 

κεξηκλά γηα : 

 ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη 

ησλ παηδηψλ 

 ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθψλ ζηεξεφηππσλ κε βάζε 

ην θχιν 

 ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα εππαζείο νκάδεο γπλαηθψλ 

 ηελ  αλάπηπμε  δξάζεσλ  γηα  ηελ  αχμεζε  ηεο  ζπκκεηνρήο ησλ  γπλαηθψλ  ζηελ 

απαζρφιεζε 

 ηε  ιήςε  κέηξσλ  γηα  ηελ  ελαξκφληζε  επαγγεικαηηθψλ  θαη  νηθνγελεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ 

 (ζη) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ 

θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ 

 

Σ. Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Νέαο Γεληάο   

ρεδηάδεη, εηζεγείηαη   θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ 

ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, ηελ πξνβνιή ησλ 

πνιηηηζηηθψλ  αγαζψλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Πεξηιακβάλνληαη πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο φπσο : 

 Γεκηνπξγία  πνιηηηζηηθψλ  θαη  πλεπκαηηθψλ θέληξσλ,  κνπζείσλ, πηλαθνζεθψλ, 

θηλεκαηνγξάθσλ  θαη  ζεάηξσλ,  θηιαξκνληθψλ θαη  ζρνιψλ  δηδαζθαιίαο  κνπζηθήο, 

ζρνιψλ ρνξνχ, δσγξαθηθήο, γιππηηθήο θιπ. 

 Γηνξγάλσζε θαη εθαξκνγή  πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ (ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, 

ζπλαπιίεο θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο). 

 Πξνζηαζία  κνπζείσλ,  κλεκείσλ,  ζπειαίσλ  θαζψο  θαη  αξραηνινγηθψλ  θαη 

ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο. 

 Δπηζθεπή, ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε παξαδνζηαθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζρνιηθψλ 

θηηξίσλ θαη θηηξίσλ πνπ παξαρσξνχληαη ζην Γήκν απφ ηξίηνπο. 

 Πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 Πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηε ξχζκηζε ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ. ην πιαίζην απηφ θαη  

ζχκθσλα κε ηηο  δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο  ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

 Δηζεγείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή 

θεζηηβάι ηνπηθήο εκβέιεηαο. 

 Δηζεγείηαη  γηα  ηελ  επηρνξήγεζε  ΝΠΗΓ  ηα  νπνία  αλαπηχζζνπλ  πνιηηηζηηθνχ 

ραξαθηήξα δξαζηεξηφηεηεο ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ. 
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 Δηζεγείηαη γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ κνπζηθψλ 

ηδξπκάησλ   (Ωδείσλ,  κνπζηθψλ  ζρνιψλ,  ρνξσδηψλ,  ζπκθσληθψλ  νξρεζηξψλ  

θαη ζπγθξνηεκάησλ κνπζηθήο δσκαηίνπ). 

 

ρεδηάδεη, εηζεγείηαη   θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ 

γηα ηελ  πξνψζεζε ηνπ ηνπηθνχ αζιεηηζκνχ θαη ηελ παξνρή δπλαηνηήησλ άζιεζεο ζηνπο 

θαηνίθνπο.   

 

Μεξηκλά γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο λένπο   θαη   

ζπκκεηέρεη  ζηνπο   ζρεδηαζκνχο  θαη   ηα   πξνγξάκκαηα  ηεο   Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο 

Γεληάο. 

 

Παξαθνινπζεί   ηε ιεηηνπξγία θαη δξάζε δεκνηηθψλ δνκψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ  

εθαξκφδνπλ   πξνγξάκκαηα  θαη  δξάζεηο  ζηνπο  ηνκείο  ηνπ  πνιηηηζκνχ  ηνπ αζιεηηζκνχ θαη 

ηεο Νέαο Γεληάο. 

 

Τινπνηεί δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ζηνπο ηνκείο ηνπ Πνιηηηζκνχ, ηνπ Αζιεηηζκνχ θαη  ηεο  

Νέαο  Γεληάο,  ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο  δξάζεηο  θαη  ηα  πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη απφ 

ηα Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ. 

 

Αληίζηνηρα, ζηα ζέκαηα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο εζηηάδεη ε δξάζε ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, κέζα ζην γεληθφ 

πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πνπ είλαη ην εμήο: 

 

Δίλαη αξκφδην γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχληαμεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ πεξηνδηθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ Δηήζησλ 

Πξνγξακκάησλ Γξάζεο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ επίηεπμε ησλ πεξηνδηθψλ ζηφρσλ ηνπ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ εζσηεξηθψλ νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ ππφ 

ζπλζήθεο δηαζθάιηζεο ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ θάζε είδνπο 

ππεξεζηψλ. Δπίζεο είλαη αξκφδην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο έληαμεο ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ ζηηο ηνπηθέο πνιηηηθέο.  
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1.1.3.1. Θεζκφο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 

Ζ θνηλσληθή εξγαζία απεπζχλεηαη ζε άηνκα ηα νπνία ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ αδπλαηνχλ 

λα απνπιεξψζνπλ ηηο ρξεκαηηθέο πνηλέο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί, κε απνηέιεζκα (κέρξη 

πξφηηλνο) λα βξίζθνληαη αληηκέησπα κε ηελ απεηιή ηεο θπιάθηζεο. Κάζε εκέξα θπιάθηζεο 

κεηαηξέπεηαη ζε θνηλσληθή εξγαζία 4 σξψλ εκεξεζίσο, ην δηθαζηήξην σζηφζν, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο πξνζσπηθέο ζπλζήθεο ηνπ θαηαδηθαζζέληνο, κπνξεί λα νξίζεη ηελ θνηλσληθή εξγαζία 

απφ 2 έσο θαη 6 ψξεο εκεξεζίσο. Έηζη, ν παξαβάηεο, δελ απνθφπηεηαη απφ ηελ θνηλφηεηά ηνπ, 

δηαηεξεί ηελ επαγγεικαηηθή, νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή ηνπ δσή θαη ζπκβνιηθά απνδεκηψλεη ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν κέζσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη.  

Ο Γήκνο Σαλάγξαο βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο θνξείο πνπ ππνδέρνληαη απηήλ ηελ νκάδα 

πιεζπζκνχ, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη θξαηηθνί θνξείο, πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ην 

ππνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Γηα ηελ επηινγή ηνπ είδνπο 

ηεο εξγαζίαο πνπ παξέρεηαη, ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ ε θχζε θαη νη ζπλζήθεο ηέιεζεο ηεο 

αμηφπνηλεο πξάμεο, ε ειηθία θαη ε πγεία ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ, ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη νη 

δεμηφηεηεο ηνπο.  

 

 

1.1.4. Τγεία – Αζιεηηζκφο 

 

1.1.4.1. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα ζηνλ Γήκν Σαλάγξαο  

Με ην Ν. 2889/2001 επηηεχρζεθε ε εθπιήξσζε ελφο απφ ηα πάγηα αηηήκαηα ησλ Διιήλσλ γηα 

ηελ εθ βάζξσλ αιιαγή ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο, θπξίαξρν ζηνηρείν ηεο νπνίαο είλαη ε 

απνθέληξσζε.  

 

Σα Κέληξα Τγείαο θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία ιεηηνπξγνχλ σο απηνηειείο κνλάδεο, 

αλεμαξηεηνπνηεκέλα (δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά) απφ ηα Ννζνθνκεία ηνπ Ννκνχ.  

 

Ζ απνθέληξσζε ζε ειιεληθφ επίπεδν αληαλαθιά ην κνληέιν πνπ επηθξαηεί ζε επξσπατθφ 

επίπεδν, ην νπνίν θξίλεηαη σο πεηπρεκέλν θαζψο, ζπλ ηνηο άιινηο, ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ 

ιακβάλνληαη ππφςε νη εηδηθέο ζπλζήθεο θαη ηα εηδηθά γεσγξαθηθά, πιεζπζκηαθά θ.α. 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηθέξεηαο. 

 

Σν Κέληξν Τγείαο θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία απνηεινχλ, ινηπφλ ηηο εγγχηεξεο ζηνλ 

πνιίηε, δεκφζηεο δνκέο πγείαο, φπνπ εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο ησλ πνιηηψλ γηα 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα.  
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Ζ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ησλ πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο γίλεηαη απφ ην Κέληξν Τγείαο ρεκαηαξίνπ θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία πνπ 

ιεηηνπξγνχλ δνκεκέλα ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Γεξβελνρσξίσλ, Οηλνθχησλ θαη Σαλάγξαο. 

 

 Σν Κέληξν Τγείαο ρεκαηαξίνπ 

Σν Κέληξν Τγείαο ρεκαηαξίνπ (Κ.Τ..) βξίζθεηαη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ζην 

ρεκαηάξη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο θαη επνπηεχεηαη απφ ην Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Θεβψλ. ε απηφ ππάγνληαη ηα πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία : 

 Π.Η. Πχιεο Γ.Δ.  Γεξβελνρσξίσλ 

 Π.Η.  Αγίνπ Θσκά Γ.Δ. Οηλνθχησλ  

 Π.Η. Αζσπίαο Γ.Δ. Σαλάγξαο  

 

Σν Κέληξν Τγείαο ρεκαηαξίνπ παξέρεη ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηνλ 

πιεζπζκφ επζχλεο ηνπ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο αθνξά ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο πνπ 

αλέξρεηαη ζηα  22.615 άηνκα (ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 2001 / ΦΔΚ η.Β’ 

1292/2010) ζπλνιηθά εμππεξεηεί πεξίπνπ 42.000 πνιίηεο. 

 

ην Κ.Τ.. ζην νπνίν έρνπλ πξφζβαζε νη πνιίηεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ιεηηνπξγνχλ ηαηξεία 

δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ πξνζθνξά πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Ο παξαθάησ 

πίλαθαο παξνπζηάδεη επνπηηθά ηα ηαηξεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Κ.Τ.. θαη ην αληίζηνηρν σξάξην 

ιεηηνπξγίαο.  

 

Πίλαθαο 10:  Ιαηξεία Κ.Τ..  

Ηαηξείν Χξάξην Λεηηνπξγίαο * 

Γεληθήο Ηαηξηθήο / Παζνινγηθφ  Χξάξην 8π.κ. έσο 3κκ θαη Δλεξγήο Δθεκεξία 

Οδνληηαηξηθφ  Χξάξην 8π.κ. έσο 3κκ θαη Δλεξγήο Δθεκεξία 

Παηδηαηξηθφ  Χξάξην 8π.κ. έσο 2κκ θαη Δλεξγήο Δθεκεξία 

*Δλεξγήο εθεκεξία: Τπάξρεη θπζηθή παξνπζία ηνπ πξνζσπηθνχ επί 24ψξνπ βάζεσο  

  

ηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο 

απφ ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο θαη’ νίθνλ επηζθέςεηο. Οη 

επηζθέςεηο απηέο γίλνληαη απφ γηαηξνχο ή απφ λνζειεχηξηεο  ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ζε άηνκα πνπ 

είλαη θαηαθεθιηκέλα ή δελ κπνξνχλ λα πξνζέιζνπλ ζην Κέληξν Τγείαο ιφγσ θαηάθιηζεο, 

θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ ή/θαη κε χπαξμεο ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ. Απφ ην Κέληξν Τγείαο 

ρεκαηαξίνπ πξνζθέξνληαη επίζεο ππεξεζίεο θαη’ νίθνλ λνζειείαο. Πξφθεηηαη γηα θαη’ νίθνλ 

επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ λνζειεπηέο / ηξηεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο γηα παξνρή 

λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε άηνκα πνπ ρξήδνπλ θαη’ νίθνλ λνζειεπηηθήο θξνληίδαο.  
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ην Κ.Τ.. δξαζηεξηνπνηείηαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ησλ παξαθάησ εηδηθνηήησλ: 

 Γεληθφο Ηαηξφο / Παζνιφγνο 

 Οδνληίαηξνο  

 Παηδίαηξνο  

Τπνζηεξηθηηθφ έξγν πξνζθέξεη έλα ζχλνιν άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Κ.Τ.. Δηδηθφηεξα, νη εηδηθφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζην Κ.Τ. ρεκαηαξίνπ 

είλαη: 

 Ννζειεχηεο / ηξηα 

 Μαίεο 

 Δπηζθέπηεο πγείαο 

 Οδεγνί αζζελνθφξσλ  

 

Πίλαθαο 11 Πεξηθεξεηαθά ηαηξεία πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην Γήκν Σαλάγξαο (αλα δπλακηθόηεηα θαη 

εηδίθεπζε) 

Α/Α ηνηρεία Ηαηξείνπ  Αξ. Τπεξ. 

Πξνζ. 

Δηδίθεπζε  

1. Αγίνπ Θσκά 1 Γεληθφο Ηαηξφο 

2. Αζσπίαο  1 Γεληθφο Ηαηξφο 

3. Πχιεο 1 Γεληθφο Ηαηξφο 

4. Γήιεζη 1 Γεληθφο Ηαηξφο 

 

1.1.4.2. Κέληξα Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ) 

Ο ζεζκφο ησλ ΚΑΠΖ πηνζεηήζεθε ην 1984 κε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο Πξνλνίαο. Ο Θεζκφο εμειίρζεθε ζηαδηαθά κέζσ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο  αλαπηχρζεθε θαη δηεπξχλζεθε ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο φπνπ κέρξη ζήκεξα 

ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ 900 θέληξα. Βαζηθή θηινζνθία ηνπ ζεζκνχ είλαη ε πξνάζπηζε 

ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ, απεπζπλφκελα ζε άληξεο θαη γπλαίθεο άλσ ησλ 

60 εηψλ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπο αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε.  

 

ηνλ Γήκν Σαλάγξαο ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξα (4) ΚΑΠΖ  

1. ΚΑΠΖ ρεκαηαξίνπ 

2. ΚΑΠΖ Αγίνπ Θσκά  

3. ΚΑΠΖ Αζσπίαο – Καιιηζέαο 

4. ΚΑΠΖ Άξκα - Σαλάγξαο  

 

θνπφο ησλ ΚΑΠΖ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο είλαη ε ππνζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε ησλ αλζξψπσλ 

ηξίηεο ειηθίαο κέζσ ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη πγείαο θαη κέζσ 
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ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα. Γξαζηεξηφηεηεο θαη 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα κέιε ησλ ΚΑΠΖ είλαη: 

 Φξνληίδα θαη νδεγίεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο 

 Δπηκφξθσζε, δηαιέμεηο, ειεχζεξε ζπδήηεζε 

 Οξγαλσκέλε ςπραγσγία, εθδξνκέο, πεξίπαηνη, ζαιάζζηα κπάληα 

 Οκάδεο εζεινληψλ θαη απηελέξγεηαο  

 Κνηλσληθή εξγαζία, κε ηε βνήζεηα θαη ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θνηλσληθήο 

ιεηηνπξγνχ 

 
1.1.4.3. Αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα πγείαο ηνπ Γήκνπ σο ΟΣΑ (πνιηηηθά φξγαλα – 

ππεξεζίεο) 

ηνλ Ν. 3852/2010 «ρέδην Καιιηθξάηεο» πξνβιέπνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ σο ΟΣΑ ζε 

ζρέζε κε ηνλ ηνκέα «πγεία». Ο Γήκνο δηνηθείηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ηελ νηθνλνκηθή 

επηηξνπή, ηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο, ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ην δήκαξρν. Παξαθάησ ζα 

αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά θαη ελδεηθηηθά ζηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζηνλ ηνκέα 

«Τγεία».  

 

Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εωήο. Ζ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο είλαη απνθαζηζηηθφ θαη εηζεγεηηθφ φξγαλν 

άζθεζεο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ ρσξνηαμία, ηελ πνιενδνκία θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο αξκνδηνηήησλ ηνπ δήκνπ.  

 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 207/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ   40135/9006 Απφθαζε 

Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο εγθξίζεθε ν λένο Οξγαληζκφο 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο. (ΦΔΚ 2232/Β/04- 10 – 2011) , κε 

ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη ε εζσηεξηθή δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ, νη αξκνδηφηεηεο θα. Παξαθάησ 

αλαθεξφκαζηε ελδεηθηηθά ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ πνπ αθνξνχλ θαη ζηνλ ηνκέα «Τγεία». 

 

Σν ηκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ κε αξκνδηφηεηεο Πξνζηαζίαο θαη 

Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο.  

 

1. ρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην 

Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

(α) Μεξηκλά γηα ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ δεκνηηθψλ δεμακελψλ λεξνχ. 

(β) Μεξηκλά γηα ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, 

(γ) Μεξηκλά γηα ηνλ έιεγρν ηεο ερνξχπαλζεο, ηεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηεο εθπνκπήο 

ξχπσλ, ζνξχβσλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηξνρνθφξα, 

(δ) Υνξεγεί βηβιηάξηα πγείαο ζηνπο εθδνξνζθαγείο. 
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(ε) Παξέρεη ζπλδξνκή ζην έξγν ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. θαη  δηελεξγεί ειέγρνπο ή άιιεο πξάμεηο, 

πνπ δεηνχλ ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπο. 

(πλεξγαζία κε ηνλ ηνκέα  δσηθήο παξαγσγήο ηεο ππεξεζίαο αγξνηηθήο παξαγσγήο, 

φηαλ απαηηείηαη). 

(ζη)  Μεξηκλά  γηα  ηελ  ηήξεζε  ησλ  θαλφλσλ  πγηεηλήο  ζηα  δεκφζηα  θαη  ηδησηηθά 

ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. 

2. ρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη κηα κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κέηξσλ γηα ηελ  

πξναγσγή   ηεο  δεκφζηαο  πγείαο.  ην  πιαίζην  απηφ  θαη  ζχκθσλα  κε  ηηο 

δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

(α) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εκβνιηαζκψλ. 

(β) Μεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε η) πξνγξακκάησλ  δεκφζηαο 

πγηεηλήο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ή απφ άιια Τπνπξγεία,  ην   θφζηνο  ησλ  νπνίσλ  βαξχλεη  

απεπζείαο  ηνλ  πξνυπνινγηζκφ  ηνπ αληίζηνηρνπ  Τπνπξγείνπ  ηη)  εθηάθησλ  

πξνγξακκάησλ  δεκφζηαο  πγείαο,  ηα  νπνία εθηεινχληαη  κε έθηαθηε  

ρξεκαηνδφηεζε ηηη)  πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο  πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(γ) Δθδίδεη ηνπηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη  ιακβάλεη κέηξα ζε ζέκαηα 

δεκφζηαο πγηεηλήο. 

(δ) Μεξηκλά γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο. 

(ε)  Οξγαλψλεη  απηνηειψο  ή  ζε  ζπλεξγαζία  κε  ηηο  αληίζηνηρεο  πεξηθεξεηαθέο 

ππεξεζίεο  εηδηθά  πξνγξάκκαηα  γηα  ηελ  πξνζηαζία  θαη  πξναγσγή  ηεο  

Γεκφζηαο Τγείαο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. 

3. Ρπζκίδεη δηάθνξα δηνηθεηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα πγεία ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη 

ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

(α) Δηζεγείηαη ηνλ νξηζκφ ηαηξψλ πξνο εμέηαζε επαγγεικαηηψλ θαη εξγαδνκέλσλ 

ζε θαηαζηήκαηα  πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρνξήγεζε ζε απηνχο 

βηβιηαξίσλ πγείαο. 

(β) Δηζεγείηαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε ηαηξνχο, νη νπνίνη πσινχλ θάξκαθα 

ρσξίο άδεηα,  θαζψο   θαη  ζε  βάξνο  ηαηξψλ  θαη  θαξκαθνπνηψλ  γηα  θαηνρή  ή  

πψιεζε δεηγκάησλ θαξκάθσλ. 

(γ) Δηζεγείηαη ηνλ νξηζκφ ειεγθηή γηαηξνχ ΟΓΑ γηα ηα λ.π.δ.δ. ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Γήκνπ. 

Δπίζεο ζεκεηψλνπκε φηη αμίδεη λα αθεξζνχκε ζηηο θνηλσληθέο δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζην Γήκν Σαλάγξαο, ζηνλ ηνκεα «Τγεία». Παξαθάησ αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ην παξάδεηγκα 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ηνπ θαξθξίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο φπνπ ζε ζπλεξγαζία κε 
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ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο φπνπ ζπληζηά λα ππνβάιινληαη ηαθηηθά ζηελ 

εμέηαζε (ηεζη) Παπαληθνιάνπ. Με ην ηεζη Παπαληθνιάνπ αληρλεχνληαη θπηηαξηθέο αιινηψζεηο, νη 

νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θαξθίλν ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. ήκεξα δηαζέηνπκε 

απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία απηψλ ησλ αιινηψζεσλ θαη επνκέλσο ε έγθαηξε δηάγλσζή ηνπο 

ζψδεη δσέο.  

Έηζη ν Γήκνο Σαλάγξαο πξνζθαιεί 200 γπλαίθεο ειηθίαο 25-65 εηψλ θάζε κήλα κε επηζηνιή 

ηνπ ψζηε  λα επηθνηλσλήζπλ κε ην Κέληξν Τγείαο ρεκαηαξίνπ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνγξακκαηίζνπλ έλα ξαληεβνχ γηα ηεζη Παπαληθνιάνπ.  

Ο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο απνηειεί κηα αμηφπηζηε, 

απνηειεζκαηηθή θαη δηεζλψο απνδεθηή δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία. Χζηφζν, φπσο θαη θάζε άιιε 

εμέηαζε, δελ είλαη ηέιεηα θαη ελδέρεηαη λα κελ εληνπίζεη θάπνηα αλσκαιία ζηνλ ηξάρειν. 

Αλεμαξηήησο ινηπφλ ηνπ απνηειέζκαηνο, ελεκεξψζηε άκεζα ηνλ γηαηξφ ζαο εάλ παξαηεξήζεηε 

θάπνην ζχκπησκα, φπσο πφλν ή αηκνξξαγία. 

ια ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη Παπαληθνιάνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ κε 

θπζηνινγηθά επξήκαηα, ζα αξρεηνζεηεζνχλ ζην Δζληθφ Αξρείν Νενπιαζηψλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο 

εγθξίζεσο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. Ζ δηαρείξηζε ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε απφιπην ζεβαζκφ ζηελ δηαθχιαμε ηνπ απνξξήηνπ. 

 

ζνλ αθνξά ζηηο δνκέο θαη ππεξεζίεο πξφλνηαο, ν Γήκνο Σαλάγξαο, κέζσ ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Σαλάγξαο (ΦΔΚ 1447/ Β’ /17-06- 2011) αλαπηχζζεη δξάζεηο 

θνηλσληθνχ ραξαθηήξα φπσο ην πξφγξακκα Βνήζεηα ζην πίηη (Γεκνηηθή Δλφηεηα ρεκαηαξίνπ, 

Οηλνθχησλ θαη Σαλάγξαο). 

 

Σα πξνγξάκκαηα «Βνήζεηα ζην πίηη» απνηεινχλ πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο 

θξνληίδαο. θνπφο ηνπο είλαη ε θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ πνπ δνπλ κφλνη ηνπο κφληκα ή 

νξηζκέλεο ψξεο ηεο εκέξαο θαη δελ απηνεμππεξεηνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο (Α.ΜΔ.Α.) πνπ δνπλ κφλα ηνπο ή κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη 

αληηκεησπίδνπλ θηλδχλνπο απνκφλσζεο, απνθιεηζκνχ, επηβίσζεο, ππεξβνιηθήο επηβάξπλζεο 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη αλαγθάδνληαη λα εληαρζνχλ ζε ηδξχκαηα. 

 

Αθφκε, ε Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Σαλάγξαο δχλαηαη λα ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία 

θέληξσλ παηδηθήο κέξηκλαο, παξακνλήο θαη θχιαμεο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαζψο θαη 

ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ζε ζέκαηα πγείαο, κεηξφηεηαο θαη νηθνγέλεηαο.  

Μειινληηθά πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία Κ.Ζ.Φ.Ζ (Κέληξν Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ). 
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1.1.5. Παηδεία – Δθπαίδεπζε 

 

1.1.5.1. Γεκνηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί 

ήκεξα, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, ιεηηνπξγνχλ ηξεηο Παηδηθνί ηαζκνί. ηνλ Άγην Θσκά, ζηα 

Οηλφθπηα θαη ζην ρεκαηάξη. Οη παηδηθνί ζηαζκνί ηνπ λένπ Γήκνπ Σαλάγξαο πνπ ζήκεξα 

ππάγνληαη ζην Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ «ΚΑΠΖ – Παηδηθφο ηαζκφο – Γεκνηηθφ 

Χδείν Γήκνπ Σαλάγξαο» πνπ έρεη ζπζηήζεη ν Γήκνο Σαλάγξαο, κε ζθνπφ ηελ Κνηλσληθή 

Αιιειεγγχε παξέρνπλ ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο κε πξνζηηφ θφζηνο, ελψ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο νη νηθνγέλεηεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο αληηηίκνπ. Φηινμέλεη 

θαζεκεξηλά πεξίπνπ 80 παηδηά.   

 

1.1.5.2. Ηδησηηθνί βξεθηθνί – παηδηθνί ζηαζκνί 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ν Γήκνο Σαλάγξαο είλαη έλαο θαηεμνρήλ βηνκεραληθφο δήκνο κε ηελ 

εηήζηα απαζρφιεζε λα θπξηαξρεί θαη κάιηζηα ζε πνιχ έληνλνπο ξπζκνχο, ε αλάγθε ζηήξημεο 

ησλ νηθνγελεηψλ κε δνκέο βξεθηθψλ – παηδηθψλ ζηαζκψλ απμάλεηαη θάζε ρξφλν ζεκαληηθά. 

Παξάιιεια κε ηνπο Γεκνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο, ιεηηνπξγνχλ δχν βξεθηθνί – παηδηθνί 

ζηαζκνί: «ΜΧΡΟΠΑΡΚΑΡΗΜΑΣΑ» θαη «ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΚΑΗ ΔΝΑ ΚΑΗΡΟ» ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα 

ρεκαηαξίνπ θαη ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Οηλνθχησλ αληίζηνηρα.  

Γπλακηθνηεηα 80 παηδηψλ. 

 

1.1.5.3. Πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

θνπφο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

νιφπιεπξε, αξκνληθή θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθψλ θαη ςπρνζσκαηηθψλ δπλάκεσλ 

ησλ καζεηψλ, ψζηε, αλεμάξηεηα απφ θχιν θαη θαηαγσγή, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εμειηρζνχλ ζε νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο θαη λα δήζνπλ δεκηνπξγηθά. Ζ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε παξέρεηαη ζηα λεπηαγσγεία θαη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία.  

 

Ζ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε παξέρεηαη ζε δπν θχθινπο. Ο πξψηνο θχθινο θαιχπηεηαη απφ ηα 

γπκλάζηα θαη ν δεχηεξνο απφ ηα ιχθεηα. Ζ πξσηνβάζκηα θαη ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

παξέρεηαη απφ ην θξάηνο δσξεάλ.  

 

Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιεηψλ αληηκεησπίδνληαη κε θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πξνο ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ε νπνία έρεη ηελ επζχλε ηεο δηάζεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθψλ 

πηζηψζεσλ. 

 

Μαζεηέο πνπ θαηνηθνχλ καθξηά απφ ηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ, κπνξεί λα κεηαθέξνληαη δσξεάλ. 
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ην Γήκν Σαλάγξαο ιεηηνπξγνχλ νη θάησζη δεκφζηνπ ραξαθηήξα εθπαηδεπηηθέο δνκέο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 

Πίλαθαο 12: Λεηηνπξγνύζεο εθπαηδεπηηθέο ππνδνκέο ζην Γήκν Σαλάγξαο  

ρνιηθέο Μνλάδεο  

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

ρνιηθέο Μνλάδεο  

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζε 

Νεπηαγσγεία Γεκνηηθά ρνιεία Γπκλάζηα Λχθεηα 

1ν ρεκαηαξίνπ 1ν ρεκαηαξίνπ  ρεκαηαξίνπ  ρεκαηαξίνπ  

2ν ρεκαηαξίνπ 2ν ρεκαηαξίνπ  Οηλνθχησλ 1ν ΔΠΑΛ Οηλφεο – ρεκαηαξίνπ  

3ν ρεκαηαξίνπ  3ν ρεκαηαξίνπ  Αζσπίαο  Οηλνθχησλ  

Οηλφεο  Οηλφεο  Πχιεο  Αζσπίαο  

Αγίνπ Θσκά Γειεζίνπ  Πχιεο  

Οηλνθχησλ  Οηλνθχησλ    

Γειεζίνπ  Αγίνπ Θσκά   

Αζσπίαο Αζσπίαο   

Άξκαηνο Άξκαηνο   

Καιιηζέαο  Καιιηζέαο   

Σαλάγξαο  Σαλάγξαο   

Αεξνδξφκηνπ  θνχξησλ   

θνχξησλ  Πχιεο   

Πχιεο     

 

Γπλακηθφηεηα : 2.732 Μαζεηέο. 

 

ην 3ν Γεκνηηθφ ρνιείν ρεκαηαξίνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν Φσηνβνιηατθφ χζηεκα εδψ θαη 

πεξίπνπ 10 ρξφληα θαη ε ζρνιηθή κνλάδα ελ κέξεη θαηαλαιψλεη ελέξγεηα απφ απηφ.  

 

 

1.1.5.4. Σνπηθφ Πξφγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο 

ήκεξα , ζηα πιαίζηα ηεο λέαο πνιηηηθήο γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε, νη Γήκνη θαινχληαη λα 

αλαιάβνπλ άιιν έλα ζεκαληηθφ θνηλσληθφ – εθπαηδεπηηθφ – πνιηηηζκηθφ έξγν. Να θαηαξηίζνπλ 

θαη λα πινπνηήζνπλ έλα Σνπηθφ Πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο ην νπνίν ζα είλαη ζε ζπλάξηεζε 

αθελφο κε ην αλαπηπμηαθφ ηνπο ζρέδην αιιά θαη κε ην Πεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη ην Δζληθφ Πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο αληίζηνηρα.  

 

Με ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην φπσο έρεη δηακνξθσζεί ν λένο απηφο ξφινο ηεο Πεξηθεξεηαθήο αιιά 

θπξίσο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο θαη θξίζηκνο.  
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Ο Γήκνο Σαλάγξαο θαιείηαη λα θαηαξηίζεη ην Σνπηθφ Πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ζχκθσλα 

κε ηα παξαπάλσ, θαη κε ζηφρν λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο βαζηθά:  

 Γξαζηεξηφηεηεο ζχλδεζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ηελ θνηλσλία 

 Γξάζεηο επηκφξθσζεο, ελειίθσλ, ηδίσο ζε ηνκείο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, 

ηνπ αζιεηηζκνχ, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

δξάζεηο επηκφξθσζεο ηεο λέαο γεληάο θαη ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαζψο θαη ε δεκηνπξγία 

ζρνιψλ γνλέσλ.  

 Γξάζεηο πξνψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο κέζσ ηεο ζχλδεζεο κε 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία.  

Ζ εθαξκνγή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Μάζεζεο αλαθέξεηαη: 

 ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο πνπ νξγαλψλνληαη ζην πιαίζην 

ηεο ππεξεζηαθήο κνλάδαο πνπ αζθεί αξκνδηφηεηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ή λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ.  

 ηελ ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπηθψλ δνκψλ θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζην πιαίζην πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ.  

 ε δξάζεηο ζπιινγηθνχ ραξαθηήξα νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη νηθνλνκηθά, επηζηεκνληθά 

θαη δηνηθεηηθά απφ ηνλ Γήκν θαη πινπνηνχληαη απφ δεκφζηνπο θνηλσληθνχο θνξείο πνπ 

έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ή αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ.  

 Πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ Γήκν Σαλάγξαο έρεη ε αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη ε 

δεκηνπξγία λέσλ ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ εμεηδίθεπζε πξνγξακκάησλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

πνπ πξαγκαηηθά ζα ιεηηνπξγνχλ αλαπηπμηαθά γηα ην ίδην ην άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη αιιά 

θαη γηα ηελ θνηλσλία σο ζχλνιν.  

Παξάδεηγκα: ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο κε ηνλ Φπζηνιαηξηθφ χιινγν Ν. Βνησηίαο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Γλσξίδσ ηνλ Γήκν 

Σαλάγξαο πεξπαηψληαο» πνπ απνηειεί έλα ηδαληθφ πξφγξακκα πεδνπνξηψλ θαη πεξηπάησλ κε 

ζθνπφ ηελ δηα βίνπ κάζεζε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ζηα πιαίζηα ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.  

 

 

1.1.6. Πνιηηηζηηθνί πφξνη θαη δξαζηεξηφηεηα 

Ο Γήκνο Σαλάγξαο δηαζέηεη έλα εμαηξεηηθά αμηφινγν πνιηηηζηηθφ απφζεκα ην νπνίν απνηειεί έλα 

ζχζηεκα πξνο αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε θαηαξρήλ κε ζθνπφ ηελ πνιηηηζηηθή ζπλέρεηα αιιά θαη 

γηα ηελ επίηεπμε άιισλ ζεκαληηθψλ ζηφρσλ πνπ ζα αλαιπζνχλ ζην Β’ κέξνο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ.  

 

Σν πνιηηηζηηθφ απφζεκα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο αληαλαθιά ηελ πλεπκαηηθφηεηα ηνπ ηφπνπ, ηε 

δπλακηθφηεηα ηεο θνηλσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο. Απνηειεί 
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αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ θαη ησλ αλζξψπσλ ηνπ, θπζηνγλσκίαο θαη ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ.  

 

Πξηλ αλαθεξζνχκε ζηνπο πνιηηηζηηθνχο πφξνπο, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ ηζηνξία ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο φπσο απνηππψλεηαη απφ έγθπξεο πεγέο θαη ζα αλαθεξζνχκε επίζεο πνιχ 

ζπλνπηηθά ζηε ζεκαηηθή Πνιηηηζκφο θαη θπξίσο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο σο ΟΣΑ.   

 

 

1.1.6.1. πλνιηθή απνηίκεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηνπ Γήκνπ 

 

Πνιηηηζκφο 

Ο πνιηηηζκφο απαηηεί δηαρείξηζε πνπ πξνυπνζέηεη ηνλ πνιηηηζηηθφ ζρεδηαζκφ (cultural planning) 

πνπ παξέρεη ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ δηαηήξεζεο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ. Ο πνιηηηζηηθφο ζρεδηαζκφο είλαη κηα εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνπζα δηεπηζηεκνληθή θαη πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε, ελψ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηνφο 

θαιχηεξα σο: 

 Ζ ζηξαηεγηθή ρξήζε ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ησλ 

θνηλνηήησλ ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 

 Μηα πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηνπο επξείο νξηζκνχο «ηνπ πνιηηηζκνχ» θαη ησλ 

«πνιηηηζηηθψλ πφξσλ», νη νπνίνη θαιχπηνπλ ηελ θιεξνλνκηά, ηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο, ηηο 

ηέρλεο, ηα πνιπκέζα, ηελ ηνπνγξαθία, ηελ αξρηηεθηνληθή, ην αζηηθφ ζρέδην, ηελ 

αλαςπρή, ηνλ αζιεηηζκφ, ηελ ςπραγσγία θαη ηνλ ηνπξηζκφ.  

 Μηα πνιηηηζηηθά επαίζζεηε πξνζέγγηζε ζηνλ αζηηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

ράξαμε πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Με δεδνκέλν φηη ε πνιηηηζηηθή θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο ζεσξείηαη έλα ηζρπξφ ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ηνπ Γήκνπ, θαη ζηνρεχνληαο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ απαηηείηαη ε έληαμή ηεο ζε έλα 

νινθιεξσκέλν ζεκαηηθά αιιά θαη ρσξηθά ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Σν ηειεπηαίν πξνυπνζέηεη αθελφο 

κηα επξεία γθάκα πνιηηηζηηθψλ πφξσλ νη νπνίνη απνηεινχλ θίλεηξν επίζθεςεο φπσο είλαη νη 

αξραηνινγηθνί ρψξνη, νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, ηα κλεκεία αιιά θαη πιηθά θαη αχια 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο, αθεηέξνπ δε ηελ έληαμή ηνπο ζε ηνπξηζηηθά δίθηπα.  

 

Πνιηηηζηηθνί πφξνη 

ηνπο πνιηηηζηηθνχο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο πνπ δηαθξίλνληαη ζε άπινπο θαη πιηθνχο, ζε 

δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο, αδηάθνπεο ή πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο πεξηιακβάλνληαη ην αλζξψπηλν 

ζηνηρείν θαη νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

ην αλζξψπηλν ζηνηρείν θαη ζηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπκε ηελ θνπιηνχξα 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο φπσο απηή αληαλαθιάηαη ζε ζπλήζεηεο, λφξκεο, ζπκπεξηθνξέο θ.α. 
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ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο θαζψο 

επίζεο απνηεινχλ ηα δεδνκέλα γηα ηε ζπλέρεηα – δεκηνπξγία πνιηηηζκνχ θαη παξάδνζεο.  

 

Ήζε θαη έζηκα  

Σν ήζνο θαη επνκέλσο ηα ήζε πνπ απαληνχκε ζηελ πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ θαη απνηεινχλ ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο ηνπηθήο 

θνπιηνχξαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Γελ είλαη ηπραία ε αλαθνξά ζηνλ πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα 

ηεο θνηλσλίαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο πνπ εληαηηθά έρεη δνκεζεί σο ηέηνηνο θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. Μέιε – νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο απνηεινχλ κέιε 

αζηαηηθψλ θπξίσο ρσξψλ. Πνιιά παξαδνζηαθά έζηκα ηεξνχληαη θαη κεηαδίδνληαη ζηηο 

κηθξφηεξεο γεληέο, ζπλήζσο κε κέξηκλα ησλ ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ θαη ηε ζπκκεηνρή 

εθπξνζψπσλ παιαηφηεξσλ γελεψλ. Γηα παξάδεηγκα δηαηεξνχληαη πνιιά έζηκα φπσο απηά πνπ 

ζπλαληνχκε θαηά ηελ ηέιεζε ησλ γάκσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αξβαληηψλ 

θαη θαη’ επέθηαζε ζε νξηζκέλα ζεκεία ησλ ειιεληθψλ γάκσλ. Άιιν παξάδεηγκα – κε ζπνπδή λα 

κε ζπλδένληαη κνλάρα κε ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα ηα έζηκα, είλαη ην φηη δηαηεξείηαη σο έζηκν λα 

νξγαλψλεηαη κηα κηθξή γηνξηή θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ θξαζηνχ κε αλνηρηφ θάιεζκα. Δπίζεο 

αλαβηψλνπλ θάζε ρξφλν ζε πνιιέο θνηλφηεηεο, ην έζηκν ηεο απνθξηάο, ηα ΚΟΤΛΟΤΜΑ.  

 

Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο  

Καζηεξσκέλεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. 

πγθεθξηκέλα  ζηα ηέιε Ηνπλίνπ αξρέο Ηνπιίνπ  ελ’ νςεη ηεο ζξεζθεπηηθήο ενξηήο ησλ Αγίσλ 

Αλαξγχξσλ ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Οηλνθχησλ πξαγκαηνπνηείηαη εβδνκάδα πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ κε ηελ νλνκαζία «ΑΝΑΡΓΤΡΔΗΑ»,  κε πινχζην πξφγξακκα πνιηηηζηηθψλ 

δξφκελσλ. ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα ρεκαηαξίνπ απφ ην 1996 πξαγκαηνπνηνχληαη πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο γηα φιεο ηηο ειηθίεο πξνο ηηκήλ ηεο Κνξίλαο ηα επνλνκαδφκελα «ΚΟΡΗΝΔΗΑ» . Καηά 

ην παξειζφλ έρνπλ ηηκήζεη κε ηελ παξνπζία ηνπο ηηο εθδειψζεηο ζεκαληηθνί θαιιηηερλέο ηνπ 

ρψξαο καο φπσο : Οξρήζηξα Θενδσξάθε, Γατηάλνο, Μαραηξίηζαο, Γιπθεξία θ.α. Παξάιιεια 

ζηφρνο ησλ εθδειψζεσλ φια απηά ηα ρξφληα απνηεινχζε θαη ε αλάδεημε ηνπηθψλ ζεαηξηθψλ , 

λεαληθψλ ζπγθξνηεκάησλ, ρνξσδηαθψλ νκάδεσλ απνηεινχκελα απφ πνιίηεο ηνπ Γήκνπ.  

 

Αδειθνπνηήζεηο 

Ζ ηδέα ησλ αδειθνπνηήζεσλ γελλήζεθε κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη έρεη 

ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ νηθνδφκεζε ηεο Δπξψπεο. Γελ ζα κπνξνχζε λα είλαη δηαθνξεηηθά, 

αθνχ έρεη επηηξέςεη ζε ρηιηάδεο επξσπαίνπο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή,λα γλσζηνπνηεζνχλ 

ηα ήζε, ηα έζηκα ηνπο θαη λα αληαιιάζνπλ απφςεηο, θαιιηηερληθέο θαη πνιηηηζηηθέο εκπεηξίεο.  

Με ζηφρν λα πξνζηαηεπζεί ε Δπξψπε απφ έλαλ αδειθνθηφλν πφιεκν ζην κέιινλ, έπξεπε 

πιένλ νη πιεζπζκνί, πνπ κέρξη ηφηε ήηαλ ρσξηζκέλνη απφ εζληθέο αληηπαιφηεηεο, λα έιζνπλ πην 

θνληά θαη ε θηιία λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ κίζνπο θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ.  
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Υξεηάδνληαλ κεγάιε αηζηνδνμία θαη πξνζπάζεηα ζηε κεηαπνιεκηθή Δπξψπε γηα λα εκςπρσζνχλ 

θαη λα πεηζζνχλ νη θνπξαζκέλνη θαη ηξαπκαηηζκέλνη πνιίηεο φηη κπνξνχλ λα είλαη θίινη θαη φρη 

ερζξνί. Σν 1951, νη 50 δήκαξρνη πνπ ίδξπζαλ ην πκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ Γήκσλ (ην νπνίν 

θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε ην πκβνχιην Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξψπεο – CCRE), ήμεξαλ 

πνιχ θαιά φηη ε Δπξψπε δελ ζα κπνξνχζε λα μεπεξάζεη φιεο ηηο δπζθνιίεο εάλ δελ έλσλε φιεο 

ηηο δπλάκεηο πνπ δηέζεηε. Έηζη, γελληέηαη κηα λέα κνξθή ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ. Ζ έλλνηα ηεο Δπξψπεο ησλ αδειθνπνηεκέλσλ πνιηηψλ.  

ηελ Διιάδα, ν ζεζκφο ησλ αδειθνπνηήζεσλ ιεηηνχξγεζε γηα πνιιά ρξφληα άηππα, κε 

απνηέιεζκα λα είκαζηε αθφκα αξθεηά πίζσ ζε ζρέζε κε ηνπο εηαίξνπο καο ηεο Δπξσπατθήο 

΄Δλσζεο.  

Σηο πην πνιιέο θνξέο νη αδειθνπνηήζεηο απηέο πεξηνξίζηεθαλ ζηελ αληαιιαγή επηζθέςεσλ ησλ 

αηξεηψλ θαη ζε αληαιιαγέο εθδειψζεσλ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Υσξίο λα ππνηηκάκε ηα 

απνηειέζκαηα παιαηνηέξσλ πξνζπαζεηψλ, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ 

έρνπκε εμαληιήζεη ηα πεξηζψξηα πνπ δίλεη ν ζεζκφο ησλ αδειθνπνηήζεσλ.  

Ζ « αδειθνπνίεζε» είλαη κηα ζπλάληεζε κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ δήκσλ γηα λα ελεξγνχλ 

απφ θνηλνχ κε κία επξσπατθή πξννπηηθή, αληηκεησπίδνληαο δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη 

δεκηνπξγψληαο φιν θαη πην πνιχ θηιηθνχο δεζκνχο αλάκεζά ηνπο. Μέζα απφ ηηο 

αδειθνπνηήζεηο, νη δήκνη πξέπεη λα βιέπνπλ ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Δλσκέλεο 

Δπξψπεο, ηεο Δπξψπεο ησλ πνιηηψλ κε ίδηνπο νξακαηηζκνχο , αλεζπρίεο θαη ελδηαθέξνληα.  

Χο ζπκβνιηθή πξάμε,νη αδειθνπνηήζεηο είλαη κνλαδηθέο επθαηξίεο γηα αληαιιαγή απφςεσλ 

κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη γηα ζηελέο ζπλαλαζηξνθέο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

φηη νη νκνηφηεηέο ηνπο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαθνξέο ηνπο.  

Χο πξάμε πνιηηηθή, νη αδειθνπνηήζεηο πξέπεη λα επαηζζεηνπνηνχλ ηνπο πνιίηεο σο πξνο ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο νηθνδφκεζεο ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο θαη λα ππνγξακκίδνπλ ηελ 

αιιεινεμάξηεζε ησλ ιαψλ φζν αθνξά ηελ θνηλή ηνπο ηχρε, θαζφζνλ ζήκεξα, ε θχζε θαη ην 

κέγεζνο ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ μεπεξλά πηα ην θαζηεξσκέλν εζληθφ θξάηνο.  

Ζ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο απηνλνκίαο, νη ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ν αγψλαο ελαληίνλ ηνπ ξαηζηζκνχ θαη 

ηεο μελνθνβίαο, φια απηά είλαη ζέκαηα πάλσ ζηα νπνία νη δηαθνξεηηθνί ιανί κπνξνχλ λα 

αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη λα πξνηείλνπλ ιχζεηο.  

Ζ επηινγή ησλ εηαίξσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ πιεζπζκφ, ηελ γεσγξαθηθή, ηζηνξηθή, 

πνιηηηζηηθή, θνηλσληθν-νηθνλνκηθή νκνηφηεηα.  

Οη αδειθνπνηήζεηο επηηξέπνπλ ζηνπο πνιίηεο λα ζπλαληεζνχλ θαη λα κάζνπλ ν έλαο γηα ηνλ 

άιιν θαί λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο απφ ηελ πνηθηινκνξθία ηνπο.  

Απηνί νη δεζκνί ζπκβάιινπλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ αθχπλεζε κηαο θνηλήο ηαπηφηεηαο θαη 

αίζζεζεο «ηνπ αλήθσ θάπνπ» κε ηελ ηθαλφηεηα λα είλαη αλνηθηά θαη δεκηνπξγηθά θαζψο θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε πνπ ζα βαζίδεηαη ζηηο αμίεο ηεο 

δεκνθξαηίαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη ηνπ αλνηθηνχ δηαιφγνπ.  
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Αδειθνπνηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κε ηνλ Γήκν Σαλάγξαο είλαη νη εμήο:  

Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα ρεκαηαξίνπ  ζχλαςε αδειθνπνίεζε κε ηελ Pozzoleone, Ηηαιία (2005 ζην 

ρεκαηάξη) γηα απφθηεζε εκπεηξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο ,κε Ennistymon, Ηξιαλδία {2008 ζην 

ρεκαηάξη) ζε επίπεδν θνηλσληθήο πξνζέγγηζεο, βνήζεηαο θαη θηινμελίαο.  

 

Λατθά Παλεγχξηα 

ην Γήκν Σαλάγξαο, θπξίσο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ ή/ θαη 

ηζηνξηθψλ επεηείσλ ή αθφκα κε αθνξκή ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επνρέο 

ηνπ ρξφλνπ, ζηα πεξηζζφηεξα ρσξία ηνπ. πρλά αθνινπζνχλ ηνπο ενξηαζκνχο, γιέληηα κε 

δσληαλή παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη ηξαγνχδηα θαζψο θαη παξαδνζηαθφ θαγεηφ.  

 

Λατθέο Σέρλεο 

ηνλ Γήκν Σαλάγξαο νη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη είλαη ηδηαίηεξα ελεξγνί θαη δξαζηήξηνη θαη 

ελεξγνπνηνχλ έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Σαλάγξαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

νξγαλψλνπλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ πιιφγσλ είλαη πνηθίιεο θαη απεπζχλνληαη ζε φιε ηελ 

θνηλσλία κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο πνπ εθθξάδνπλ, ηε 

δηαηήξεζε θαη αλάδεημε θαη κεηάδνζε ζηηο λέεο γεληέο ηεο παξάδνζεο, ηε δηαηήξεζε ηεο 

κλήκεο, ηελ ηφλσζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο πεξηνρήο ηνπο, ηελ πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή 

δηαζχλδεζε ηεο πεξηνρήο ηνπο κε άιιεο πεξηνρέο, ηελ θνηλσληθή ελεξγνπνίεζε ηεο λενιαίαο θαη 

ηελ νξγάλσζε ηεο δεκηνπξγηθήο δξάζεο ηεο. Πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά ηα εμήο: 

 Γηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη θεζηηβάι 

 Γηνξγάλσζε δξάζεσλ κε επίθεληξν ην πεξηβάιινλ (δελδξνθπηεχζεηο, θαζαξηζκνί, 

πεξηβαιινληηθή αγσγή) 

 

Ο Γήκνο Σαλάγξαο αμηνπνηεί ηελ πνιχ θαιή ζρέζε θαη ζπλεξγαζία πνπ έρεη σο θνξέαο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο πεξηνρήο κε ηνπο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, ηα γπλαηθεία ζσκαηεία, 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχ ζπιιφγνπο γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ θαη κε γλψκνλα ην ηνπηθφ 

ζπκθέξνλ.  

 

Ο Γήκνο Σαλάγξαο ζηεξίδεη ζπκβνπιεπηηθά θαη ηερληθά ηνπο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη άιια 

ζσκαηεία ζε ζέκαηα νξγάλσζεο δξάζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ θαη εξγαιείσλ κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη Οξγάλσζεο.  

 

Ο Γήκνο Σαλάγξαο πινπνηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πιιφγνπο, κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δξάζε 

γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θνηλσληθννηθν πνιηηηζηηθνχ δηθηχνπ ησλ θνξέσλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

πνπ ζα επηηξέςεη : α) ηελ αθφκα πην εχζηνρε θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
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θνξέσλ θαη ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, β) ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη θαιψλ πξαθηηθψλ, γ) ηελ 

νξγάλσζε θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειψζεσλ δ) ηνλ θαιχηεξν πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ 

δξάζεσλ.  

 

 

Σν πνιηηηζηηθφ απφζεκα  

ηνλ Γήκν Σαλάγξαο αμηφινγα ζηνηρεία ζπλζέηνπλ έλα αμηφινγν θαη πινχζην πνιηηηζηηθφ 

απφζεκα.  

 

Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί 

Ζ αγξνηηθή δσή ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο αιιά θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ε ζχγρξνλε φςε θαη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζπλππάξρνπλ αξκνληθά ζην 

πεξηβάιινλ ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ πνπ κε ηε θξνληίδα ησλ θαηνίθσλ θαη ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο δηαηεξνχλ ηε θπζηνγλσκία ηνπο κέζα απφ ηε δηαηήξεζε ησλ πνιενδνκηθψλ θαη 

αξρηηεθηνληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κέζα απφ αζρνιίεο θαη ηα θνηλσληθά ήζε εμαηηίαο απηνχ ηνπο 

ηνπ ραξαθηήξα δηαηεξνχληαη (π.ρ. παξαδνζηαθά θαθελεία, πεξίπαηνη θ.α.). ην ζχλνιν ηνπο νη 

νηθηζκνί ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο (πιήλ ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ Οηλνθχησλ θαη ρεκαηαξίνπ) 

δηαζέηνπλ αμηφινγα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξάδνζε, ηελ ηζηνξία θαη ηελ αγξνηηθή 

δσή.  

Πίλαθαο 13 Κεξπγκέλα – αλαγλσξηζκέλα κλεκεία θαη αξραηνινγηθνί ρώξνη 

Ονομαζία Δημοηική Ενόηηηα Διαμέριζμα Θέζη Είδος Μνημείοσ ΦΕΚ  

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

"Μπιεηέδαο" Παλάθηνπ 

(Γεξβελνρψξηα)  

Γεξβελνρσξίσλ Πχιεο 

"Μπιεηέδα" . Κάησ απφ 

ηε ΝΓ πιεπξά ηεο 

αθξφπνιεο Παλάθηνπ 

Οηθηζηηθά χλνια 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 
ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

Η. Μνλήο Εσνδφρνπ 

Πεγήο Πχιεο 

(Γεξβελνρψξηα)  

Γεξβελνρσξίσλ Πχιεο "Εσνδφρνο Πεγή" 

Μνλαζηεξηαθά 

πγθξνηήκαηα 

Θξεζθεπηηθνί Υψξνη 

ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

Κνξπλφθαζηξνπ ή 

Κάζηξνπ Νηειέξα ζηελ 

Πχιε (Γεξβελνρψξηα)  

Γεξβελνρσξίσλ Πχιεο 
Κνξπλφθαζηξν ή Κάζηξν 

Νηειέξα 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 

Σκήκαηα Κηηξίνπ 
ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ιφθνπ "Ράρεο ηνπ 

Μηράιε" ζην Πάλαθην 

(Γεξβελνρψξηα)- 

Λείςαλα λενιηζηθψλ 

θαη πξσηνειιαδηθψλ 

ρξφλσλ  

Γεξβελνρσξίσλ Πχιεο 

Λφθνο "Ράρε ηνπ 

Μηράιε". Βνξεηνδπηηθά 

αξραίνπ Παλάθηνπ 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ιφθνπ Καζηξάθη 

θνχξησλ 

(Γεξβελνρψξηα) - 

Δξείπηα νρπξσκαηηθνχ 

πεξηβφινπ θαη ιείςαλα 

θαηνίθεζεο λενιηζηθψλ 

θαη θιαζηθψλ ρξφλσλ  

Γεξβελνρσξίσλ θνχξησλ Λφθνο Καζηξάθη 
Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 

Οηθηζηηθά χλνια 
ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ιφθνπ Λέκθζη Πχιεο 

(Γεξβελνρψξηα) -

Γεξβελνρσξίσλ Πχιεο Λφθνο Λέκθζη 
Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 

Οηθηζηηθά χλνια 
ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3007
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3007
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3007
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3005
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3005
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3005
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3005
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3002
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3002
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3002
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3002
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3009
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3009
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3009
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3009
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3009
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3009
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3009
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3016
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3016
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3016
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3016
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3016
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3016
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3016
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3016
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3003
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3003
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3003
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Οηθηζκφο 

πξσηνειιαδηθψλ 

ρξφλσλ  

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ιφθνπ Λνχηζα Πξάζη 

ηεθάλεο 

(Γεξβελνρψξηα)  

Γεξβελνρσξίσλ ηεθάλεο Λφθνο Λνχηζα Πξάζη Αξραηνινγηθέο Θέζεηο ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ιφθνπ Μαγνπιέδα 

Παλάθηνπ 

(Γεξβελνρψξηα) - 

Σκήκα αξραίνπ 

δξφκνπ  

Γεξβελνρσξίσλ Πχιεο Λφθνο Μαγνπιέδα Αξραηνινγηθέο Θέζεηο ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ιφθνπ Πάηεκα 

θνχξησλ 

(Γεξβελνρψξηα) - 

Λείςαλα 

νρπξσκαηηθνχ 

πεξηβφινπ  

Γεξβελνρσξίσλ θνχξησλ Λφθνο Πάηεκα Αξραηνινγηθέο Θέζεηο ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ιφθνπ Πξνθήηε Ζιία 

Πχιεο (Γεξβελνρψξηα)  

Γεξβελνρσξίσλ Πχιεο 
Λφθνο Πξνθήηε Ζιία. 

Βφξεηα ηνπ νηθηζκνχ 

Ακπληηθά πγθξνηήκαηα 

Ηεξνί Νανί Υξηζηηαληθνί 

Θξεζθεπηηθνί Υψξνη 

ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ιφθνπ Ππξγάθη ή 

Σζνπθξάηη θνχξησλ 

(Γεξβελνρψξηα) - 

Δξείπηα πχξγνπ 

θιαζηθήο επνρήο  

Γεξβελνρσξίσλ θνχξησλ 
Λφθνο Ππξγάθη ή 

Σζνπθξάηη 

Ακπληηθά πγθξνηήκαηα 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 
ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

Παλάθηνπ 

(Γεξβελνρψξηα)  

Γεξβελνρσξίσλ Πχιεο 

 

Αθξνπφιεηο 

Ακπληηθά πγθξνηήκαηα 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 

ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

Πχιεο (Γεξβελνρψξηα) 

φπνπ ζψδεηαη ηκήκα 

ηεο αξραίαο νδνχ 

επηθνηλσλίαο ησλ 

πφιεσλ Παλάθηνπ, 

Κνξπλνθάζηξνπ θαη 

Κνθθίλεο  

Γεξβελνρσξίσλ Πχιεο 

 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

θνχξησλ 

(Γεξβελνρψξηα) - 

Λείςαλα θαηνίθεζεο  

Γεξβελνρσξίσλ θνχξησλ 

350 κ. αλαηνιηθά ηνπ 

ξέκαηνο Μεηφρη, 150 κ. 

βφξεηα ηνπ δξφκνπ 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ζπειηάο "Ππξγάθη" ζην 

Πάλαθην 

(Γεξβελνρψξηα) - 

Λείςαλα λενιηζηθήο 

θαηνίθεζεο  

Γεξβελνρσξίσλ Πχιεο 
Γπηηθά ηνπ ιφθνπ 

Μαγνπιέδα 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 

Οηθηζηηθά χλνια 
ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο Υψξνο 

ηεθάλεο Ν.Βνησηίαο.  

Γεξβελνρσξίσλ ηεθάλεο 

 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ζηε ζέζε "Άγηνο 

Γεκήηξηνο" θνχξησλ 

(Γεξβελνρψξηα) - 

Λείςαλα θαηνίθεζεο 

πξντζηνξηθψλ θαη 

ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ  

Γεξβελνρσξίσλ θνχξησλ "Άγηνο Γεκήηξηνο" 
Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 

Οηθηζηηθά χλνια 
ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ζηε ζέζε "Καςνζπίηη" 

θνχξησλ 

(Γεξβελνρψξηα) - 

Λείςαλα ηεο 

Γεξβελνρσξίσλ θνχξησλ "Καςνζπίηη" Αξραηνινγηθέο Θέζεηο ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 
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Φξαγθνθξαηίαο θαη 

Σνπξθνθξαηίαο  

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ζηε ζέζε "Κφθθηλε 

Κνηιάδα" ηεθάλεο 

(Γεξβελνρψξηα)  

Γεξβελνρσξίσλ ηεθάλεο "Κφθθηλε Κνηιάδα" Αξραηνινγηθέο Θέζεηο ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ζηε ζέζε "Κφθθηλε" 

ηεθάλεο 

(Γεξβελνρψξηα)  

Γεξβελνρσξίσλ ηεθάλεο "Κφθθηλε" Αξραηνινγηθέο Θέζεηο ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ζηε ζέζε "Μαδαξέηθα" 

θνχξησλ 

(Γεξβελνρψξηα) - 

Δξείπηα νηθηζκνχ ησλ 

θιαζηθψλ ρξφλσλ  

Γεξβελνρσξίσλ θνχξησλ 
"Μαδαξέηθα". Βφξεηα 

πχξγνπ Σζνπθξάηη 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 

Οηθηζηηθά χλνια 
ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ζηε ζέζε "ηελφ" 

θνχξησλ 

(Γεξβελνρψξηα) - 

Λείςαλα θαηνίθεζεο 

θιαζηθψλ θαη 

ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ  

Γεξβελνρσξίσλ θνχξησλ 

"ηελφ". 650 κ. δπηηθά 

ηνπ ξέκαηνο Μεηφρη, 72 

κ. λφηηα ηνπ 

ρσκαηφδξνκνπ 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ζηε ζέζε Β12 ζηα 

θνχξηα 

(Γεξβελνρψξηα) - 

Λείςαλα θαη φζηξαθα 

ηεο Φξαγθνθξαηίαο  

Γεξβελνρσξίσλ θνχξησλ Θέζε Β12 Αξραηνινγηθέο Θέζεηο ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ζην δπηηθφ άθξν ηνπ 

νξνπεδίνπ θνχξησλ 

(Γεξβελνρψξηα) - 

Λείςαλα θαηνίθεζεο 

θιαζηθψλ ρξφλσλ  

Γεξβελνρσξίσλ θνχξησλ 

100 κ. δπηηθά ηνπ 

ξέκαηνο Μεηφρη, 72 κ. 

λφηηα ηνπ δξφκνπ 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 

Οηθηζηηθά χλνια 
ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ 

νξνπεδίνπ θνχξησλ 

(Γεξβελνρψξηα) - 

Λείςαλα θαηνίθεζεο 

ηεο ΤΔ πεξηφδνπ θαη 

ησλ ξσκατθψλ ρξφλσ 

Γεξβελνρσξίσλ θνχξησλ 

 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 

Οηθηζηηθά χλνια 
ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ 

νξνπεδίνπ θνχξησλ 

(Γεξβελνρψξηα) - 

Λείςαλα θαηνίθεζεο 

θιαζηθψλ θαη 

ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ  

Γεξβελνρσξίσλ θνχξησλ 

 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 

Οηθηζηηθά χλνια 
ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ζην Μεηφρη ηεο 

Παλαγίαο θνχξησλ 

(Γεξβελνρψξηα) - 

Λείςαλα θαηνίθεζεο 

ξσκατθψλ ρξφλσλ  

Γεξβελνρσξίσλ θνχξησλ Μεηφρη ηεο Παλαγίαο 
Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 

Οηθηζηηθά χλνια 
ΦΔΚ 26/Β/26-1-1993 

Σα εξείπηα ησλ ηεηρψλ 

ηεο αξραίαο Οηλφεο  

ρεκαηαξίνπ ρεκαηαξίνπ Οηλφε 
Ακπληηθά πγθξνηήκαηα 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 
ΦΔΚ 35/Β/2-2-1962 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ιφθνπ Καζηξί Κιεηδηνχ 

(ιείςαλα αξραίσλ 

θηηξίσλ θαη νρπξνχ ησλ 

χζηεξσλ ξσκατθψλ 

ρξφλσλ)  

Οηλνθχησλ Κιεηδίνπ 

 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο ΦΔΚ 260/Β/16-3-1979 

 

http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3020
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3020
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3020
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3020
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3019
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3019
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3019
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3019
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1293
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1293
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1293
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1293
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1293
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1293
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1296
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1296
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1296
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1296
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1296
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1296
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1296
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3018
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3018
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3018
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3018
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3018
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3018
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3013
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3013
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3013
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3013
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3013
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3013
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3014
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3014
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3014
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3014
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3014
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3014
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3014
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3015
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3015
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3015
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3015
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3015
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3015
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3015
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1294
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1294
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1294
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1294
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1294
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=1294
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3022
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3022
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2976
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2976
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2976
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2976
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2976
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2976


Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην  Γήκνπ Σαλάγξαο 2011-2014 

                                                                                                                                                                             Φάση Α’  

 

69 

 

 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

Γήιεζη θαη ζαιάζζηα 

δψλε  

ρεκαηαξίνπ ρεκαηαξίνπ Πιάθα Γήιεζη 
Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 

Δλάιηνη Υψξνη 

ΦΔΚ 425/Β/25-6-

1986 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ζην Γήιεζη  

Οηλνθχησλ Οηλνθχησλ Γήιεζη 
Δλάιηνη Υψξνη 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 

ΦΔΚ 425/Β/25-6-

1986 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ζηε ζέζε "αλίζηα" 

Άξκαηνο (αθξφπνιε 

ηνπ αξραίνπ Διεψλα)  

Σαλάγξαο Άξκαηνο "αλίζηα" 

Αθξνπφιεηο 

Ακπληηθά πγθξνηήκαηα 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 

ΦΔΚ 277/Β/18-4-

1994 

Η. Ναφο Αγίνπ 

Πνιπθάξπνπ ζηελ 

Σαλάγξα  

Σαλάγξαο Σαλάγξαο Σαλάγξα 
Ηεξνί Νανί Υξηζηηαληθνί 

Θξεζθεπηηθνί Υψξνη 

ΦΔΚ 446/Β/14-6-

1994 

Η. Ναφο Αγίνπ 

Γεσξγίνπ ζηελ 

Καιιηζέα  

Σαλάγξαο Καιιηζέαο Καιιηζέα 
Θξεζθεπηηθνί Υψξνη 

Ηεξνί Νανί Υξηζηηαληθνί 

ΦΔΚ 116/Β/28-2-

1996 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ιφθνπ "Κάζηξν -Βίγια" 

Σαλάγξαο (εξείπηα 

αθξφπνιεο θιαζηθψλ 

ρξφλσλ ) 

 

 

Σαλάγξαο Σαλάγξαο 
Λφθνο "Κάζηξν -Βίγια". Γπηηθά 

ηεο Σαλάγξαο 

Αθξνπφιεηο 

Ακπληηθά πγθξνηήκαηα 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 

ΦΔΚ 985/Β/18-9-

1998 

 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ζηε ζέζε "Γέθπξα" ή 

"Λέδεδα" Σαλάγξαο 

(κπθελατθφ 

λεθξνηαθείν θαη 

νηθηζκφο) 

 

Σαλάγξαο Σαλάγξαο 
"Γέθπξα" ή "Λέδεδα". 

Ννηηναλαηνιηθά ηεο Σαλάγξαο 

Νεθξηθνί Υψξνη θαη 

Μλεκεία 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 

Οηθηζηηθά χλνια 

ΦΔΚ 985/Β/18-9-

1998 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ζηε ζέζε "Γέλδξν" ή 

"Γθξάβα" Σαλάγξαο 

(κπθελατθφ 

λεθξνηαθείν θαη 

νηθηζκφο)  

Σαλάγξαο Σαλάγξαο 
"Γέλδξν" ή "Γθξάβα". Αλαηνιηθά 

ηεο Σαλάγξαο 

Νεθξηθνί Υψξνη θαη 

Μλεκεία 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 

Οηθηζηηθά χλνια 

ΦΔΚ 985/Β/18-9-

1998 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

αξραίαο Σαλάγξαο 

(Γθξηκάιδα)  

Σαλάγξαο Σαλάγξα "Γθξηκάιδα" 

Αθξνπφιεηο 

Ακπληηθά πγθξνηήκαηα 

Νεθξηθνί Υψξνη θαη 

Μλεκεία 

Δγθαηαζηάζεηο Δμφξπμεο 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 

Δγθαηαζηάζεηο Τπνδνκήο 

/ Παξαγσγήο 

ΦΔΚ 1243/Β/25-9-

2001 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

αξραίαο Σαλάγξαο 

(Γθξηκάιδα)  

Σαλάγξαο Σαλάγξαο "Γθξηκάιδα" 

Αθξνπφιεηο 

Ακπληηθά πγθξνηήκαηα 

Νεθξηθνί Υψξνη θαη 

Μλεκεία 

Δγθαηαζηάζεηο Δμφξπμεο 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 

Δγθαηαζηάζεηο Τπνδνκήο 

/ Παξαγσγήο 

ΦΔΚ 1459/Β/26-10-

2001 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 

αξραίαο Σαλάγξαο 

(Γθξηκάιδα)  

Σαλάγξαο Σαλάγξα "Γθξηκάιδα" 

Αθξνπφιεηο 

Ακπληηθά πγθξνηήκαηα 

Νεθξηθνί Υψξνη θαη 

Μλεκεία 

Δγθαηαζηάζεηο Δμφξπμεο 

Αξραηνινγηθέο Θέζεηο 

Δγθαηαζηάζεηο Τπνδνκήο 

/ Παξαγσγήο 

ΦΔΚ 1603/Β/4-12-

2001 

http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3023
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3023
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3023
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2997
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2997
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2285
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2285
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2285
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2285
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3029
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3029
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3029
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2973
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2973
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=2973
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3026
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3026
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3026
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3026
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3026
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3024
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3024
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3024
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3024
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3024
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3024
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3025
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3025
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3025
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3025
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3025
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3025
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3027
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3027
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3027
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3027
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3027
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3027
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3027
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3027
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=3027
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1.1.7.Βαζηθά νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Γεκνχ Σαλάγξαο 

 

1.1.7.1. Αλεξγία – Απαζρφιεζε 

ε φηη αθνξά ηελ αλεξγία, ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά αλεξγίαο παξνπζηάδνληαη ζηνπο αγξνηηθνχο 

δήκνπο ιφγσ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ επξσπατθψλ εληζρχζεσλ ζην πιαίζην ηεο λέαο ΚΑΠ, ν 

νπνίνο δπζρεξαίλεη ηελ απνξξφθεζε ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηνπο αγξφηεο θαη θηελνηξφθνπο 

πνπ δελ πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο εμ’ αηηίαο ρξφλησλ αδπλακηψλ θαη παζνγέλεηαο 

ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζηε ρψξα – αλεξγία φκσο, ε νπνία δελ θαηαγξάθεηαη αθφκα. Δπίζεο 

ζεκαληηθά πνζνζηά αλεξγίαο παξνπζηάδνληαη θαη ζηνλ νηθηζκφ Γήιεζη φπνπ θπξηαξρεί ε 

επνρηαθή απαζρφιεζε ζην καδηθφ ηνπξηζκφ ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ. εκεηψλεηαη φηη ζήκεξα ν 

ξπζκφο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο  είλαη κεγαιχηεξνο ιφγσ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο,  ε νπνία επεξεάδεη, ηφζν ηα κεγέζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ 

ηνπξηζκφ θαη ηνπο ζπλδεφκελνπο επηκέξνπο θιάδνπο κε έκθαζε ζηηο λέεο ειηθίεο ηνπ 

πιεζπζκνχ ιφγσ απνκείσζεο ηνπ φγθνπ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο αθφκα θαη αλ φπσο 

θαη ε γεσξγία  απνηειεί κηα επνρηαθή εξγαζία. Πξνθχπηεη φηη παξνπζηάδεηαη κείσζε ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα.  

 

ζνλ αθνξά ηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο απεηθνλίδεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα:  

 

Πίλαθαο 15: Οηθνλνκηθά ελεξγόο πιεζπζκόο θαη επίπεδα αλεξγίαο 

 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

ΔΝΔΡΓΟ 

ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΔΠΗΠΔΓΑ ΑΝΔΡΓΗΑ 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ Αξηζκφο % Αξηζκφο % 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Γεξβελνρσξίσλ  901 64,35 % 82 2,22 %  

Γεκνηηθή Δλφηεηα Οηλνθχησλ  4.105 14,12 % 310 8,4 % 

Γεκνηηθή Δλφηεηα ρεκαηαξίνπ  3.908 14,84 % 339 9,18 % 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Σαλάγξαο  2.215 26,18 % 119 3,24 % 

 

 

 

Οηθνλνκηθά ελεξγόο πιεζπζκόο 

 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ε αλεξγία απνηεινχλ δπν απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε δπλακηθή αλάπηπμεο θαη ην επίπεδν επεκεξίαο κηαο πεξηνρήο.  
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Με βάζε ηνπο νξηζκνχο ηεο ΔΤΔ, νηθνλνκηθψο ελεξγνί ζεσξνχληαη νη απαζρνινχκελνη θαη νη 

άλεξγνη πάλσ απφ 10 εηψλ. Νένη άλεξγνη ζεσξνχληαη ηα άηνκα πνπ δεηνχλ εξγαζία γηα πξψηε 

θνξά, αλεμαξηήησο ειηθίαο. Οηθνλνκηθψο κε ελεξγνί ζεσξνχληαη ηα άηνκα πνπ δήισζαλ φηη 

δελ εξγάδνληαλ θαη ζπγρξφλσο δε δεηνχλ εξγαζία.  

 

ην Γήκν Σαλάγξαο, ην κέγεζνο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ μεπεξλάεη ην 65%  

έλαληη ηνπ κε ελεξγνχ νηθνλνκηθά πιεζπζκνχ πνπ απνηειεί ην 35%. Δμεηάδνληαο ηνλ 

νηθνλνκηθά ελεξγφ θαη κε ελεξγφ πιεζπζκφ θαηά θχιν, παξαηεξείηαη φηη νη άλδξεο νηθνλνκηθά 

ελεξγνί  ππεξηζρχνπλ ησλ κε ελεξγψλ. Σν αθξηβψο αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηηο γπλαίθεο, ζηηο 

νπνίεο νη νηθνλνκηθά κε ελεξγέο μεπεξλνχλ πάλσ απφ ην δηπιάζην ηηο νηθνλνκηθά ελεξγέο. 

Αλάινγε εηθφλα εκθαλίδνπλ ηα πνζνζηά ζηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ θαη κε πιεζπζκφ ηφζν γηα 

ηνπο άλδξεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο ζηηο ηέζζεξηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηπν Γήκνπ Σαλάγξαο 

 

Πίλαθαο 16:  Οηθνλνκηθά ελεξγόο θαη κε ελεξγόο κόληκνο πιεζπζκόο δ. Σαλάγξαο 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ / ΓΖΜΟ 

Οηθνλνκηθψο ελεξγνί 

Οηθνλνκηθψο 

κε ελεξγνί 
χλνιν Απαζρ. 

Άλεξγνη 

χλνιν 

Απφ 

απηνχο 

"λένη" 

Γ.Δ. 

Γεξβελνρσξίσλ 
901 819 82 40 1.069 

Άξξελεο 661 601 60 31 416 

Θήιεηο 240 218 22 9 653 

Γ.Δ. Οηλνθχησλ  4.105 3.795 310 150 3.388 

Άξξελεο 2.934 2.751 183 97 1.301 

Θήιεηο 1.171 1.044 127 53 2.087 

Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ 3.908 3.569 339 198 3.450 

Άξξελεο 2.832 2.618 214 138 1.383 

Θήιεηο 1.076 951 125 60 2.067 

Γ.Δ. Σαλάγξαο  2.215 2.096 119 44 1.628 

Άξξελεο 1.602 1.535 67 21 626 

Θήιεηο 613 561 52 23 1.002 

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 11.129 10.279 850 432 9.535 

Άξξελεο 8.029 7.505 402 287 3.726 

Θήιεηο 3.100 2.774 448 145 5.809 
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1.1.7.2. Πξσηνγελήο ηνκέαο 

Ο νηθηζκφο Γήιεζη ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο απνηειεί  θαζηεξσκέλν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ γηα 

πνιινχο θαηνίθνπο ησλ Αζελψλ κε θπζηθφ επαθφινπζν ν παξαγσγηθφο ηζηφο (πνπ ζην 

παξειζφλ γλψξηδε ηδηαίηεξε άλζεζε) λα έρεη ζηξαθεί ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. Αλ θαη ε νηθνλνκία 

ινηπφλ ηεο πεξηνρήο εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ φπνπ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

θαηνίθσλ απαζρνιείηαη ζηνλ θιάδν ησλ εζηηαηνξίσλ, μελνδνρείσλ, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

απαζρνιείηαη θαη ζήκεξα αθφκα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ν νπνίνο παξνπζηάδεη ζπρλά θζίλνπζα 

πνξεία.   

 

Σν εχθνξν έδαθνο θαη ε χπαξμε άθζνλνπ λεξνχ επλννχλ ηελ αλάπηπμε δπλακηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ ζηηο νπνίεο εμεηδηθεχεηαη ε πεξηνρή. εκαληηθέο γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία είλαη ηα 

παξαγφκελα αγξνηηθά πξντφληα φπσο ην ιάδη, ην θξαζί, ηα θεπεπηηθά θαη νη παηάηεο.  

 

Ζ αγξνηηθή πιεπξά ηνπ Γήκνπ πάζρεη απφ ηα γλσζηά δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ γεληθφηεξα ηε ρψξα, δειαδή ην κηθξφ θαη πνιπηεκαρηζκέλν γεσξγηθφ θιήξν, ηελ 

πξφσξε γήξαλζε θαη ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, ηε κεησκέλε 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ εμαηηίαο ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ηνπ ρακεινχ 

πνζνζηνχ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ, ηελ ελαζρφιεζε κε παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο 

(ειαηνθαιιηέξγεηα θαη ακπεινπξγία), ηνλ έθηαθην ραξαθηήξα ηεο θηελνηξνθίαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην κηθξφ αξηζκφ νξγαλσκέλσλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ. Σελ έιιεηςε ππνδνκψλ.  Παξ’ φια 

απηά, δηαπηζηψλεηαη θπξηαξρία ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζηηο βφξηεο  πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ. 

 

Παξά ηελ νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ζηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, ν πξσηνγελήο ηνκέαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ καθξνρξφληα αδπλακία ππνδνκψλ. Οη βαζηθέο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηνπ 

πξσηνγελή ηνκέα, φπσο είλαη ην κηθξφ κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ε γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ απαζρνιείηαη ζ’ απηφλ, απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ νξζή θαη 

απνδνηηθή ηνπ δηαρείξηζε. Ζ ζπλερείο κεηψζεηο ηεο ζηήξημεο ησλ ηηκψλ ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, ησλ εληζρχζεσλ ησλ παξαγσγψλ, ησλ εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ θαζψο θαη ηεο 

εμσηεξηθήο πξνζηαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ζπλεπάγεηαη 

κείσζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο. Ζ κείσζε απηή δελ αθήλεη αλεπεξέαζηε ηελ νηθνλνκία ηνπ 

Γήκνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζεκεηψλεηαη ζπλερή θζίλνπζα πνξεία ελψ εμαθνινπζεί λα απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, απνηειεί αλαγθαηφηεηα γηα ηελ έμνδν απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηέξρεηαη ε Πεξηθέξεηα καο. Γηα ηελ πινπνίεζεο ηεο είλαη απαξαίηεηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα αληαγσληζηηθφ πξσηνγελή ηνκέα ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο, ν νπνίνο ζα 

ζπκκνξθψλεηαη ζηα απζηεξά πξφηππα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο αζθάιεηαο ησλ 

ηξνθίκσλ. ην Γήκν Σαλάγξαο, δηαπηζηψλεηαη εμεηδίθεπζε ζηηο ειαηνθαιιηέξγεηο, ζηα παξάγσγα 
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ηνπ ακπειηνχ θαη ζηελ πξψηκε παξαγσγή νπσξνθεπεπηηθψλ. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα δσηθνχ 

θεθαιαίνπ απνηειείηαη απφ αηγνπξφβαηα ειεπζέξαο βνζθήο.  

 

Παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηαζηαιηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηνπ Γήκνπ 

είλαη : 

 Ο κηθξφο θαη πνιπηεκαρηζκέλνο θιήξνο  

 Οη δπζκελείο γεσκνξθνινγηθέο ζπλζήθεο 

 Ζ αληζνκεξήο θαηαλνκή κεηαμχ θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο 

 Ζ πςειή εμάξηεζε απφ επηδνηήζεηο γηα κηα ζεηξά αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

 Ζ πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή λέαο ηερλνινγίαο, ζχγρξνλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη 

νξγάλσζεο – δηνίθεζεο ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.  

 Σν ρακειφ πνζνζηφ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ θαη αλνκνηγελήο γεσγξαθηθή ρσξνηαμηθή 

δηαζπνξά ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

 Σν ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν 

 Οη ειιείςεηο ζε κεραληζκνχο ελεκέξσζεο, θαηάξηηζεο, επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ γεληθά θαη ησλ παξαγσγψλ εηδηθά 

 Ζ απνπζία «επψλπκσλ» πηζηνπνηεκέλσλ πνηνηηθψλ πξντφλησλ 

 Ο ρακειφο βαζκφο κεηαπνίεζεο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο 

 Σν ρακειφ πνζνζηφ παξαγσγήο «βηνινγηθψλ» πξντφλησλ παξά ηνπο εθξεθηηθνχο 

ξπζκνχο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο θαη δήηεζεο ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

 Ζ επηβάξπλζε ππνγείσλ πδάησλ θαη εδαθψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο 

 Οη πηέζεηο ζηε γεσξγηθή γε απφ αζηηθή αλάπηπμε 

 Ζ άλαξρε νηθηζηηθή αλάπηπμε πνπ αιινηψλεη ην αγξνηηθφ αλζξσπνγελέο θαη θπζηθφ 

πεξηβάιινλ.  

 Ζ αδπλακία δηαθνξνπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, θαη ε ζηξνθή ζε 

ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο. 

 

1.1.7.3. Γεπηεξνγελήο ηνκέαο 

Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο ζπγθξηηηθά κε ηνπο ινηπνχο παξαγσγηθνχο ηνκείο ζπληζηά νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα πςειήο βαξχηεηαο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε κηθξή αλάπηπμε 

ηνπ πξσηνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα. Ζ ππέξκεηξε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ εγθαηάιεηςε δξαζηεξηνηήησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ γεσξγία. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ην νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

παξνπζία πνιιψλ ζε αξηζκφ θαη κηθξνκεζαίσλ ζε κέγεζνο επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο δελ 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ νχηε θαη αδπλακία παξαγσγήο 

αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, επίζεο δελ εκθαλίδνπλ αδπλακία δηαθνξνπνίεζεο 

παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  
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πλνςίδνληαο ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

 Σν κεγάιν θαηά θαλφλα κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Σελ άλαξρε αλάπηπμε ησλ βηνκεραληψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ιφγσ ηεο κε 

χπαξμεο ζεζκνζεηεκέλεο ΒΗΠΔ θαη ΒΗΟΠΑ δεκηνπξγεί ηεξάζηηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα ξχπαλζεο (Αζσπνχ, Δπβντθνχ) 

 Ζ αχμεζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ ιφγσ ηεο Δζληθήο Οδνχ θαζψο θαη ηεο 

Βηνκεραληθήο πεξηνρήο ζπκβάιιεη ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε 

 Σελ παλειιαδηθή, βαιθαληθή αθφκα θαη ηελ δηεζλή δηάζεζε ηεο παξαγσγήο  

 Σν πςειφ επίπεδν αλάπηπμεο, νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

 Σελ πςειή πξνζηηζέκελε αμία ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ 

 Σελ χπαξμε ησλ πθηζηάκελσλ κεραληζκψλ γηα παξνρή νπζηαζηηθήο ηερληθήο ζηήξημεο 

θαη ελεκέξσζεο.  

 Ζ εκθάληζε ππνζηεξηθηηθψλ ππνδνκψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

 Κιαδηθή δηαθνξνπνίεζε θαη εμεηδίθεπζε ζε ζχγρξνλνπο θιάδνπο 

 Σνλ πςειφ βαζκφ αμηνπνίεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ θηλήηξσλ αλάπηπμεο 

 Ο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο 

 Ζ βηνκεραληθή δψλε ζπλέβαιιε ζηελ αλάπηπμε ιφγσ δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο  

 Σελ ελζσκάησζε ζχγρξνλεο ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζίαο.  

 

Γεληθά ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζεκαληηθή ηάζε αχμεζεο παξφια απηά 

θαίλεηαη φηη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο έρεη πεξάζεη ζε κηα θάζε χθεζεο ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο 

θξίζεο.  

 

1.1.7.4. Σξηηνγελήο ηνκέαο 

Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο ν νπνίνο απνηειείηαη θπξίσο απφ ππεξεζίεο, είλαη ν πην αλαπηπγκέλνο 

θιάδνο γηα φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο, παξνπζηάδνληαο αλνδηθή ηάζε απφ ην 1995 έσο 

ην 2004. Γηα ηελ Διιάδα βιέπνπκε ην 1995 λα έρεη πνζνζηφ 67,7% θαη λα θηάλεη ην 2004 ζην 

78,8%, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 16,4%. Ζ πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ζεκείσζε θαη απηή κηα 

άλνδν. 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ΑΔΠ ηεο Πεξηθέξεηαο παξάγεηαη ζην λνκφ ηεο Δχβνηαο, ελψ 

αθνινπζνχλ νη λφκνη Φζηψηηδαο, Βνησηίαο θαη αθνινπζνχλ Δπξπηαλίαο θαη Φσθίδαο. ζνλ 

αθνξά ηελ παξαγσγηθφηεηα (ΑΔΠ / απαζρνινχκελνη), ε Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο βξίζθεηαη 

πάλσ απφ ην επίπεδν ηεο ρψξαο. 

 

Ο ηνπξηζκφο ζήκεξα ζην λέν Γήκν Σαλάγξαο 
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Ο Γήκνο Σαλάγξαο βξίζθεηαη ζηε λφηηναλαηνιηθή  πιεπξά ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Βνησηίαο 

θαη πνιχ ιίγα ρηιηφκεηξα απφ ηελ Αζήλα. Απφ ην 2010 θαη ην πξφγξακκα Καιιηθξάηεο ν λένο 

Γήκνο Σαλάγξαο πεξηιακβάλεη πιένλ ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο/ πξψελ δήκνη Γεξβελνρσξίσλ – 

Οηλνθχησλ – ρεκαηαξίνπ – Σαλάγξαο. Ο νηθηζκφο Γήιεζη – Πιάθα Γήιεζη είλαη 

παξαζαιάζζηεο είλαη πεξηνρέο πνπ νπζηαζηηθά αλαπηχζζεηαη ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

δήκνπ. ηηο ππφινηπεο ελφηεηεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ ελδνρψξα ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

ηνπο είλαη αλχπαξθηε κηα θαη δελ ππάξρεη θακία ζχλδεζε κε ηνλ παξαζαιάζζην ηνπξηζκφ.  

 

Ο λένο Γήκνο είλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ δεκνθηιείο θαη αλαπηπγκέλνπο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο ηεο Βνησηίαο, ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη ηεο Δχβνηαο.  

 

Ο νηθηζκφο Γήιεζη – Πιάθα Γήιεζη είλαη γλσζηφ σο ν πην νξγαλσκέλνο ηνπξηζηηθφο 

πξννξηζκφο ηεο Βνησηίαο. 

Δίλαη γλσζηφο γηα ηηο πςειήο πνηφηεηαο παξνρέο, ηηο φκνξθεο αθξνγηαιηέο θαη ηελ λπρηεξηλή 

δηαζθέδαζε.  

 

Έηζη ινηπφλ ν ηνπξηζκφο ηεο Σαλάγξαο ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

 Σν πξνθίι ηνπ νξγαλσκέλνπ / καδηθνχ ηνπξηζκνχ κε 

 εκαληηθφ αξηζκφ κηθξψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θηινμελίαο νη νπνίεο δπζηπρψο 

επηθνξηίδνπλ ην ζπλνιηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ κε ρακειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ αιιά θαη 

επξχηεξεο καθξν – νηθνλνκηθέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο.  

 εκαληηθφ βαζκφ αλεθκεηάιιεπησλ «ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφλησλ» αλαθνξηθά κε ηελ 

πινχζηα πνιηηηζκηθή θαη αηζζεηηθή θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρήο ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ θαη λα ζπγθξνηήζνπλ έλα δηαθξηηφ θαη ηζρπξά αληαγσληζηηθφ ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ.  

 εκαληηθφ βαζκφ αλεθκεηάιιεπησλ «ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο» αλαθνξηθά κε ηελ 

ζηνρεπκέλε πξνζέγγηζε θνηλψλ – ζηφρνη, ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ, 

θπζηνιαηξηθνχ, αζιεηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ / εθπαηδεπηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 εκαληηθφ βαζκφ – νξηαθά απφιπην – επνρηθφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ δεκηνπξγεί ζχλζεηα δεηήκαηα ζηελ νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ ηνπηθνχ καθξν – νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 εκαληηθή έιιεηςε καθξφπλνεο θαη ζηξαηεγηθά νξγαλσκέλεο επηθνηλσληαθήο πξνβνιήο 

ηνπ πξννξηζκνχ, πνπ ππνβαζκίδεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ ηφπνπ, ζηεξεί ηελ 

δεκηνπξγία επηθνηλσληαθψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο.  

Ο καδηθφο ηνπξηζκφο σζηφζν απνηειεί ηε κηα κφλν φςε ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

Σελ άιιε φςε, ηελ ιηγφηεξε γλσζηή, απνηειεί ε πινχζηα θαη αλέγγηρηε ελδνρψξα ηεο, 

δηάζπαξηε κε κλεκεία ηζηνξηθά θαη ηνπία αλείπσηνπ θπζηθνχ θάιινπο, θπζηθέο νκνξθηέο, 

πινχζηεο εηθφλεο, μεραζκέλεο γεχζεηο κε κηα παξαδνζηαθή ηαλαγξατθή θηινμελία. Σα ηειεπηαία 
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ρξφληα αλαπηχζζνληαη φιν θαη πην ζπζηεκαηηθά νη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, πνπ πξνζθέξνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ηαμηδηψηεο λα εκπινπηίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη κε πξνγξάκκαηα 

εμεηδηθεπκέλσλ δξάζεσλ, φπσο είλαη ν πεδνπνξηθφο, πνδειαηηθφο – θπζηνιαηξηθφο, ν 

ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, ν ζαιάζζηνο θηι. 

 

Οξεηλφο φγθνο Γεξβελνρσξίσλ : ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Γεξβελνρσξίσλ ιφγσ  ηεο ηδηνκνξθίαο 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ππάξρεη εζσηεξηθή επηζθεςηκφηεηα απφ ηνπο φκνξνπο νηθηζκνχο θαη 

Ννκνχο. Έληνλε επηζθεςεκφηεηα παξαηεξείηαη θπξίσο ηα ζαβαηνθχξηαθα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

ρεηκξηλψλ κελψλ . 

ε κηθξφ βαζκφ παξαηεξείηαη επηζθεςεκφηεηα ζην αξραηνινγηθφ κνπζείν ρεκαηαξίνπ θπξίσο απφ 

καζεηέο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαζψο θαη ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο αξραίαο Σαλάγξαο 

(παλεπηζηεκηαθνί θνηηεηέο  θαη θαζεγεηέο ζην ζηάδην σξίκαλζεο ησλ εξγαζηψλ). 

εκαληηθφο αξηζκφο καζεηψλ επίζεο επηζθέπηνληαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηηο επηρεηξήζεηο 

πςειήο ηερλνινγίαο ηφζν ηδησηηθέο φζν θαη θξαηηθέο (ΔΑΒ) πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην Γήκν 

(βηνκεραληθή δψλε ρεκαηαξίνπ – Οηλνθχησλ) . 

Σέινο ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ιφγσ ηεο χπαξμεο ηνπ ηαδίνπ «Δχαγγεινο Γεπάζηαο» παξνπζηάδεηαη 

θαη αζιεηηθφο ηνπξηζκφο δηελεξγνχληαη δηάθνξνη  επίζεκνη αγψλεο θιάζζηθνχ Αζιεηηζκνχ ζε ηνπηθφ 

θαη εζληθφ επίπεδν . 

 

1.1.8. Βαζηθά ρσξνηαμηθά θαη πνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο 

 

1.1.8.1 Οηθηζηηθή Οξγάλσζε 

Ο Καιιηθξαηηθφο Γήκνο Σαλάγξαο  βξίζθεηαη ζην Αλαηνιηθφ άθξν ηνπ Ννκνχ Βνησηίαο. ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή κεηέθεξαλ ηελ έδξα ηνπο αξθεηέο Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, έπεηηα 

απφ ηελ απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην Ννκφ Αηηηθήο. Απνηειεί κέξνο ηεο κέζεο θαη 

βαξηάο βηνκεραλίαο ηεο ρψξαο καο. πλππάξρεη δε  θαη  κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή πνπ 

απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ηφπνπ. 

Ο Γήκνο Σαλάγξαο κε βάζε ην Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή  ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο  Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξηιακβάλεη 4 Γεκνηηθέο 

Δλφηεηεο  2 Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο θαη 12 Σνπηθέο Κνηλφηεηεο. Ο θαηακεξηζκφο ηνπ Γήκνπ ζε 

Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ζε Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο εκθαλίδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίλαθο 17: Καηακεξηζκνύ Γήκνπ Σαλάγξαο 

Γ.Δ. ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ Γ.Δ. ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ Γ.Δ. ΣΑΝΑΓΡΑ Γ.Δ. ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ  

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΣΟΠΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΖΣΑ 

ΑΡΜΑΣΟ 

ΣΟΠΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΖΣΑ 

ΠΤΛΖ 
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 ΣΟΠΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓ. 

ΘΧΜΑ   

ΣΟΠΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΖΣΑ 

ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΣΟΠΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΖΣΑ 

ΚΟΤΡΣΧΝ 

 ΣΟΠΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΚΛΔΗΓΗΟΤ 

ΣΟΠΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΖΣΑ 

ΑΧΠΗΑ 

ΣΟΠΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΖΣΑ 

ΣΔΦΑΝΖ 

  ΣΟΠΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΖΣΑ 

ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

ΣΟΠΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΖΣΑ 

ΓΑΦΝΖ 

Ο Καιιηθξαηηθφο Γήκνο Σαλάγξαο  θαιχπηεη κηα ζπλνιηθή έθηαζε 554.01  η.ρκ. Ζ πεξηνρή 

ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο είλαη Ζκηνξεηλή .ηα πεδηλά ηκήκαηα ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ 

ηνπ ρεκαηαξίνπ θαη Οηλνθχησλ, αλαπηχζζνληαη βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ζηα 

εκηνξεηλά έρνπκε ηελ έληνλε παξνπζία θαιιηεξγεηψλ. Δπίζεο ζηελ παξαιηαθή πεξηνρή ηνπ 

Γειεζίνπ ζε «εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή»  αλαπηχζζεηαη θαη ε ( απζαίξεηε δφκεζε ,ιφγσ 

θαζπζηέξεζεο εληάμεσο ηεο πεξηνρήο ζε ζρέδην πφιεσο ) β’ θαηνηθίαο ε νπνία ζπκβάιεη 

ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. ηελ ίδηα πεξηνρή βξίζθεηαη θαη έλαο νηθνδνκηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο «Ο.Σ.Δ. Γειεζίνπ» ν νπνίνο αλήθεη ζηελ ρσξηθή ελφηεηα ηεο Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ. Οη θαηνηθίεο απηέο ιφγσ ηεο αχμεζεο βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θαη ηελ φιν θαη 

απμαλφκελε δήηεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ έρνπλ ηελ ηάζε λα κεηαηξαπνχλ ζε α’ θαηνηθίεο. Ζ 

πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γεξβελνρσξίσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν πςφκεηξν θαη 

απφηνκεο θιίζεηο νη νπνίεο δπζρεξαίλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο γεο, γηα ηνλ 

ιφγσ απηφ ζηελ ζπγθεθξηκέλε Γεκνηηθή Δλφηεηα επηθξαηή ε θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Οηθηζκνί κε θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο θαη πάλσ απφ 1000 θαηνίθνπο 

χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ ΔΛΣΑΣ ηνπ 2001 ζε νιφθιεξε ηε ρσξηθή ελφηεηα ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο ππάξρνπλ 5 νηθηζκνί κε  πιεζπζκφ πάλσ απφ 1000 θαηνίθνπο: ν νηθηζκφο 

ρεκαηαξίνπ, ν νηθηζκφο Οηλνθχησλ, ν νηθηζκφο Αγ. Θσκά, ν νηθηζκφο Αξκαηνο, ν νηθηζκφο 

Σαλάγξαο θαη ν νηθηζκφο Αζσπίαο. χκθσλα κε ην ΠΠΥΑΑ ηφζν ν νηθηζκφο ηνπ 

ρεκαηαξίνπ φζν θαη ησλ Οηλνθχησλ έρνπλ δηνηθεηηθέο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, αζηπλνκηθφ 

ηκήκα, νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, θνηλσληθέο θαη αζιεηηθέο ππνδνκέο 

θ.α.  

 

1.1.8.2.Θεζκηθφ πιαίζην θαη θαζεζηψο (εγθεθξηκέλα ζρέδηα, παξαδνζηαθνί      
νηθηζκνί) 

Ο λένο  Καιιηθξαηηθφο Γήκνο έρεη εγθεθξηκέλα ηα παξαθάησ πνιενδνκηθά ζρέδηα, έγθξηζε 

πνιενδνκηθήο κειέηεο ρεκαηαξίνπ (Π.Γ. 16-5-1997 ΦΔΚ 481/Γ’/10-6-97), Γεληθφ 

Πνιενδνκηθφ ρέδην(Γ.Π..) ρεκαηαξίνπ (ΦΔΚ 607/ΑΑΠ/31-12-2010), ζρέδην νηθηζκνχ 

Ο.Σ.Δ. Γειεζίνπ (Φ.Δ.Κ103/28-5-1969, 231/910-1970, 71/13-3-1973), ΕΟΔ Γειεζίνπ 

(Π.Γ.27-9-88 ΦΔΚ 686 Γ’), ελψ ζηελ Β θάζε ηνπ ρεδίνπ Πφιεσο είλαη ν νηθηζκφο ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Οηλνθχησλ. Σέινο κε ηελ ππ’ αξηζκφ 312/2011 απφθαζε ηνπ 
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Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ απνθαζίζηεθε ε έληαμε ζε ζρέδην πφιεσο πεξίπνπ 2000 

ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήιεζη. 

ζνλ αθνξά ηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο είλαη ραξαθηεξηζκέλε σο νηθηζκνί πξφ ηνπ 1923 κε 

νξηνζεηεκέλα φξηα. Οη απνθάζεηο απηψλ εκθαλίδνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα.  

Πίνακσ 18: Οικιςμοί Δήμου Τανάγρασ προ του 1923 

α/α Οικιςμόσ Αρ. πρωτ. Απόφαςθ 

1 Αγ. Θωμάσ 4019/2-3-95 Νομαρχία Βοιωτίασ 

ΤΟ Κ ΠΕ 

2 Άρμα Αρχικό 3606/16-11-87 

Νζο 652/14-4-92 

Νομαρχία Βοιωτίασ 

ΤΟ Κ ΠΕ 

3 Αςωπία 3264/7-7-86 Νομαρχία Βοιωτίασ 

ΤΟ Κ ΠΕ 

4 Δήλεςι (Πλατεία) 27-08-1975 (Διανομή) Δ/ςη Γεωργίασ 

Βοιωτίασ 

5 Καλλιθζα 470/10-2-86 Νομαρχία Βοιωτίασ 

ΤΟ Κ ΠΕ 

6 Κλειδί 3138/16-7-86 Νομαρχία Βοιωτίασ 

ΤΟ Κ ΠΕ 

7 Οινόη 2577/30-5-86 Νομαρχία Βοιωτίασ 

ΤΟ Κ ΠΕ 

8 Οινόφυτα   

9 Πφλη 2579/30-5-86 Νομαρχία Βοιωτίασ 

ΤΟ Κ ΠΕ 

10 Πάνακτοσ 2579/30-5-86 Νομαρχία Βοιωτίασ 

ΤΟ Κ ΠΕ  

11 Πράςινο 2579/30-5-86 Νομαρχία Βοιωτίασ 

ΤΟ Κ ΠΕ  

12 Σκοφρτα 2578/30-05-86 Νομαρχία Βοιωτίασ 

ΤΟ Κ ΠΕ 

13 Στεφάνη 2576/30-05-86 Νομαρχία Βοιωτίασ 

ΤΟ Κ ΠΕ 

14 Τανάγρα 3265/9-7-86 Νομαρχία Βοιωτίασ 

ΤΟ Κ ΠΕ 
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1.1.8.3. Αζηηθέο ππνδνκέο θαη αζηηθφο εμνπιηζκφο  

Λφγσ ησλ νηθηζηηθψλ πηέζεσλ πνπ πθίζηαληαη νη κεγαιχηεξνη απφ ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο ε θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ αζηηθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ 

θαζίζηαηαη ρξήζηκε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηίκεζε αλ νη ππάξρνπζεο ππνδνκέο ρξεηάδνληαη λα 

εθζπγρξνληζηνχλ ή λα αλαλεσζνχλ γηα ηελ θαιχηεξε αζθάιεηα θαη εμππεξέηεζε ηνπ κφληκνπ 

πιεζπζκνχ θαη ησλ πνιπάξηζκσλ επηζθεπηψλ ηνπο θπξίσο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο κε 

θπξηφηεξε πεξηνρή ην Γήιεζη. 

 

 

Πεδνδξφκηα 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πεδνδξνκίσλ ζε νιφθιεξε ηε ρσξηθή ελφηεηα 

ηνπ Γήκνπ, βξίζθεηαη θπξίσο ζηηο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ θαη Οηλνθχησλ πνπ ππάξρνπλ νη δπν 

απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ. ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ 

πεδνδξνκίσλ φπνπ απηά ππάξρνπλ, επηβάιεηε ε αλαθαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε αξθεηψλ εμ’ 

απηψλ. ηελ πεξηνρή ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Σαλάγξαο θαη Γεξβελνρσξίσλ ππάξρνπλ ζε 

κηθξφηεξε έθηαζε πεδνδξφκηα αιιά ε πξφζθαηε θαηαζθεπή ηνπο δελ ρξήδεη επηδηφξζσζεο . 

Πνιινί παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ ζπληεινχλ ζηελ θζνξά ησλ πεδνδξνκίσλ, κεξηθνί απφ 

απηνχο είλαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, ε ζηάζκεπζε ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ πάλσ 

ζηα πεδνδξφκηα, ε θπθινθνξία βαξέσλ νρεκάησλ ζηνπο  πεδφδξνκνπο, ε θαθή ππφβαζε 

ησλ πεδνδξνκίσλ, ην ξηδηθφ  ζχζηεκα ησλ δέλδξσλ θ.ι.π. Μεγάιν πξφβιεκα γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ πεδψλ είλαη ην κηθξφ πιάηνο ησλ πεδνδξνκίσλ θαζψο απηφ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο κεηψλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ φπσο (δέληξα, δνρεία 

απνξξηκκάησλ, θαζηζηηθά, παξηέξηα θ.ι.π.), ιφγσ φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο δελ εμαζθαιίδεηαη ην απαξαίηεην ειάρηζην ειεχζεξν πιάηνο φδεπζεο ηνπ 1.5. 

κέηξνπ. Να ζεκεηψζνπκε  εδψ δε φηη ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ρεκαηαξίνπ ππάξρνπλ νξγαλσκέλα  πεδνδξφκηα κεγάινπ πιάηνπο, 

κε ξάκπεο αλαπήξσλ, θσηηζηηθά ζψκαηα, θαη ρψξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ. 

 

Υψξνη ηάζκεπζεο 

Ζ πςειή ζπγθέληξσζε θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ λφκηκε ε παξάλνκε 

ζηάζκεπζε ζηνπο θχξηνπο νδηθνχο άμνλεο ησλ κεγαιχηεξσλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ 

δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο θνξεζκνχ ζην δίθηπν κε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ηηο 

ψξεο αηρκήο.  

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ζηάζκεπζεο εληνπίδνληαη : 

Α) ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα ρεκαηάξηνπ, νηθηζκφο ρεκαηαξίνπ ζηελ νδφ Οηλφεο  

Β) ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα ρεκαηάξηνπ, νηθηζκφο ρεκαηαξίνπ ζηελ νδφ Κνπθνχιεδα  

Γ) ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα ρεκαηάξηνπ, νηθηζκφο Πιάθα Γειεζίνπ, ζηελ παξαιηαθή νδφ. 
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Γ) ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Οηλνθχησλ, νηθηζκφο Οηλνθχησλ ζηελ νδφ Λεσθ. Αζελψλ θαη 

ζηελ 25εο Μαξηίνπ . 

Δ) ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Οηλνθχησλ, νηθηζκφο Γήιεζη ζηελ πιαηεία Γειεζίνπ. 

ην Γήκν Σαλάγξαο θαηαγξάθνληαη επηά ειεχζεξνη κε νξγαλσκέλνη Γεκνηηθνί ρψξνη 

ζηάζκεπζεο. Σξείο ζηνλ Οηθηζκφ ρεκαηαξίνπ, έλαο ζηνλ νηθηζκφ Οηλνθχησλ, έλαο ζηελ 

πιαηεία Γειεζίνπ θαη Γχν ζηελ πιάθα Γειεζίνπ.  

Λφγσ ησλ κεγάισλ πιεζπζκηαθψλ ππθλνηήησλ, ησλ εκπνξηθψλ ρξήζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

θαηά κήθνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, θξίλεηαη αλαγθαία ε εχξεζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο εθηφο νδνχ, νη 

νπνίεο παξάιιεια κε ηελ απζηεξή αζηπλφκεπζε, ζα αλαθνπθίζνπλ ην Γήκν απφ ην παξάλνκν 

παξθάξηζκα. 

 

Παηδηθέο ραξέο 

ην Γήκν ζπλνιηθά ππάξρνπλ 2 Γεκνηηθέο Παηδηθέο Υαξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 28492/2009 (ΦΔΚ 931/Β/18.05.2009)  φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ  

Τ.Α. νηθ 48165/09, (ΦΔΚ 1690/Β/17.8.09) πεξί ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ησλ Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ αιιά θαη ηνλ ηξφπν ζπληήξεζεο ηνπο. Απφ απηέο ε 1 παηδηθή ραξά  είλαη ζηνλ 

νηθηζκφ Οηλνθχησλ, 1 ζηνλ νηθηζκφ Αγίνπ Θσκά ελψ  ιεηηνπξγνχλ θαη 17 ρσξίο λα πιεξνχλ  

ζην 100% ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο αλσηέξσ Τ.Α θαη. γηα ηηο νπνίεο 

πξνβιέπεηαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπο ζχκθσλα κε απηέο ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηέο 

βξίζθνληαη,  2 ζηνλ νηθηζκφ Οηλνθχησλ 5 ζην Γήιεζη, 3 ζηνλ νηθηζκφ ρεκαηαξίνπ ,1 

παηδηθή ραξά ζηνλ νηθηζκφ Αζσπίαο, 3 ζηνλ νηθηζκφ Σαλάγξαο, 1 ζηνλ νηθηζκφ Πχιεο, 1 

ζηνλ νηθηζκφ θνχξησλ, 1 ζηνλ νηθηζκφ ηεθάλεο.  

  

ήκαλζε 

Ο Γήκνο Σαλάγξαο δηαζέηεη ηε βαζηθή πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε πςεινχ επηπέδνπ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. ηνλ νηθηζκφ ρεκαηαξίνπ ζπγθεθξηκέλα θπξηαξρνχλ πηλαθίδεο κε ηα 

δηεζλή ρξψκαηα ζήκαλζεο (π.ρ.: πξάζηλεο πηλαθίδεο πνπ ππνδεηθλχνπλ Δζληθή Οδφ, κπιε 

πηλαθίδεο πνπ ππνδεηθλχνπλ επαξρηαθνχο νδνχο θαη  ιεπθέο πηλαθίδεο πνπ ππνδεηθλχνπλ 

εζσηεξηθέο πηλαθίδεο ηνπ νηθηζκνχ δεκαξρείν θιπ)   

ηα πιαίζηα ηνπ λένπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο έρεη πξνρσξήζεη ζηελ κειέηε θαη 

θαηαγξαθή ησλ αλαγθαίσλ ζεκείσλ ζεκάλζεσο πξνο βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θπθινθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Βέβαηα απαξαίηεηε θξίλεηαη ε απνμήισζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

πηλαθίδσλ νη νπνίεο είλαη παξάλνκα αλαξηεκέλεο, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 1 ηνπ 

Κ.Ο.Κ. 

 

ηα θεληξηθά νδηθά δίθηπα έρεη ηθαλνπνηεηηθή δηαγξάκκηζε, ελψ ειιηπήο είλαη νη δηαβάζεηο πεδψλ 

γχξσ απφ ηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ζε νξηζκέλεο θεληξηθέο δηαζηαπξψζεηο. 
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Οη θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο νη νπνίνη ξπζκίδνπλ ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ θαη πεδψλ θαη 

βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, δε ιεηηνπξγνχλ ζπληνληζκέλα θαη δελ ππάξρεη 

ζχζηεκα ζπλερνχο ειέγρνπ ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη θαηαγξαθήο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ βιαβψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα άκεζε 

απνθαηάζηαζε.  

 

Ολνκαηνζεζία – Οδναξίζκεζε 

ζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ππάξρεη αξρείν απνθάζεσλ νλνκαηνζεζίαο, βάζεη ησλ 

νπνίσλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζρεηηθέο πηλαθίδεο ζηνπο νηθηζκνχ ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ. ε 

πνιινχο βέβαηα νηθηζκνχο είηε δελ έρεη γίλεη αξίζκεζε ησλ νδψλ είηε θάπνηεο απφ ηηο ζρεηηθέο 

πηλαθίδεο δελ έρνπλ αθφκε ηνπνζεηεζεί, ελψ ιφγσ ηεο επέθηαζεο ησλ νηθηζκψλ θαη ηελ 

δηάλνημε λέσλ νδψλ ρξήδεη λέςλ απνθάζεσλ γηα ηελ νλνκαζία απηψλ.  

Ζ νλνκαηνζεζία θαη ε αξίζκεζε ησλ νδψλ ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο απνηειεί 

επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ αλάπηπμε ηνπο.   

 

πγθνηλσληαθή εμππεξέηεζε 

Οη νδηθνί άμνλεο πνπ εμππεξεηνχλ ην Γήκν Σαλάγξαο είλαη νη εμήο: 

α) Δζληθφ νδηθφ Γίθηπν Αζελψλ – Λακίαο  

     Δζληθφ νδηθφ Γίθηπν ρεκαηαξίνπ – Υαιθίδαο   

 

β) Δπαξρηαθνη Γξφκνη νη νπνίνη θαηαηάζζνληαη ζε:  

Γεπηεξεχνλ Δπαξρηαθφ Οδηθφ Γίθηπν, φπσο: 

1. ρεκαηάξηπξνο παξαιία Απιίδνο έσο ηα φξηα ησλ Ννκψλ Βνησηίαο θαη 

Δπβνίαο 

2. Απφ δηαζηαχξσζε Παιαία Δζληθήο Οδνχ «Αζελψλ – Λακίαο» - 

Νενρσξάθη Θεβψλ – Καιιηζέα – Αζσπία – Σαλάγξα – ρεκαηάξη  

3. Απφ δηαζηαχξσζε κε Νέα Δζληθή Οδφ «Αζελψλ – Λακίαο» - Οηλφε – 

Άγηνο Θσκάο – Κιεηδί – θνχξηα – ηεθάλε  

4. Απφ δηαζηαχξσζε κε εζληθή νδνφ «Θεβψλ – Υαιθίδαο» - Άξκα – 

Σαλάγξα 

5. Πχιε – Πάλαθηνο – φξηα Ννκνχ Αηηηθήο πξνο Οηλφε  

6. Νενρσξάθη Θεβψλ – Γάθλε – Πχιε – φξηα Ννκνχ πξνο Φπιή  

 

Οη ραξαθηεξηζκέλνη Γεκνηηθνί / Κνηλνηηθνί δξφκνη, είλαη ζην ζχλνιν ηνπο φινη νη νδνί εληφο ησλ 

νηθηζκψλ ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ.  

 

γ) Οδηθφ δίθηπν πνπ απνηειείηαη απφ ηηο ππφινηπεο (κε ραξαθηεξηζκέλεο) ζπλδεηήξηεο νδνχο 

κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ. 
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δ) Σν αγξνηηθφ δίθηπν θαη νη ηνπηθέο νδνί εληφο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ.  

 

Με εμαίξεζε ηελ Δ.Ο. Αζελψλ – Λακίαο θαη ηεο Δ.Ο. ρεκαηαξίνπ – Υαιθίδαο, πνπ δηαζρίδεη ην 

Γήκν θαη πνπ ζε κεγάιν κήθνο ηνπ είλαη θιεηζηφο απηνθηλεηφδξνκνο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ππφινηπνπ δηθηχνπ είλαη πξνβιεκαηηθά, ηφζν ζε φζν αθνξά ηηο ραξάμεηο φζν θαη ζε φηη αθνξά 

ζηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη ηελ ζήκαλζήο ηνπο.  

 

Ζ θαηάζηαζε ηνπ Δπαξρηαθνχ θαη δεκνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, φκσο εμαθνινπζεί λα κελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή (εηδηθά ζε φηη αθνξά ζηα 

γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξφκσλ). Απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ηφζν ζηελ εζσηεξηθή 

ζπγθνηλσληαθή εμππεξέηεζε φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ επί κέξνπο πεξηνρψλ γεσγξαθηθψλ 

ελνηήησλ ηνπ δήκνπ, ηδηαίηεξα ηεο ελδνρψξαο.  

 

Σν αγξνηηθφ θαη δεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ ζε φηη αθνξά ζηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ, 

παξά ηα αηειή ζρεηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζήκεξα θξίλεηαη ζπγθξηηηθά ηθαλνπνηεηηθφ 

σο πξνο ηελ ππθλφηεηα αιιά θαη ηελ πξνζπειαζηκφηεηα ηνπ ηφζν εζσηεξηθά ηνπ δήκνπ φζν 

θαη νη ζπλδέζεηο κε ηνλ ππφινηπν λνκφ. Δλδεηθηηθά ην νδηθφ δίθηπν εληφο ησλ ζρεδίσλ πφιεσλ 

θαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ ηνπ δήκνπ είλαη αζθαιηνζηξσκέλν – ηζηκεληνζηξσκέλν – 

θπβνιηζνζηξσκέλν – επηζηξσκέλν.  

Δπηπξφζζεηα ην αγξνηηθφ νδηθφ δίθηπν είλαη αζθαιηνζηξσκέλν – ηζηκεληνζηξσκέλν ζε ελψ 

επηζεκαίλεηαη φηη ην ρσκάηηλν αγξνηηθφ νδηθφ δίθηπν ζπληεξείηαη εηεζίσο ψζηε λα εμππεξεηείηαη 

ην κέγηζην δπλαηφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ.  

 

πγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ Γήκνπ είλαη ε χπαξμε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαζψο 

ήκαζηε ν κνλαδηθφο δήκνο πνπ δηαζρίδεηαη απφ αξθεηνχο ζηαζκνχο θαζψο βξίζθεηαη θαη ζηνπο 

δχν ζηδεξνδξνκηθνχο άμνλεο, δει. Αζήλα – Οηλφθπηα – Οηλφε – Σαλάγξα – Θεζ/λίθε θαη απφ 

ηνλ άμνλα: Αζήλα – Οηλφθπηα – Οηλφε – ρεκαηάξη –Γήιεζη – Υαιθίδα.   

 

 

Δπξπδσληθφηεηα – Γεκνηηθή δηαδηθηπαθή πχιε 

ηελ   ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.tanagra.gr ν επηζθέπηεο κπνξεί λα βξεη πιεξνθνξίεο γηα ην 

Γήκν. 

Δπίζεο νη δεκφηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βξνπλ ζην portal φηη πιεξνθνξίεο ρξεηάδνληαη γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο 

απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ 

ππνζέζεσλ ηνπο. Δπηπιένλ κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ ζηνλ Ζ/Τ έληππα φπσο αηηήζεηο, 

ππεχζπλεο δειψζεηο, λα ηα ζπκπιεξψζνπλ ζπίηη ηνπο θαη λα έξζνπλ ζην Γήκν έηνηκνη λα 

http://www.tanagra.gr/
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θαηαζέζνπλ ην αίηεκά ηνπο, θεξδίδνληαο ρξφλν. Κάπνηεο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζν portal κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη κε ειεθηξνληθή ππνβνιή.  

 

Δπίζεο έρνπλ αλαπηπρζεί εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα 

έλα ζχγρξνλν Πξσηφθνιιν κε αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ θαη ειεθηξνληθή δηαθίλεζε απηψλ. 

Δθαξκνγή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνθάζεσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ κε δπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο 

ζηελ δεκνηηθή πχιε, θαζψο θαη άιιεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ γηα ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ, φπσο αλαθνηλψζεηο δηαγσληζκψλ, θαηαγγειίεο πνιηηψλ, ππνβνιή ειεθηξνληθψλ 

αηηήζεσλ.  

 

 

1.1.9 βαζηθά πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

 

1.1.9.1 Φπζηθνί Πφξνη θαη Οηθνζπζηήκαηα 

Ο Γήκνο Σαλάγξαο, έρεη έλαλ ζπλδπαζκφ ηνπ γεσκνξθνινγηθνχ ηνπίνπ ηνπ, απφ ηελ κία άθξε 

ε ζάιαζζα θαη απφ ηελ άιιε κεγάινη ιφθνη θαη απφηνκεο πιαγηέο, κε ελδηάκεζε ζηάζε ζηηο 

πεδηάδεο κε ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο φπσο ηα πνηάκηα φρη απαξαίηεηα ζε κεγάια κεγέζε αιιά κε 

θπζηθή νκνξθηά, θαζψο θαη ηερληθέο θαηαζθεπέο φπσο ζνισηά πέηξηλα γεθχξηα, βξχζεο θ.ι.π.. 

Τπάξρνπλ αξθεηέο κηθξέο πεγέο λεξνχ πνπ ηξνθνδνηνχλ ξέκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζηνλ Αζσπφ 

πνηακφ. 

 Ζ κνξθνινγία απηή ζπκβάιεη ζην λα βξνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ζην λα αλαπαξάγνληαη  

αιιά θαη λα ζπκβηψλνπλ ηφζν ηα δψα, φζν θαη πνηθηιίεο άγξησλ θπηψλ. 

Οη θπζηθνί πφξνη ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο είλαη νη εμήο: 

 

 

Ζ πεξηνρή ηεο Αξραίαο Σαλάγξαο  

Ζ Σαλάγξα ζεσξνχληαλ ζηελ αξραηφηεηα ε πην ζεκαληηθή Βνησηηθή πφιε. Ο Παπζαλίαο ηελ 

πεξηιακβάλεη ζηηο πεξηεγήζεηο ηνπ (9.20.3), ηνπνζεηψληαο ηε ζηηο πιαγηέο ηνπ Κεξχθεηνπ 

ξνπο. Ζ ηνπνζεζία βξίζθεηαη 35km βφξεηα ηεο Αζήλαο ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο 

Βνησηίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην λνηηναλαηνιηθή πιαγηά ηεο θνξπθνγξακκήο πνπ νλνκάζηεθε 

Σαλαγξαίν ξνο. Ο Αζσπφο πνηακφο πνπ ζηελ αξραηφηεηα ρψξηδε ηελ Αηηηθή απφ ηελ 

Βνησηία ξέεη λνηηναλαηνιηθά. Δπίζεο ζην λφηην άθξν ηεο πφιεο έλα κηθξφηεξν 

χςσκα πεξηιακβάλεηαη εληφο ησλ ηεηρψλ. ιε ε πφιε είλαη ρηηζκέλε ζε αλαβαζκίδεο 

(πεδνχιεο) κε πςνκεηξηθέο δηαθνξέο πνπ θζάλνπλ ηα 80 κέηξα πξνο ηνλ Βνξξά. Σα ηείρε 

δε, εθηείλνληαη ζε αθαλφληζηε ηξνρηά ζηε πεδηάδα. Σα ηείρε είλαη ρηηζκέλα έηζη ψζηε λα 

θαιχπηνπλ ηηο γεσγξαθηθέο απαηηήζεηο. ηεξνχληαη νξζψλ γσληψλ θαη καθξψλ επζέσλ 

ηκεκάησλ ζηα νξεηλά ζε αληίζεζε κε ηα πεδηλά βφξεηα ηκήκαηα. Τπάξρεη θαηαζθεπαζηηθή 

έλδεημε γηα αξθεηνχο πχξγνπο θαηά κήθνο ησλ ηεηρψλ θαη έλα ο κεγάινο πξνκαρψλαο ζηελ 
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λνηηνδπηηθή πιεπξά πνπ αληηθξίδεη ηελ Θήβα. ηελ λνηηναλαηνιηθή πιεπξά πξνο ηελ Αζήλα 

είλαη νξαηή κφλν κία κηθξή έμνδνο. Τπάξρνπλ θαη άιιεο πνπ βιέπνπλ ζε δξφκνπο πνπ 

νδεγνχλ ζηε Θήβα θαη ην Γήιην (έμνδνο πξνο ηε ζάιαζζα). Λεσθφξνη πηζαλφλ 

αλαπηχζζνληαη απφ αλαηνιή ζε δχζε θαη νδνί βφξεηα λφηηα. Απηφ εμαζθαιίδεηαη θαη απφ κε 

εχξεζε εξεηπίσλ ηεηρψλ ζηα κέξε απηά. Ο 5νο αηψλαο έθεξε αζελατθή ερζξφηεηα θαη ε 

Σαλάγξα ρξεζηκνπνηήζεθε σο πεδίν κάρεο κεηαμχ Αζήλαο θαη πάξηεο ην 457 π.Υ. Οη 

Αζελαίνη θαηεδάθηζαλ ηα ηείρε, αθήλνληαο ηελ πφιε ζε δπζηπρία κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 4νπ 

αηψλα, φπνπ λέα ηείρε πςψλνληαη κε ηε βνήζεηα ηεο πάξηεο, καδί κε ηελ θαηαζθεπή 

ζεάηξνπ. Ζ Διιεληζηηθή πεξίνδνο ήηαλ επνρή εηξήλεο θαη πγηνχο αλάπηπμεο πνπ νδήγεζε 

ζηελ δεκηνπξγία ηέκπινπ αθηεξσκέλν ζηελ Γήκεηξα θαη ζηε Κφξε, θαζψο θαη ζηηο 

Σαλαγξαίεο θηγνχξεο. Ζ επεκεξία ζπλερίζηεθε κέρξη ηνλ 2ν π.ρ. αηψλα π.ρ. φπνπ 

παξαηεξείηαη ε πνξεία πξνο ηνλ καξαζκφ. Απφ ην 2000 κηα νκάδα Οιιαλδψλ, Διιήλσλ θαη 

ινβέλσλ εξεπλεηψλ θαη θνηηεηψλ δηεμάγνπλ επηθαλεηαθή έξεπλα ζηελ αξραία πφιε ηεο 

Σαλάγξαο θαη ζηα πεξίρσξα ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Καζεγεηή John Bintliff. Ζ έξεπλα 

ζπκπεξηιακβάλεη εξγαζία εληφο θαη εθηφο πεδίνπ φπσο επίζεο θαη γεσθπζηθή έξεπλα. 

Δηδηθνί κειεηνχλ ηα θεξακηθά πνπ βξέζεθαλ θαηά ηηο επηθαλεηαθέο έξεπλεο. ηφρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη λα αλαθαηαζθεπάζεη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο θαηνίθεζεο ηεο πφιεο θαη 

ηηο ζρέζεηο κε ηελ άκεζε χπαηζξν. Ζ έξεπλα επίζεο πξνζθέξεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ηεο Σαλάγξαο θαη άιισλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηεο Βνησηίαο. 

ήκεξα ν Καιιηθξαηηθφο Γήκνο Σαλάγξαο πξνηίζεηαη λα  ζπκβάιεη θαη ζπκκεηέρεη ζηελ 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ εξεπλψλ. 

 

Σν Γήιεζη  

Αλαηνιηθά ηεο Σαλάγξαο, ζηνλ Δπβνηθφ θφιπν, βξίζθεηαη ην Γήιην, ζήκεξα νλνκάδεηε 

Γήιεζη ην νπνίν ήηαλ ην επίλεηφ ηεο. ' απηή ηε πνιίρλε ππήξραλ αγάικαηα ηεο Λεηνχο θαη 

ηεο Αξηέκηδνο θαη λαφο ηνπ Απφιισλα, ν νπνίνο ρηίζηεθε ζε απνκίκεζε εθείλνπ ηεο Γήινπ. 

Σν Γήιην έγηλε πεξίθεκν γηα ηε κεγάιε κάρε πνπ ζπλάθζεθε εθεί αλάκεζα ζε Αζελαίνπο 

θαη Βνησηνχο ην 424 π.Υ. ήκεξα ην Γήιεζη είλαη ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν ηφζν ησλ δεκνηψλ ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο αιιά θαη ησλ Αζελαίσλ.  

 

πειηά ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα  Αγίνπ Θσκά 

Γχν δηαθνξεηηθνχ δηακεηξήκαηνο ηξχπεο, πξνθαινχλ δένο απφ ηελ κεξηά ηνπ Πξνθήηε Ζιία. 

Καλείο δελ γλσξίδεη ην βάζνο ηνπο. Ζ πξφζβαζε γίλεηαη απφ ην ρσξηφ, αθνινπζψληαο ηνλ 

δξφκν γηα ηελ βξχζε θαη ηνλ Πξνθήηε Ζιία. Πξφζβαζε ππάξρεη θαη απφ ην γήπεδν, 

δηαζρίδνληαο ην παξθάθη πνπ θαηαιήγεη ζηελ πεξηνρή ζηεθάλη. ην πάλσ κέξνο ηεο ζπειηάο 

ζρεκαηίδεηαη έλα ζηεθάλη απφ βξάρηα. 
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1.1.9.2. ρισξίδα & Παλίδα 

Ο Γήκνο Σαλάγξαο απνηειείηαη απφ πνηθίια νηθνζπζηήκαηα. Απφ ηελ παξαιηαθή εχθξαηε δψλε 

πνπ θπξηαξρεί ε ραιέπηνο πεχθε θαη ηα αξκπξίθηα, νη πεδηλέο πεξηνρέο φπνπ θαιιηεξγνχληαη 

ακπέιηα , ειηέο, ζηηεξά – θεπεπηηθά, κε άγξηα ρισξίδα πνπ απνηειείηαη απφ ζπζηάδεο δξπφο, 

πηθξνδάθλεο, ηηηέο θαη ιπγαξηέο ζηα  ξέκκαηα, θαζψο θαη ραιέπηα πεχθε. Με βάζε ηελ 

Απνγξαθή Γεσξγίαο θαη Κηελνηξνθίαο ηεο Δζληθήο  ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (ζηνηρεία έηνπο 

2000), κεγάιν κέξνο ησλ εθηάζεσλ ηνπ λνκνχ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαιιηεξγήζηκε γε (πεξίπνπ 

ην 30% ηεο ζπλνιηθήο ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ Ννκνχ). Χζηφζν ζηεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο 

ρεκαηαξίνπ, Οηλνθχησλ, Σαλάγξαο ην πνζνζηφ ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο αλέξρεηαη ζην 60% 

πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο. Οη θαιιηέξγεηεο πνπ θπξηαξρνχλ είλαη νη κνλνεηείο ζε πνζνζηφ 

(72.5% ηεο γεσξγηθήο γεο) ελψ κηθξφ πνζνζηφ ηεο γεσξγηθήο γεο απνηεινχλ νη 

δεληξνθαιιηέξγεηεο(~17%) θαη ηα ακπέιηα (~10%). 

ηηο εκηνξεηλή θαη νξεηλέο πεξηνρέο θπξηαξρνχλ δάζε ραιεπίνπ πεχθε, πεξηνρέο, κε αγξηειηέο, 

ζθίλα θαη πνπξλάξηα, θνπκαξηέο θαη ζηα ξέκαηα πηθξνδάθλεο, ηηηέο θαη ιπγαξηέο. 

Ζ άγξηα παλίδα πεξηιακβάλεη, αιεπνχδεο, ηζαθάιηα (ζπάληα), αζβνχο, λπθίηζεο, ιαγνχο, 

δηάθνξα πνπιηά, απνδεκεηηθά θαη κε, έσο  έλα πιεζπζκφ ειαθηψλ ζηηο παξπθέο ηεο Πάξλεζαο 

(πεξηνρή θνχξησλ) θαζψο θαη δηάθνξα είδε εξπεηψλ. 

 

 

1.1.9.3  Γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ο Γήκνο Σαλάγξαο βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθφ-λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηνπ Ννκνχ Βνησηίαο θαη ην 

αλάγιπθφ ηνπ παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία.  Γηαζέηεη ζπγρξφλσο, νξεηλνχο φγθνπο, ινθψδεηο 

πεξηνρέο θαη πεδηλέο εθηάζεηο. 

 

ην λφηην ηκήκα ηνπ βξίζθεηαη ην νξνπέδην ησλ Γεξβελνρσξίσλ (ην νπνίν απνηειεί ζπλέρεηα 

ηνπ φξνπο Πάξλεο θαη αξρή ηνπ φξνπο Κηζαηξψλα ),  φπνπ βξίζθνληαη νη νηθηζκνί  Πχιε, 

ηεθάλε, θνχξηα, Πάλαθην θαη Πξάζηλν. 

Σν νξνπέδην απηφ είλαη κηα θιεηζηή ιεθάλε ε νπνία πεξηβάιιεηαη απφ θνξπθέο κε πςφκεηξα 

πνπ θπκαίλνληαη απφ +600 έσο +800 κ.  

Φπζηθφο απνδέθηεο ηνπ νξνπεδίνπ Γεξβελνρσξίσλ είλαη ην ξέκα Μπηζνζαθνχιη ην νπνίν 

θαηεβαίλεη πξνο βνξξά θαη ζπκβάιιεη ζηνλ Αζσπφ πνηακφ βνξεηνδπηηθά ηνπ Αγ.Θσκά. 

Πξνο ηα Βνξεηνδπηηθά, νη ινθνζεηξέο ηνπ νξνπεδίνπ ησλ Γεξβελνρσξίσλ ρακειψλνπλ κέρξη ηηο 

ζέζεηο ησλ νηθηζκψλ Γάθλε & Γαθλνχια, φπνπ ζπλαληνχλ ηελ θνηιάδα ηνπ Αζσπνχ Πνηακνχ,  

ζηελ νπνία θαηαιήγεη θαη ην θαλάιη ηνπ Μφξλνπ (Γαθλνχια). 

Ζ θνηιάδα ηνπ Αζσπνχ νξίδεηαη πξνο βνξξά απφ ηνπο ιφθνπο Σεπκεζζνχ θαη Κπξεθείνπ 

(κέγηζηνπ πςνκέηξνπ ~+500) νη νπνίνη θαη ηελ δηαρσξίδνπλ απφ ην Μεζζάπην πεδίν (κε θέληξν  

ηνλ νηθηζκφ Αξκα), πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηεο πεδηάδαο ηεο Θήβαο. 
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ηηο λφηηεο πιαγηέο ησλ παξαπάλσ ιφθσλ βξίζθνληαη νη νηθηζκνί Καιιηζέα θαη Αζσπία πνπ 

δεζπφδνπλ ηνπ πνηακνχ Αζσπνχ, ελψ ζηε βφξεηα πιαγηά ηνπ ιφθνπ ηνπ Κπξεθείνπ βξίζθεηαη  

ν νηθηζκφο ηεο Σαλάγξαο. 

Σν Μεζζάπην πεδίν νξίδεηαη πξνο ηα βφξεηα απφ ηελ Δζληθή νδφ θαη ηνπο ιφθνπο ηεο Ρηηζψλαο, 

ελψ πξνο ηα αλαηνιηθά ζπλερίδεηαη κε ηελ έθηαζε ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Σαλάγξαο θαη ηνλ θάκπν 

ησλ Οηλνθχησλ. 

Ο θάκπνο απηφο δηαξξέεηαη απφ ηνλ Αζσπφ θαη νξίδεηαη πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά απφ ηνπο 

ιφθνπο ηνπ Γειεζίνπ θαη ηελ Δζληθή Οδφ, θαηά κήθνο ηεο νπνίαο βξίζθνληαη νη νηθηζκνί 

ρεκαηάξη, Οηλφε θαη Οηλφθπηα. 

Βφξεηα ηεο Δζληθήο Οδνχ θαηεθνξίδνπλ νη ιφθνη ηνπ Γειεζίνπ , απφ κέγηζην πςφκεηξν ~+155 

κέρξη ηελ παξαιία Πιάθα Γειεζίνπ ζηνλ Δπβντθφ Κφιπν. 

Ννηίσο ηνπ θάκπνπ ησλ Οηλνθχησλ ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο γίλεηαη αξθεηά νξεηλή κε 

πςφκεηξα κεγαιχηεξα απφ +300 θαη ην αλάγιπθφ ηνπ ζρεηηθά αλψκαιν. 

Δθεί βξίζθνληαη νη δχν ηειεπηαίνη νηθηζκνί ηνπ Γήκνπ, ν Αγ.Θσκάο θαη ην Κιεηδί. 

Σέινο, ν  Γήκνο Σαλάγξαο παξνπζηάδεη επίζεο κηα πνηθηιία σο πξνο ηα Γεκνγξαθηθά θαη 

Οηθνλνκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. 

Γηαζέηεη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο Βηνκεραληθέο Εψλεο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη αγξνηηθή γή 

πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, ελψ ε παξαιηαθή δψλε ηνπ Γειεζίνπ απνηειεί πνιππιεζή 

παξαζεξηζηηθή πεξηνρή (δεχηεξεο θαηνηθίαο). 

Αθφκε, απφ ηα φξηα ηνπ Γήκνπ δηέξρνληαη κεξηθά απφ ηα κεγαιχηεξα ππεξηνπηθά έξγα 

ππνδνκήο ηεο ρψξαο, φπσο ε Δζληθή Οδφο, ε ηδεξνδξνκηθή Γξακκή, ηα Τδξαγσγεία ηεο 

ΔΤΓΑΠ απφ Μφξλν θαη απφ Τιηθε, νη Αγσγνί Φπζηθνχ Αεξίνπ, νη Γξακκέο Τςειήο ηάζεο ηεο 

ΓΔΖ, θαζψο θαη ην ζηξαηησηηθφ αεξνδξφκην ηεο Σαλάγξαο. 

πγρξφλσο δηαζέηεη ζεκαληηθή Ηζηνξηθή θαη Αξραηνινγηθή Κιεξνλνκηά (Σαλάγξα, θιπ)  

 

1.1.9.4 Τδξνγεσινγηθά ηνηρεία 

χκθσλα κε ην πξφζθαην ρέδην Πξνγξάκκαηνο Γηαρείξηζε; Τδαηηθψλ Πφξσλ ηεο Υψξαο 

(ΤΠΑΝ, ΔΜΠ, Π'ΜΔ, ΚΔΠΔ, 2007), ε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο εληνπίδεηαη ζην 7νΤδαηηθφ 

Γηακέξηζκα ηεο Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο (Δηθ. 6). Παξφιν πνπ ε πεξηνρή δελ εληάζζεηαη 

ζηελ εθηεηακέλε πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ Βνησηηθνχ Αζσπνχ σζηφζν νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί 

πνπ απνηεινχλ ην ππφβαζξφ ηεο βξίζθνληαη ζε πδξαπιηθή επηθνηλσλία κε ηνπο θνθθψδεθ 

πδξνθφξνπο νξίδνληεο ηνπ κέζνπ ξνπ ηνπ Βνησηηθνχ Αζσπνχ. Ζ πεξηνρή βξίζθεηαη εληφο ηεο 

πδξνινγηθήο ιεθάλεο ηνπ πνηάκηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Γειεζίνπ, ζπλνιηθή; έθηαζε; 21 km2 

πεξίπνπ. 

Ζ πεδηλή πεξηνρή ηνπ 7νπ  Τδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο ηεο Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο λφηηα ηνπ 

Ν. Δπβντθνχ θφιπνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θιίκα ζαιάζζην κεζνγεηαθφ. Ζ κέζε εηήζηα ζρεηηθή 

πγξαζία θπκαίλεηαη 67%, κε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία ηνπο 18,I°C, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ ζηαζκνχ ηεο Υαιθίδαο.Με αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πνζφηεηαο ηνπ 
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λεξνχ πνπ θαηεηζδχεη ζηνπο κεηαιπηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηεο ζηελή; πεξηνρή; επηρεηξείηαη ζηε 

ζπλέρεηα ε αλάιπζε ηνπ πδξνινγηθνχ ηζνδπγίνπ γηα ηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ πνηάκηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ Γειεζίνπ ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ηελ γεηηνληθή ιεθάλε ηνπ Βνησηηθνχ 

Αζσπνχ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζεσξείηαη αμηφπηζηε, θαζψο πξφθεηηαη γηα 

γεηηνληθέο ιεθάλεο κε θνηλά ελ κέξεη θιηκαηνινγηθά, κεηεσξνινγηθά θαη γεσινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 

 

1.1.9.5 Γηαρείξηζε Τπνγείσλ Τδάησλ 

Δθκεηαιιεπφκελνη ζηνηρεία απφ παιαηφηεξεο πδξνγεσινγηθέο κειέηεο γηα ηελ πεξηνρή (Μφξθεο 

Α., 1975) πξηλ απφ κία εηθνζαεηία, εληφο ησλ Νενγελψλ ζρεκαηηζκψλ αλαπηχζζνληαλ 

αιιεπάιιεινη ππφ πίεζε θαη κε δηαξξνέο πδξνθφξνη νξίδνληεο κε ηθαλνπνηεηηθέο παξνρέο ηεο 

ηάμεο ησλ 30-50m3/h, ηνπο νπνίνπο εθκεηαιιεχνληαλ ηδησηηθέο γεσηξήζεηο. 

ην παξάθηην ηκήκα, ζηελ πεξηνρή αλάπηπμεο ησλ αιινπβηαθψλ απνζέζεσλ, ε ζπζηεκαηηθή 

ππεξάληιεζε έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο ζηάζκεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη 

ζε πςφκεηξα θάησ απφ ηελ ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο κε απνηέιεζκα ηελ πθαικπξηλζή ηνπ. 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο γεσινγηθήο ραξηνγξάθεζεο νη πδξνθνξίεο πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο 

ηνπ ζρεκαηηζκνχ Ms.m,l βξίζθνληαη ζε πδξαπιηθή επηθνηλσλία κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

ζρεκαηηζκνχο ηνπ κέζνπ ξνπ ηνπ Βνησηηθνχ Αζσπνχ, ρσξίο φκσο λα είλαη μεθάζαξν γηα ην αλ 

ηξνθνδνηνχλ ή ηξνθνδνηνχληαη απφ απηνχο. Δμάιινπ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ ελ ιφγσ 

πδξνθνξηψλ είλαη δπλαηφλ λα εκπινπηίδεη ηνλ θαξζηηθφ πδξνθφξν νξίδνληα (Γνχλαο θαη ζπλ. 

1978), εηδηθά ζηηο πεξηνρέο φπνπ νη λενγελείο ζρεκαηηζκνί έρνπλ θαιχςεη αλζξαθηθά 

πεηξψκαηα. ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ  δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

πδξαπιηθήο θιίζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, είηε ζηελ παξάθηηα δψλε, είηε ζηνπο λενγελείο 

ζρεκαηηζκνχο. Δμάιινπ θάηη ηέηνην είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλεη θαζψο ε θχζε ησλ 

ζρεκαηηζκψλ δελ επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ελφο εθηεηακέλνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, αιιά 

πνιιψλ αιιεπάιιεισλ. Απφ ηα ζηνηρεία ηεο γεσινγηθήο ραξηνγξάθεζεο πξνέθπςε φηη ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ Ms.m,l νη επηθάλεηεο ζηξψζεο ηνπ βπζίδνληαη γεληθά βφξεηα - βνξεηναλαηνιηθά. 

Απηφ πξνυπνζέηεη φηη θαη ε θαηαλνκή ησλ πδξνθνξέσλ κέζα ζ' απηφλ ηνλ ζρεκαηηζκφ ζα 

αθνινπζεί ηελ αληίζηνηρε γεσκεηξία. Έηζη αλακέλεηαη φηη ε ηξνθνδνζία θαη ν εκπινπηηζκφο ησλ 

πδξνθφξσλ νξηδφλησλ ζα γίλεηαη απφ ηα λφηηα - λνηηναλαηνιηθά πξνο ηα βφξεηα - 

βνξεηναλαηνιηθά, θαζψο ην λεξφ πνπ θαηεηζδχεη απφ ηελ επηθάλεηα, νθείιεη λα αθνινπζεί ηνκείο 

κε κεγαιχηεξνπο ζπληειεζηέο πδξαπιηθήο αγσγηκφηεηαο (θξνθαινπαγείο νξίδνληεο - ακκψδεηο 

νξίδνληεο) παξάιιεινπο κε ηελ γεληθή ζηξψζε. ε φηη αθνξά ηνλ ζρεκαηηζκφ Ms.t, κεγαιχηεξεο 

ππθλφηεηαο θαη ζπρλφηεηαο πδξνθνξίεο αλακέλνληαη αλαηνιηθά ηεο πεξηνρήο "θνπηέο", θαζψο 

νη επηθάλεηεο ζηξψζεψο ηνπ παξνπζηάδνπλ ζπγθιηληθή δνκή. Έηζη ζηνλ άμνλά ηεο είλαη δπλαηφλ 

λα ζπζζσξεχνληαη ηα λεξά πνπ θαηεηζδχνπλ λφηηα θαη βφξεηα ηνπ. 
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1.1.9.6 Μεηεσξνινγηθά ηνηρεία 

Σα θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξηνρή πξνέξρνληαη απφ ηνλ Μεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ηεο 

Σαλάγξαο (πςφκεηξν + 140 m) θαη πεξηιακβάλνπλ κεηξήζεηο απφ ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ηαζκνχ (1957) , κέρξη ην 1992. 

Σν θιίκα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεξηλνχο κήλεο κε αλνκβξία θαη πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο , ελψ εκθαλίδνληαη έληνλεο βξνρνπηψζεηο θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν , 

θαηαηάζζνληαο ην θιίκα σο Μεζνγεηαθφ – Ζπεηξσηηθφ . Οη ζεξκνθξαζίεο θπκαίλνληαη απφ 7,4 

νC ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη 27,3 νC ηνλ Ηνχιην κε κέζε ηηκή 16,8 νC .  Οζνλ αθνξά ηα επίπεδα 

πγξαζίαο θπκαίλνληαη απφ 47 % ηνλ Ηνχιην έσο 78 % ηνλ Γεθέκβξην . 

       Ζ κέζε εηήζηα βξνρφπησζε ζηελ πεξηνρή είλαη 475 mm . Ξεξφηεξνο κήλαο εκθαλίδεηαη ν 

Ηνχιηνο θαη  πην   βξνρεξφο ν Γεθέκβξηνο. Ζ ρηνλφπησζε είλαη ζπάλην θαηλφκελν θαη κπνξεί λα 

εθδεισζεί κεηαμχ  Γεθεκβξίνπ θαη Μαξηίνπ, ζπλήζσο ζηελ πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

ησλ Γεξβελνρσξηψλ. Ο κέζνο αξηζκφο εκεξψλ κε ρηνλφπησζε είλαη 0,5 εκέξεο ζηε δηάξθεηα 

ηνπ  έηνπο . Ζ πηψζε ραιαδηνχ είλαη ζπάλην θαηλφκελν . ηελ πεξηνρή ζπλήζσο πλένπλ άλεκνη 

αζζελείο   έσο  κέηξηνη θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ απνκάθξπλζε  ησλ αεξίσλ ξχπσλ θπξίσο ζηελ 

πεξηνρή ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ ρεκαηαξίνπ, Οηλνθχησλ, Σαλάγξαο. 
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εκείσζε: Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ηζρχνπλ γηα φια ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, πιελ 

Γεξβελνρσξίσλ, φπνπ ε  πηψζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο είλαη  θαηά 2 κε 3 βαζκνχο απφ ηνπο 

αλαγξαθφκελνπο γηα ηελ Σαλάγξα, 30% αχμεζε ηεο πγξαζίαο ιφγσ βξνρφπησζεο θαη 

ρηνλφπησζεο θαη κε κεηξήζηκα ζηνηρεία έληαζεο αλέκνπ. 

 

 

1.1.9.7. Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη 

Ζ άηππε βηνκεραληθή δψλε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Οηλνθχησλ – 

ρεκαηαξίνπ ζηεξείηαη ηεο απαξαίηεηεο νξγάλσζεο, ελψ ηαπηφρξνλα απνπζηάδνπλ νη βαζηθέο 

ππνδνκέο πνπ ζα επέηξεπαλ ηφζν ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο φζν θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

   πγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή δελ ππάξρεη ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο νχηε ζηνηρεηψδεο 

δηαρσξηζκφο ζε δψλεο νηθηζηηθνχ ειέγρνπ (ΕΟΔ), ιφγσ ειιείςεσλ ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην. 

Γελ πθίζηαηαη θάπνηα ρσξηθή νκαδνπνίεζε νκνεηδψλ θιάδσλ, αιιά νη δηάθνξεο κνλάδεο είλαη 

δηεζπαξκέλεο άηαθηα ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηεο ππφ κειέηε  πεξηνρήο. Σν λνκηθφ θελφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε βαζηθψλ ππνδνκψλ έρεη θαηαζηήζεη κέρξη ζήκεξα αδχλαηε ηελ 

άκεζε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εμπγίαλζεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαηά θαηξνχο απφ ην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο είλαη ε άκεζε γεηηλίαζε ησλ νηθηζκψλ θαη 

βηνκεραληψλ. 

   Γεσξγηθή ξχπαλζε 
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   Ζ αχμεζε ησλ εηζξνψλ ηεο επηθνπξηθήο ελέξγεηαο (ρεκηθά ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα) ζηα 

αγξννηθνζπζηήκαηα είρε ζαλ ζπλέπεηα ηηο απμεκέλεο πηζαλφηεηεο ξχπαλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, κε απνηέιεζκα ε γεσξγία λα ζεσξείηαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο κε ζεκεηαθέο 

πεγέο ξχπαλζεο θαη ππνβάζκηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ (ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ) θαη ησλ 

εδαθηθψλ πφξσλ.  

   Δηδηθφηεξα νη θπξηφηεξεο αηηίεο ππνβάζκηζεο ησλ εδαθηθψλ θαη πδαηηθψλ πφξσλ είλαη ε ρξήζε 

ησλ αγξνρεκηθψλ ζηελ γεσξγία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππφινηπεο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

πξαθηηθέο (κεραληθή θαιιηέξγεηα, ππεξάληιεζε πδξνθφξσλ θ.α.).  

Βηνκεραληθή ξχπαλζε 

   Απνηεινχλ ηηο πγξέο βηνκεραληθέο απνξξνέο (λεξφ ή παξαπξντφληα) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο βηνκεραλίαο.  

Ζ βηνκεραληθή ξχπαλζε πνπ επηβαξχλεη ηα λεξά ηεο ηεο πεξηνρήο δηαθξίλεηαη ζε:  

Οξγαληθή, κε επηπηψζεηο ζηελ θαηαλάισζε νμπγφλνπ ησλ λεξψλ, φπσο απφ ηηο βηνκεραλίεο 

ηξνθίκσλ πνπ είλαη αλεπηπγκέλεο ζηελ πεξηνρή  (βηνκεραλίεο παζηεξίσζεο γάιαηνο, ζθαγεία). 

Ρχπαλζε κε ζξεπηηθά, κε επηπηψζεηο ηελ εκθάληζε επηξνθηζκνχ ζηα λεξά φπσο απφ 

βηνκεραλίεο ιηπαζκάησλ ή βηνκεραλίεο επίζεο. 

Ρχπαλζε κε βαξέα κέηαιια, φπσο απφ ρεκηθέο βηνκεραλίεο 

 

 

1.1.10. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ αιιειεμαξηήζεσλ ηνπ κε ηνπο 

γεηηνληθνχο δήκνπο γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή 

 

1.1.10.1. Γεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ 

Λφγσ ηεο θεληξνβαξηθήο γεσγξαθηθήο ζέζεο πνπ θαηέρεη ν Γήκνο Σαλάγξαο ζε επίπεδν Ννκνχ 

Βνησηίαο θαη Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη εμαηηίαο ηεο κεγάιεο 

βηνκεραληθήο αλάπηπμεο πνπ γλψξηζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ  

νηθνλνκηθφ θέληξν θαη πφιν αλάπηπμεο, θαηέζηε αλαγθαία ε απνθεληξσκέλε ιεηηνπξγία 

θεληξηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηξαπεδψλ, φπσο αθνινχζσο: 

ΓΖΜΟΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

 Αζηπλνκηθφ Σκήκα ρεκαηαξίνπ 

 Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην Οηλνθχησλ  

 Κέληξν Τγείαο ρεκαηαξίνπ 

 Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ΗΚΑ 

 ΔΛ.ΣΑ. 

 Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία 

 Μεηαβαηηθφ Πηαηζκαηνδηθείν 

 Πεξηθεξεηαθή Κηεληαηξηθή Τπεξεζία 

 Σεισλείν Οηλφεο 
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 Δπίθεηηε ιεηηνπξγία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο  

 ΟΣΔ Οηλνθχησλ 

 

ΣΡΑΠΔΕΔ 

Αγξνηηθή Σξάπεδα Διιάδνο 

Δζληθή Σξάπεδα 

Σξάπεδα Δurobank Ergasias 

Σξάπεδα ALPHA ΠΗΣΔΧ 

Δκπνξηθή Σξάπεδα  

Σξάπεδα Πεηξαηψο 

  

1.1.10.2. Φνξείο ππεξηνπηθήο θιίκαθαο πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ 

 

Μνπζείν ρεκαηαξίνπ 

Σν Μνπζείν ρεκαηαξίνπ, θαηαζθεπήο 1890, απνηειείηαη απφ έλα κνλφρσξν, θεξακνζθεπέο, 

ιηζφθηηζην θηίζκα, εκβαδνχ 130 η.κ. θαη απφ έλαλ επξχρσξν αχιεην ρψξν εκβαδνχ 733,5 η.κ. 

Βξίζθεηαη κέζα ζηελ πφιε ηνπ ρεκαηαξίνπ, ελ κέζσ θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο θαη ηδξχζεθε κε 

δαπάλεο ηεο ελ Αζήλαηο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο γηα λα ζηεγάζεη ηηο αξραηφηεηεο πνπ 

πξνήιζαλ απφ ηηο πξψηεο αλαζθαθέο ηεο ζηελ πεξηνρή ησλ λεθξνηαθείσλ, θπξίσο, θαη ηεο 

αθξνπφιεσο ηεο αξραίαο Σαλάγξαο (ηα έηε 1874-1890 θαη 1911), απφ πεξηζπιινγέο θαη απφ 

παξαδφζεηο ηπραίσλ, ζηελ πεξηνρή επξεκάησλ.  

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ην 1874 ησλ αλαζθαθψλ ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, ε πεξηνρή ηεο 

αξραίαο Σαλάγξαο είρε απνηειέζεη πεδίν δξάζεσο ιαζξαλαζθαθέσλ, νη νπνίνη αλαδεηνχζαλ 

«Σαλαγξαίεο», ηα γλσζηά ειιεληζηηθά εηδψιηα. Οη αλαζθαθηθέο έξεπλεο ζηελ πεξηνρή έζεζαλ 

ηέινο ζηελ αλεμέιεγθηε απηή θαηάζηαζε.  

Παξάιιεια δηνξγαλψζεθε απφ ηνπο εληεηαικέλνπο αξραηνιφγνπο ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, 

επηρείξεζε πεξηζπιινγήο ησλ αξραίσλ (γιππηψλ, επηηπκβίσλ, αξρηηεθηνληθψλ κειψλ θαη 

επηγξαθψλ θπξίσο), πνπ ήηαλ εληνηρηζκέλα ζε δηάθνξα ζχγρξνλα θηίζκαηα ή θείηνληαλ ζε 

δηάθνξα ζεκεία ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ.   

Ζ πιεζψξα ησλ επξεκάησλ, ηα νπνία είηε θπιάζζνληαλ ζην θνηλνηηθφ θαηάζηεκα θαη ζην 

πξναχιην ηεο εθθιεζίαο ηεο Αγίαο Σξηάδνο ζην ρεκαηάξη, είηε κεηαθέξνληαλ ζηελ Αζήλα, ζηηο 

ζπιινγέο αξρηθά ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, πνπ ζηεγάδνληαλ ζην Βαξβάθεην θαη ζην 

Πνιπηερλείν θαη ζηηο απνζήθεο αξγφηεξα ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ, έθαλε 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ίδξπζεο Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ ζην ρεκαηάξη.  

Σν Μνπζείν, πνπ ηδξχζεθε ην 1890 θαη ιεηηνχξγεζε απφ ην 1904, ζπγθέληξσζε φιεο ηηο 

αξραηφηεηεο πνπ βξίζθνληαλ ζην ρεκαηάξη. ζεο αξραηφηεηεο είραλ κεηαθεξζεί ζηελ Αζήλα, 

παξέκεηλαλ εθεί, ζηηο απνζήθεο ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ. 
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Σα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ πξνέξρνληαη, θαηά θχξην ιφγν, απφ ηελ πεξηνρή ησλ λεθξνηαθείσλ 

θαη ηεο αθξνπφιεσο ηεο αξραίαο Σαλάγξαο. Πξφθεηηαη γηα κηθξνχ θαη κεγάινπ κεγέζνπο γιππηά, 

αλάγιπθεο επηηχκβηεο ζηήιεο κε πνηθηιία επηζηέςεσλ θαη κε αθφκε κεγαιχηεξε πνηθηιία 

νλνκάησλ, επηηχκβηεο ζηήιεο κε ηε κνξθή ζξηγθψλ λαψλ, θαζψο θαη κηα ζπάληα πνηθηιία 

ηαθηθψλ κλεκείσλ, φπσο λαΐζθνη, θηνλίζθνη, βσκνί θαη ηξάπεδεο πξνζθνξψλ. Υξνλνινγηθά ηα 

επξήκαηα απηά εθηείλνληαη απφ ηελ αξρατθή κέρξη θαη ηελ ξσκατθή πεξίνδν.  

ηα παξαπάλσ πξνζηίζεληαη θαη εθείλα ηα επξήκαηα -θεξακηθή θαη εηδψιηα θπξίσο-, πνπ ήξζαλ 

ζην θσο θαηά ηηο ζσζηηθέο αλαζθαθέο ησλ ηειεπηαίσλ 25 ρξφλσλ (απφ ην 1976 κέρξη ζήκεξα) 

ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ λεθξνηαθείσλ ηεο αξραίαο Σαλάγξαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ρψξν ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο Διιεληθήο Αεξνπνξηθήο Βηνκεραλίαο, ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Δκθηαιψζεσο, ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ Οηλνθχησλ ρεκαηαξίνπ, ηνπ αγσγνχ ηεο ΔΤΓΑΠ 

θ.α.  

Δπίζεο πξνζηίζεληαη θαη αληηπξνζσπεπηηθά επξήκαηα απφ ηα κπθελατθά λεθξνηαθεία 

ζαιακνεηδψλ ηάθσλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαη αλαζθάθηεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ '70 ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ρσξηνχ Σαλάγξα.  

Σν κηθξφ αιιά πινχζην ζε επξήκαηα Μνπζείν ρεκαηαξίνπ έθιεηζε ην 1983 πξνζσξηλά, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο, ιφγσ παιαηφηεηαο ηνπ θηεξίνπ, επηζθεπέο.  

Οη επηζθεπέο, αλαζηειψζεηο , επαλεθζέζεηο  μεθίλεζαλ κφιηο ην 1994, κε ηελ πνιχηηκε βνήζεηα 

ηνπ Γήκνπ ρεκαηαξίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο, θαη ζπλερίζηεθαλ 

ην 1997, νπφηε θαη έγηλε ε κεηαθνξά φισλ ησλ αξραίσλ ζε απνζήθε ηνπ κνπζείνπ, φπνπ 

παξακέλνπλ έσο ζήκεξα, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο επαλέθζεζεο ηνπ ρψξνπ. To 2003 

εληάρζεθαλ νη εξγαζίεο επηζθεπήο θαη επαλέθζεζεο ηνπ Μνπζείνπ ζην Πεξηθεξεηαθφ ζθέινο ηνπ 

Γ΄ΚΠ. Σν κνπζείν αλακέλεηαη λα αλνίμεη γηα ην θνηλφ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 

απηψλ. 
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1.2. Βαζηθά νξγαλσηηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ 

 

1.2.1. Γηάξζξσζε Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

 

1.2.1.1 Γηάξζξσζε Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ 

Καηά ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο, εμεδφζε ε κε αξηζκ. 

Πξση. 1/04-01-2011 Απφθαζε Γεκάξρνπ Σαλάγξαο πεξί νξηζκνχ Αληηδεκάξρσλ κε ζεηεία απφ 

01-01-2011 κέρξη 31-12-2012. Διήθζεζαλ ππφςε ην άξζξν 59 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο» θαη ε ππ’ αξηζκ. 45892/11-8-2010 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Πξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  ηεο ρψξαο κε ηνλ Ν. 3852/2010 θαη αλαινγηθή θαηαλνκή 

πιεζπζκνχ ζηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 4 ηνπ Ν. 3852/2010, ν νπνίνο δελ 

είλαη δπλαηφλ λα θαηαλεκεζεί, ιφγσ ειιεηπψλ ζηνηρείσλ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο». Βάζεη ησλ 

παξαπάλσ νξίζηεθαλ 5 Αληηδήκαξρνη αλά ζεκαηηθή θαη γεσγξαθηθή ελφηεηα.  

 

1.2.1.2 ξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ 

χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 3852/2010, ν δήκνο δηνηθείηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ην 

Γήκαξρν. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ απηψλ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ 27 Γεκνηηθνχο πκβνχινπο (πκπεξηιακβάλνληαη νη 5 

Αληηδήκαξρνη, ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ..) 

 

1.2.1.2.1 Γεκνηηθφ πκβνχιην 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην απνηειεί ην θαη' εμνρήλ απνθαζηζηηθφ φξγαλν, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

αζθνχληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζην νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε 

εθπξνζψπεζε φισλ ησλ ζπλελλννχκελσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

απνηειείηαη απφ 28 κέιε. 

 

χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010, πεξί ζχγθιηζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ: 

 Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζπλεδξηάδεη, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα, χζηεξα απφ 

πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ  

 Πξνζθαιείηαη ν Γήκαξρνο, αιιηψο ε ζπλεδξίαζε ζεσξείηαη άθπξε  

 ηελ εκεξήζηα δηάηαμε αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα πνπ πξνηείλεη ν Γήκαξρνο, ε Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο 
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 ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ πξνζθαινχληαη νη Πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ θαη Γεκνηηθψλ 

Κνηλνηήησλ θαη ν Δθπξφζσπνο ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο, κε δηθαίσκα ςήθνπ, γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηηο αληίζηνηρεο θνηλφηεηεο. ε πεξίπησζε κε πξφζθιεζεο, ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη άθπξε 

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Απνθαζίδεη θαη γλσκνδνηεί γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην Γήκν, εθηφο απφ εθείλα 

πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λφκνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή 

ην ίδην ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ (άξζξν 65, Ν. 3852/2010) 

 Δθιέγεη ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηνπ 

πκβνχιηνπ Έληαμεο Μεηαλαζηψλ (άξζξν 74, Ν. 3852/2010) 

 Μεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο (άξζξν 65, Ν. 3852/2010) 

  Μεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο ζηα πκβνχιηα ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ θνηλνηήησλ (άξζξν 

83, Ν. 3852/2010) θαη αζθεί αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηεο 

Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο (άξζξν 73 θαη 72, Ν. 3852/2010 

 Καηαξηίδεη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο κε ηνλ νπνίν ζπγθξνηεί Δπηηξνπέο 

(άξζξν 70, Ν. 3852/2010) 

 Καηαξηίδεη θαη δηαλέκεη ηνπο Κψδηθεο Γενληνινγίαο γηα ηνπο αηξεηνχο εθπξνζψπνπο(άξζξν 

61, Ν. 3852/2010) 

 Φεθίδεη ην Καλνληζκφ Γηαβνχιεπζεο (άξζξν 76, Ν. 3852/2010) 

 Οξίδεη ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο εηζθνξέο (άξζξν 65, Ν. 3852/2010) 

  Καζνξίδεη ην αλψηαην χςνο ηνπ Π/Τ εμφδσλ ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο (άξζξν 

86, Ν. 3852/2010) 

 Καζνξίδεη ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηηο ηνπηθέο ή 

δεκνηηθέο θνηλφηεηεο (άξζξν 91, Ν. 3852/2010) 

 Λακβάλεη απνθάζεηο ζπγρψλεπζεο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ (άξζξν 103, Ν. 3852/2010) 

 

1.2.1.2.2. Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη φξγαλν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη έρεη ζεηεία δπφκηζε εηψλ. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο είλαη 

δεκφζηεο θαη γίλνληαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα. Οη απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010, 

πεξηιακβάλνπλ: 

 

 πληάζζεη, ειέγρεη ηελ πινπνίεζε θαη εγθξίλεη ηηο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ 

ηνπ Π/Τ ηνπ Γήκνπ 
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 Τπνβάιιεη Σξηκεληαίεο Δθζέζεηο Καηάζηαζεο Δζφδσλ - Δμφδσλ θαη Απνηειεζκάησλ 

εθηέιεζεο ηνπ Π/Τ ηνπ Γήκνπ, κε ηαπηφρξνλε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

 Μειεηά ηελ αλάγθε ζπλάςεσο δαλείσλ θαη θαηαξηίδεη ηνπο φξνπο ηνπο  

 Δηζεγείηαη ηελ επηβνιή ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ 

 Απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ θαη δσξεψλ  

 Απνθαζίδεη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, 

εθπφλεζεο κειεηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο  

 Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε θαη θαηαθπξψλεη δεκνπξαζίεο, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, ελψ δχλαηαη λα ζπγθξνηεί Δπηηξνπέο γηα ηε δηεμαγσγή θαη ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο  

 Πξνειέγρεη ηνλ απνινγηζκφ 

 Απνθαζίδεη γηα ηελ πξφζιεςε πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ θαη ηελ αλάζεζε παξνρήο 

γλσκνδνηήζεσλ, πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε γλψζε ή εκπεηξία, εθφζνλ δελ έρνπλ 

πξνζιεθζεί δηθεγφξνη κε κεληαία αληηκηζζία  

 Απνθαζίδεη γηα ηελ ππνβνιή πξνζθπγψλ ζηηο δηνηθεηηθέο αξρέο, γηα ηνλ εμψδηθν 

ζπκβηβαζκφ ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο κέρξη πνζνχ 30.000 επξψ θαη ηελ άζθεζε φισλ ησλ 

ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη κέζσλ  

 Δηζεγείηαη ηα ρέδηα Καλνληζηηθψλ Απνθάζεσλ θαη ην Δηήζην ρέδην Γηαρείξηζεο θαη 

Αμηνπνίεζεο ηεο Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ  

 Απνθαζίδεη γηα δεηήκαηα Γηαθάλεηαο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

 

1.2.1.2.3. Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο 

 

Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο είλαη απνθαζηζηηθφ θαη εηζεγεηηθφ φξγαλν. πληζηάηαη ζε 

δήκνπο άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ θαη αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε ηε: 

• πνηφηεηα δσήο 

• ρσξνηαμία 

• πνιενδνκία 

• πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  

 

Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο είλαη δεκφζηεο θαη γίλνληαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα. Οη 

απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ, κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο. 

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/2010, 

πεξηιακβάλνπλ: 
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 Θέκαηα πνιενδνκηθνχ ραξαθηήξα φπσο θαζνξηζκνχ ρξήζεσλ γεο, ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ, 

νηθηζηηθήο νξγάλσζεο αλνηθηψλ πφιεσλ, εθαξκνγήο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..), 

πνιενδνκηθψλ κειεηψλ, αλαπιάζεσο πεξηνρψλ θ.α. 

 Θέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο 

 ρέδην θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ άξζξσλ 79 θαη 82 (Ρχζκηζε θπθινθνξίαο) ηνπ Κ.Γ.Κ. 

 Θέκαηα ρσξνζέηεζεο θνηκεηεξίσλ & θέληξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ 

 Υνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαζψο θαη ηελ αλάθιεζε ή ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο 

άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ 

 Υνξήγεζε ή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο 

 χληαμε Δηήζηαο Έθζεζεο Πεπξαγκέλσλ 

 

 

 

1.2.1.2.4. Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ ζπληνληζηηθφ θαη εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ 

πνπ παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο δεκνηηθήο πνιηηηθήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπληζηάηαη ζε φινπο ηνπο δήκνπο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 

Αληηδεκάξρνπο. 

Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 63, 84 θαη 106 ηνπ Ν. 3852/2010: 

 Παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

 πγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ θαηά ηε θαηάξηηζε ηνπ Π/Τ θαη έρεη 

ηελ επζχλε γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε ηνπ Π/Τ 

 Δηζεγείηαη ην πξνζρέδην ηνπ Π/Τ θαη ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο πξνο ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 πληνλίδεη ηελ θαηάξηηζε, παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε θαη εηζεγείηαη ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα 

 Καηαξηίδεη, εηζεγείηαη θαη πινπνίεη ην Σερληθφ Πξφγξακκα 

 Δηζεγείηαη ηα ζρέδηα: 

i. Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο   

ii. Καλνληζκνχ κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ 

iii. Υάξηαο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ  

iv. Καλνληζκνχ Πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ 

v. Καλνληζκνχ δηαβνχιεπζεο 

vi. Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ θαη Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ 

vii. Οδεγνχ ηνπ Γεκφηε 

 Παξαθνινπζεί, αμηνινγεί θαη ζπληνλίδεη ηε δξάζε ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ 

 Γηνηθεί ην Γηαβαζκηδηθφ χλδεζκν 
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 Δηζεγείηαη ηνλ νξηζκφ ππάιιεισλ γηα ηε: 

o γξακκαηεηαθή εμππεξέηεζε ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηνπ 

εθπξνζψπνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

o ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ εδξεχνπλ ζε ηνπηθέο θνηλφηεηεο 

o παξνρή «δηνηθεηηθήο βνήζεηαο» 

 Δηζεγείηαη ηε δηάζεζε θαηάιιεισλ ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο 

 

1.2.1.2.5. Γήκαξρνο 

Ο Γήκαξρνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 58 ηνπ Καιιηθξάηε, «πξναζπίδεη ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα, 

θαηεπζύλεη ηηο δξάζεηο ηνπ δήκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο, δηαζθαιίδεη 

ηελ ελόηεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε γλώκνλα ηηο αξρέο ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο». 

 

Ο Γήκαξρνο, κε βάζε ηα άξζξα 58, 62, 83 θαη 178 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηε, αζθεί ηηο 

παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

 

 Πξνεδξεχεη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ζπληνλίδεη ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεψλ ηεο 

 Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. Μπνξεί λα απνθαζίδεη θαη γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο 

Οηθνλνκηθήο ή ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, φηαλ δεκηνπξγείηαη άκεζνο θαη πξνθαλήο 

θίλδπλνο ή απεηιείηαη άκεζε δεκία ησλ δεκνηηθψλ ζπκθεξφλησλ απφ ηελ αλαβνιή ιήςεο 

απφθαζεο 

 Οξίδεη ηνπο Αληηδεκάξρνπο θαη αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο φηαλ απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη 

 Μπνξεί λα κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηέο ηνπ ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ πκβνπιίσλ ησλ Γεκνηηθψλ 

Κνηλνηήησλ θαη λα ζπληζηά Οκάδεο Δξγαζίαο θαη Οκάδεο Γηνίθεζεο Έξγνπ 

 Δθπξνζσπεί ην δήκν ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκφζηα αξρή 

 Τπνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν Γήκνο 

 πλππνγξάθεη ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο θαη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο  

 Δθδίδεη ηηο πξάμεηο γηα δηνξηζκφ, ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο θαη άζθεζε πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ 

 Δθδίδεη ηηο άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά / βεβαηψζεηο ησλ δεκνηψλ 

 πκκεηέρεη ζηε Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο θαη ζε ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 

 

πκβνχιην Σνπηθήο Κνηλφηεηαο θαη Πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο 

ξγαλα δηνίθεζεο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ είλαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο, ην πκβνχιην θαη ν Πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο 
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Κνηλφηεηαο ή ν Δθπξφζσπνο ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο (γηα ηνπηθέο θνηλφηεηεο κέρξη 

ηξηαθφζηνπο (300) θαηνίθνπο).  

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξφεδξνπ ελφο ζπκβνπιίνπ Σνπηθήο Κνηλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 82 

θαη 85 ηνπ Νφκνπ Καιιηθξάηε, είλαη: 

 

 Δηζεγείηαη ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ  

 Μεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ εζσηεξηθήο θαη αγξνηηθήο νδνπνηίαο ηεο 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη επνπηεχεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ππνβάιινληαο ππφκλεκα πξνο 

ηελ Σερληθή Τπεξεζία γηα ην είδνο ησλ εξγαζηψλ, ην ηφπνο θαη ην ρξφλν πνπ έγηλαλ 

 Λακβάλεη κέηξα γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζηα δίθηπα χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

απνθαηάζηαζεο δεκηψλ κηθξήο θιίκαθαο 

 Μεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

 Μεξηκλά γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ 

θσηηζκνχ 

 Μεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ παηδηθψλ ραξψλ 

 Μεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηαμία ηνπ θνηκεηεξίνπ ηεο 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο, πξνεγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ θαη ινηπψλ ηαθηθψλ 

κλεκείσλ θαη εθδίδεη ηηο άδεηεο ηαθήο, παξάηαζεο ηαθήο θαη αλαθνκηδήο νζηψλ 

 Καηαγξάθεη ηα κέζα θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη είλαη ππεχζπλνο ηεο νκάδαο ππξαζθάιεηαο ηεο 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο.  

 πλεξγάδεηαη κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ρεδίνπ πξφιεςεο 

ππξθαγηψλ θαη άιισλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ 

 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο ζηα φξηα ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο θαη αλαθέξεη ηπρφλ δεκίεο ή πξνζβνιέο ησλ ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ ηνπ 

δήκνπ 

 Δλεξγεί πιεξσκέο απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή 

 πγθαιεί ηελ εηήζηα ζπλέιεπζε θάηνηθσλ θαη θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

 

 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 207 Απφθαζε απφ ην Πξαθηηθφ 13/22.6.2011 ηεο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ζέκα «Φήθηζε ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο (άξζξν 10 παξ. 2 

Ν.3584/2007)» εγθξίζεθε θαη ςεθίζηεθε ν λένο ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Δλ ζπλερεία κε ηελ 

ππ’ αξηζκ. 40135/9006 Απφθαζε Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο 

Διιάδαο (ΦΔΚ 2232/Β/04- 10 – 2011) , εγθξίζεθε ν λένο Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Δπηθνηλσλίαο 
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ηνπ θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Σαλάγξαο. Σν νξγαλφγξακκα ηνπ Γήκνπ βάζεη ηνπ λένπ ΟΔΤ 

απεηθνλίδεηαη παξαθάησ. 

  

ην λέν ΟΔΤ πεξηιακβάλνληαη : Θέζε Γεληθνχ Γξακκαηέα, 4 Απηνηειή Γξαθεία, ην Ηδηαίηεξν 

Γξαθείν Γεκάξρνπ θαη ε Ννκηθή Τπεξεζία πνπ ππάγνληαη ζην Γήκαξρν. Μία (1) επηηειηθή 

Τπεξεζία, ην Απηνηειέο Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη 

πέληε (5) Γηεπζχλζεηο  

 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΟ 

1. Γεληθφο Γξακκαηέαο 

2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ. 

3. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

4. Ννκηθή Τπεξεζία 

5. Απηνηειέο Γξαθείν Γηαθάλεηαο 

6. Απηνηειέο Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο 

7. Απηνηειέο Σκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 

 

ΔΠΗΣΔΛΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

1. Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο πνπ πεξηιακβάλεη 

εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ γξαθεία: 

α) Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ, Αλάπηπμεο θαη Οξγάλσζεο 

β) Γξαθείν Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) 

 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1. Απηνηειέο Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα 

παξαθάησ γξαθεία: 

α) Γξαθείν Αγξνηηθήο Παξαγσγήο & Αιηείαο  

β) Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

γ) Γξαθείν Απαζρφιεζεο θαη Σνπξηζκνχ 
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ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 

1. Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ 

δηνηθεηηθέο ελφηεηεο : 

α) Σκήκα Πνιενδνκίαο 

β) Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  

 

2. Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο , Αλαθχθισζεο θαη πληήξεζεο  Πξαζίλνπ 

γ) Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο  

δ) Σκήκα πληήξεζεο Πξαζίλνπ 

 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

1. Απηνηειέο Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη 

εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ γξαθεία : 

α) Γξαθείν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ  

β) Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

γ) Γξαθείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ 

 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

1. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηνηθεηηθέο 

ελφηεηεο : 

α) Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ ηνπ Γήκνπ  

β) Σκήκα Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο, Λεμηαξρείνπ θαη Αιινδαπψλ  

i) Γξαθείν Αιινδαπψλ 

γ) Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο 

δ) Σκήκα ΚΔΠ 

2. Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ 

δηνηθεηηθέο ελφηεηεο : 

α) Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνκεζεηψλ 

β) Σκήκα Δζφδσλ, Πεξηνπζίαο  

γ) Σκήκα Σακείνπ  
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3. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηνηθεηηθέο 

ελφηεηεο: 

α) Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ 

β) Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ θαη πγθνηλσληψλ  

γ) Σκήκα Όδξεπζεο - Απνρέηεπζεο 

i) Γξαθείν Σαρπδηπιηζηεξίσλ & Γηθηχνπ Όδξεπζεο 

ii) Γξαθείν Βηνινγηθνχ & Γηθηχνπ Απνρέηεπζεο 

 

ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Οη Απνθεληξσκέλεο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ έδξα δεκνηηθψλ ελνηήησλ, 

εμππεξεηνχλ ηηο δεκνηηθέο / ηνπηθέο θνηλφηεηεο ηεο ελφηεηαο θαη πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο νη 

νπνίεο ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζε αληίζηνηρεο Γηεπζχλζεηο ή Σκήκαηα ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ. 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΔ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

1. Γξαθείν ΚΔΠ Οηλνθχησλ 

2. Γξαθείν ΚΔΠ Αγίνπ Θσκά 

3. Γξαθείν ΚΔΠ Γειεζίνπ 

4. Γξαθείν πληήξεζεο Τπνδνκψλ 

5. Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε 

6. Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ 

7. Γξαθείν Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

8. Γξαθείν Πνιενδνκίαο 

 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΔ ΣΑΝΑΓΡΑ 

1. Γξαθείν ΚΔΠ Αζσπίαο 

2. Γξαθείν πληήξεζεο Τπνδνκψλ 

3. Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε 

4. Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ 

5. Γξαθείν Αγξνηηθήο Παξαγσγήο  
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ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΔ ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

1. Γξαθείν  ΚΔΠ Πχιεο 

2. Γξαθείν ΚΔΠ θνχξησλ 

3. Γξαθείν πληήξεζεο Τπνδνκψλ 

4. Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε 

5. Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ 

 

 

Γηνίθεζε - Δπνπηεία - πληνληζκνί: 

1. Ο Γήκνο δηνηθείηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ 

Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ην Γήκαξρν. Οη αξκνδηφηεηεο 

ησλ νξγάλσλ απηψλ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

2. ξγαλα δηνίθεζεο, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ 

θαη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ είλαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ην 

πκβνχιην θαη ν Πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ή ην πκβνχιην 

θαη ν Πξφεδξνο ηνπ  ζπκβνπιίνπ  ηεο  Σνπηθήο  Κνηλφηεηαο  (ή  ν  Δθπξφζσπνο  ηεο  

Σνπηθήο  Κνηλφηεηαο) αληίζηνηρα. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ απηψλ νξίδνληαη απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. 

3. Ο Γήκαξρνο ππνζηεξίδεηαη ζηα δηνηθεηηθά ηνπ θαζήθνληά ηνπ απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα, ν  νπνίνο  πινπνηεί  ηηο  αξκνδηφηεηεο πνπ  ηνπ  εθρσξεί  ν  Γήκαξρνο  κε 

απφθαζή  ηνπ.  Οη αξκνδηφηεηεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνπλ ηδίσο ηελ 

επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κε 

απνδνηηθφ ηξφπν ε απνηειεζκαηηθφηεηα   ζηελ   επίηεπμε   ησλ   πεξηνδηθψλ  ζηφρσλ  

θαη   πξνγξακκάησλ  πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηα πνιηηηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ. 

4. Σν Γήκαξρν επηθνπξνχλ νη Αληηδήκαξρνη πνπ νξίδεη ν Γήκαξρνο θαη ζηνπο νπνίνπο 

κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ θαζ΄ χιελ (π.ρ άζθεζε επνπηείαο 

ζπγθεθξηκέλσλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ ) θαη θαηά ηφπν (επνπηεία απνθεληξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ θαη δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο Γεκνηηθέο ελφηεηεο ). 

5. Οη απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ζηηο έδξεο ησλ Γεκνηηθψλ ελνηήησλ επνπηεχνληαη 

ζπλνιηθά απφ ηνλ  αληίζηνηρν Αληηδήκαξρν πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. Κάζε απνθεληξσκέλε  ππεξεζία   ππάγεηαη  δηνηθεηηθά  θαη  αθνινπζεί  θαηά  

ηελ  άζθεζε  ησλ ζεκαηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο,   ηηο νδεγίεο θαη  θαηεπζχλζεηο ηεο 

αληίζηνηρεο ππεξθείκελεο ζεκαηηθήο  δηνηθεηηθήο  ελφηεηαο  (π.ρ.  ην  απνθεληξσκέλν  

Γξαθείν  Γηνηθεηηθψλ  Θεκάησλ δηνηθείηαη  θαη  αθνινπζεί  ηηο  νδεγίεο  θαη  ηα  πξφηππα  

πνπ  νξίδεη  ε  θεληξηθή  Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ / Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ). 
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6. ιεο νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

εθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, ησλ εηεζίσλ πξνγξακκάησλ θαη 

γεληθά ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ Γήκνπ. 

7. ιεο νη θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηα απνθεληξσκέλα Γξαθεία 

Γηνηθεηηθψλ ζεκάησλ θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε πξνθεηκέλνπ απηά (α) λα 

ελεκεξψλνπλ θαη λα  πιεξνθνξνχλ ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο θεληξηθέο δεκνηηθέο

 ππεξεζίεο, (β) λα παξαιακβάλνπλ αηηήζεηο πνιηηψλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε 

ππνζέζεψλ ηνπο απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη λα  δηαβηβάδνπλ πιήξεηο ηνπο 

θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηνπο 

δεκνηηθή ππεξεζία θαη (γ) λα παξαιακβάλνπλ απφ ηηο αξκφδηεο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηα 

ηειηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ ηνπο πνιίηεο θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ 

παξάδνζή ηνπο ζηνπο πνιίηεο. 

8. Ο Γήκαξρνο ή ν Γεληθφο Γξακκαηέαο δχλαηαη λα ζπγθαιεί πεξηνδηθά ή θαηά 

πεξίπησζε πληνληζηηθά  πκβνχιηα ζηα  νπνία κεηέρνπλ κε εθπξνζψπνπο ηνπο  ην  

ζχλνιν  ή  κέξνο (αλάινγα κε νκνηνγελή ζεκαηηθά αληηθείκελα) ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ. Παξάιιεια, θαη γηα  ηελ  βειηίσζε  ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο  θαη  απφδνζεο  

ηνπ  έξγνπ  ηνπ  Γήκνπ,  είλαη δπλαηφο ν νξηζκφο, κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ : 

(α) Μφληκσλ ή θαηά πεξίπησζε δηαηκεκαηηθψλ επηηξνπψλ ή νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηελ 

επεμεξγαζία δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ. 

(β) Οκάδσλ δηνίθεζεο έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο. 

(γ) πληνληζηψλ (project managers) γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή πξνγξακκάησλ κε 

αμηνπνίεζε πξνζσπηθνχ θαη απφ δηάθνξεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο. 

(δ) Τπαιιήισλ – ζπλδέζκσλ κεηαμχ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ κε ηζρπξή  αιιειεμάξηεζε. 

 

Αξκνδηφηεηεο Πξντζηακέλσλ Γηνηθεηηθψλ Δλνηήησλ 

Ο Πξντζηάκελνο κηαο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο (Γηεχζπλζεο, Σκήκαηνο, Απηνηεινχο Σκήκαηνο ή 

Απηνηεινχο Γξαθείνπ) επζχλεηαη έλαληη ηνπ ακέζσο ππεξθείκελνπ δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ελφηεηαο, 

πξνγξακκαηίδνληαο, νξγαλψλνληαο, ζπληνλίδνληαο  θαη ειέγρνληαο ηηο επί

 κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη ψζηε λα εθπιεξψλνληαη νη πεξηνδηθνί  ζηφρνη ηνπ Γήκνπ 

κε βάζε ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα δξάζεο. Δηδηθφηεξα ν πξντζηάκελνο ηεο δηνηθεηηθήο 

ελφηεηαο: 

 

1.  Γηαηππψλεη  ζε  ζπλεξγαζία  κε  ην  ηεξαξρηθά  αλψηεξν  δηνηθεηηθφ  επίπεδν  θαη  ηε 

Γηεχζπλζε  Πξνγξακκαηηζκνχ,  ηνπο  ζηφρνπο  θαη  ηα  πξνγξάκκαηα  δξάζεο  ηεο δηνηθεηηθήο 

ελφηεηαο θαζψο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο πξνυπνινγηζκνχο, ζε ζπλεξγαζία 
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κε ηηο  Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο. 

2.  Φξνληίδεη  γηα  ηελ  πινπνίεζε  ησλ  θαηά  πεξίπησζε  απνθάζεσλ  ησλ  ηεξαξρηθά 

αλσηέξσλ δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ. 

3.  Τπνγξάθεη  ηα  ζρεηηθά  έγγξαθα  γηα  ηηο  απνθάζεηο  πνπ  απνθεληξψλνληαη  ζηνλ 

ππεξεζηαθφ κεραληζκφ κεηά απφ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ. 

4. Μεξηκλά γηα ηελ ζηειέρσζε, ηελ νξγάλσζε, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο κε ηξφπν ψζηε λα πινπνηνχληαη 

απνηειεζκαηηθά  ηα  πξνγξάκκαηα  δξάζεο  θαη  νη  θαηά  πεξίπησζε  απνθάζεηο  ή εληνιέο. 

5. Μεξηκλά γηα  ηε  βειηίσζε  ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο  ηεο  δξάζεο  ηεο  δηνηθεηηθήο 

ελφηεηαο, ηε  βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ ηερληθψλ 

κέζσλ, ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ δεκφηε θαη ηελ θαιχηεξε αληαπφθξηζε ηεο ελφηεηαο 

ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο. 

6. Δπνπηεχεη,  αμηνινγεί  θαη  θαηεπζχλεη  ην  πξνζσπηθφ  ηεο δηνηθεηηθήο  ελφηεηαο, 

κεξηκλψληαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη επηκφξθσζή ηνπ, ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

θαη ηε δηαηήξεζε αξκνληθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

7. Δηνηκάδεη ηνπο πεξηνδηθνχο απνινγηζκνχο ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεηο ηεο 

δηνηθεηηθήο   ελφηεηαο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο νηθνλνκηθνχο απνινγηζκνχο   ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

8. Παξαιακβάλεη ηελ αιιεινγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο δηνηθεηηθήο 

κνλάδαο ηνπ, ηελ ραξαθηεξίδεη θαη ηελ δηαλέκεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ή 

ππαιιήινπο παξέρνληαο ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. 

9. Eηζεγείηαη γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο πξνο ηνλ πξντζηάκελν ηνπ 

αλψηεξνπ  ηεξαξρηθά επηπέδνπ θαη ηα αξκφδηα πνιηηηθά φξγαλα θαη παξίζηαηαη, εθφζνλ 

απαηηεζεί, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ. 

10. Έρεη  ην  δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ή  απφξξηςεο ησλ ππεξεζηαθψλ εηζεγήζεσλ ησλ 

θαηψηεξσλ  ηεξαξρηθά επηπέδσλ κε ελππφγξαθε πάληνηε ζεκείσζε ηνπ ζηα ζρεηηθά έγγξαθα 

θαη παξάιιειε  ππνρξέσζε έγθαηξεο θαη αηηηνινγεκέλεο  ελεκέξσζεο ηνπ αλψηεξνπ ηεξαξρηθά 

επηπέδνπ. 

11. Έρεη ηελ επζχλε ειέγρνπ θαη ζεψξεζεο φισλ ησλ εγγξάθσλ ησλ ππαιιήισλ ηεο 

δηνηθεηηθήο ελφηεηαο πνπ επνπηεχεη. 

12. Γέρεηαη  ηνπο  πνιίηεο  θαη  παξέρεη  ηηο  αλαγθαίεο  δηεπθξηλήζεηο  ζε  πεξηπηψζεηο 

παξαπφλσλ  θαη  δηαθνξψλ  ζρεηηθψλ  κε  ηηο  ππεξεζίεο  πνπ  επνπηεχεη.  Δηζεγείηαη 

ζπζηήκαηα ελεκέξσζεο ησλ  δεκνηψλ ζρεηηθά κε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ηνπ Γήκνπ. 

13. πλεξγάδεηαη  κε  πξντζηακέλνπο άιισλ  δηνηθεηηθψλ  ελνηήησλ  ηνπ  Γήκνπ  ή  ησλ 

λνκηθψλ  πξνζψπσλ ηνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ. 

14. πλεξγάδεηαη  κε θνξείο  εθηφο  Γήκνπ  πνπ  ζρεηίδνληαη  κε  ηηο  ιεηηνπξγίεο  ηεο 

δηνηθεηηθήο ελφηεηαο. 



Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην  Γήκνπ Σαλάγξαο 2011-2014 

                                                                                                                                                                             Φάση Α’  

 

106 

15. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ λνκηκφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο δηνηθεηηθήο κνλάδαο ηνπ. 

16. Παξαθνινπζεί ηε λνκνζεζία, ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο θαη ηηο εμειίμεηο 

ζηνλ  ηνπηθφ, ειιεληθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

δηνηθεηηθήο ελφηεηαο. Δλεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ θαη κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ λνκηθψλ 

δηαηάμεσλ, ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνηθεηηθήο 

ελφηεηαο ζηηο εμειίμεηο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γ. Σαλάγξαο, κε βάζε ην ρέδην Ο.Δ.Τ. πνπ ςεθίζηεθε κε ηελ ππ΄ 

αξηζκφλ 207/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ έδξα ηνπ 

Γήκνπ θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ νξγαληθέο κνλάδεο νκαδνπνηεκέλεο ζε ελφηεηεο 

ζπλαθνχο ζθνπνχ θαη αληηθεηκέλνπ. 

 

1.2.1.2.6.ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Αξκνδηφηεηεο Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ππνζηεξίδεη ην Γήκαξρν ζηα δηνηθεηηθά ηνπ θαζήθνληα πινπνηψληαο ηηο 

αξκνδηφηεηεο  πνπ ηνπ εθρσξεί ν Γήκαξρνο κε απφθαζή ηνπ. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο αθνξνχλ 

θπξίσο ζην ζπληνληζκφ ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κε απνδνηηθφ  

ηξφπν  ε  απνηειεζκαηηθφηεηα  ζηελ   επίηεπμε  ησλ  πεξηνδηθψλ  ζηφρσλ  θαη πξνγξακκάησλ 

πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηα πνιηηηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ. Δηδηθφηεξα ν Γεληθφο Γξακκαηέαο : 

1.  Παξέρεη νδεγίεο, δίλεη θαηεπζχλζεηο θαη, γεληθφηεξα, ζπληνλίδεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Γήκνπ  θαηά  ηελ  άζθεζε  ηνπ  έξγνπ  ηνπο,  ζε  ζπλεξγαζία  κε  ηνπο  αληίζηνηρνπο 

πξντζηακέλνπο. 

2.  Μεξηκλά γηα ηελ επεμεξγαζία   απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ ζεκάησλ πνπ είλαη 

πξνο ζπδήηεζε  ελψπηνλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηεο 

Δπηηξνπήο  Πνηφηεηαο  Εσήο   θαη   ηεο  Δθηειεζηηθήο  Δπηηξνπήο  ζχκθσλα  κε  ηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε ή έρνπλ ήδε ζπδεηεζεί ζε  απηά, θαζψο θαη λα ηα ππνζηεξίδεη 

ελψπηνλ ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπο. 

3.  Παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο, ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο απφ ηηο αξκφδηεο  ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γεληθφ 

Γηεπζπληή.  

4.  πκκεηέρεη  ζηηο  δηαδηθαζίεο  θαηάξηηζεο  ηνπ  Δπηρεηξεζηαθνχ  ρεδίνπ  θαη  ησλ 

Δηεζίσλ  Πξνγξακκάησλ Γξάζεο  ηνπ Γήκνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ επίηεπμε ησλ 

πεξηνδηθψλ   ζηφρσλ   θαη   ηελ   πινπνίεζε   ησλ   αληίζηνηρσλ   πξνγξακκάησλ  πνπ 

απνθαζίδνληαη απφ ηα πνιηηηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ. 

5.  Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε εηνηκαζία ησλ πεξηνδηθψλ απνινγηζκψλ δξάζεο ηνπ Γήκνπ 

ζχκθσλα  πξνο  ηα  αληίζηνηρα  πξνγξάκκαηα  ή  ηηο  ζπγθεθξηκέλεο  απνθάζεηο  θαη 
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ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. 

6.  Οξγαλψλεη  θάζε  λέα  ππεξεζία  πνπ  δεκηνπξγείηαη ζην  Γήκν  θαη  κεξηκλά γηα  ηε 

ζπλερή  βειηίσζε  ηεο  απνηειεζκαηηθήο  δξάζεο  ησλ  ππεξεζηψλ  ηνπ  Γήκνπ,  ηελ 

πξνζαξκνγή  ηεο   ιεηηνπξγίαο  ηνπο  ζηηο  αλάγθεο  ηεο  ηνπηθήο  θνηλσλίαο  θαη  ηε 

βειηίσζε  ηεο  απφδνζεο  ηνπ  ζηειερηθνχ  δπλακηθνχ θαη  ησλ  ηερληθψλ  κέζσλ ηνπ 

Γήκνπ. 

7.  Γχλαηαη λα ζπγθαιεί πεξηνδηθά ή θαηά πεξίπησζε πληνληζηηθά πκβνχιηα ζηα νπνία 

κεηέρνπλ κε εθπξνζψπνπο ηνπο ην ζχλνιν ή κέξνο (αλάινγα κε νκνηνγελή ζεκαηηθά 

αληηθείκελα) ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

8.  Παξαθνινπζεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ θαη 

ζπλεξγάδεηαη  κε  ηηο  δηνηθήζεηο  ηνπο,  ψζηε  λα  εμαζθαιίδεηαη  ε  ελαξκφληζε  ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γήκνπ. 

9. Τπνγξάθεη ηηο απνθάζεηο ρνξήγεζεο αδεηψλ κε ή ρσξίο απνδνρέο θαη κεηαθίλεζεο 

εθηφο έδξαο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ. 

Τπνγξάθεη έγγξαθα ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ ηνπ εθρσξεί ν Γήκαξρνο. 

 

Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Γεκάξρνπ 

Σν Γξαθείν Γεκάξρνπ παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηνλ 

Γήκαξρν θαη ηδίσο: 

1. Πξνγξακκαηίδεη, νξγαλψλεη θαη ξπζκίδεη ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Γεκάξρνπ. 

2. Γηεμάγεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ πξνζσπηθή αιιεινγξαθία ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηεξεί ην 

πξσηφθνιιν θαη ην αξρείν απηήο. 

3. Σεξεί αξρείν ησλ θάζε είδνπο απνθάζεσλ ηνπ Γήκνπ πξνο ρξήζε ηνπ Γεκάξρνπ, θαζψο 

θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γεκάξρνπ. 

4. Παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηνπο θαηέρνληεο 

ζέζεηο Δηδηθψλ πκβνχισλ ή Δηδηθψλ πλεξγαηψλ ή Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ. 

 

Αξκνδηφηεηεο Απηνηεινχο Γξαθείνπ Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

1. ρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηε επηθνηλσληαθή πνιηηηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απνζηνιήο θαη 

ησλ ζηφρσλ ηνπ Γήκνπ θαη αληίζηνηρα ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη θαη πξνσζεί ηελ εθαξκνγή 

ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

επηθνηλσληαθήο απηήο πνιηηηθήο. 
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2. Οξγαλψλεη θαη πινπνηεί θάζε είδνπο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ (ζπλέδξηα, ζπλειεχζεηο, 

ενξηέο θιπ, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα πξνβνιήο ηνπ έξγνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρεη ν Γήκνο. 

3. ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηηο 

επηδηψμεηο, ζηφρνπο θαη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ κε γεληθφ ζηφρν ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ. 

4. Παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηα δεκνζηεχκαηα (έληππα θαη ειεθηξνληθά) ζρεηηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Σεξεί αξρείν ησλ δεκνζηεχζεσλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ 

απαληήζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

5. Γηαρεηξίδεηαη ηηο ζρέζεηο ηνπ Γήκνπ κε ηνλ ειεθηξνληθφ θαη έληππν ηχπν θαη ηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο θαη επηκειείηαη ησλ δεκνζηεπκάησλ θαη ησλ δειηίσλ ηχπνπ ηνπ 

Γήκνπ. 

6. Δπηκειείηαη ησλ ελεκεξσηηθψλ εθδφζεσλ ή εθπνκπψλ ηνπ Γήκνπ ζηα ΜΜΔ. 

 

Αξκνδηφηεηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο 

Ζ Ννκηθή Τπεξεζία παξέρεη λνκηθή ππνζηήξημε πξνο ηα αηξεηά φξγαλα ηνπ Γήκνπ θαη ηηο 

δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επηδηψμεσλ/ ζηφρσλ/ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ. 

Δηδηθφηεξα ε Τπεξεζία: 

1. Παξέρεη λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη γλσκνδνηήζεηο πξνο ηα πνιηηηθά φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ 

Γήκνπ (Γεκνηηθφ πκβνχιην, Δπηηξνπέο, Γήκαξρνο θιπ) δηαζθαιίδνληαο ην λνκφηππν 

ησλ πξάμεσλ ηνπ Γήκνπ. 

2. Παξέρεη λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη θαηεπζχλζεηο πξνο ηηο επί κέξνπο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, 

θαζψο θαη ζηα ηδξχκαηα θαη ζηα άιια λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ δηαζθάιηζε 

ηνπ λνκφηππνπ ησλ δξάζεσλ ηνπο. 

3. Δπεμεξγάδεηαη θαη γλσκνδνηεί γηα πξάμεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ην 

Γήκν. 

4. Δπεμεξγάδεηαη θαη ειέγρεη λνκηθά φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν Γήκνο κε ηξίηνπο, 

θαζψο θαη ηηο πξνθεξχμεηο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ , πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο. 

5. Δθπξνζσπεί ηνλ Γήκν ζε λνκηθέο ππνζέζεηο εληφο θαη εθηφο ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη ησλ 

Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ, γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ. 
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6. Παξαθνινπζεί ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη λνκνινγία θαη ηεξεί θαη επηθαηξνπνηεί αξρείν κε 

ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ελδηαθέξνπλ ην Γήκν. 

7. Σεξεί ην αλαγθαίν αξρείν εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο. 

Αξκνδηφηεηεο Απηνηεινχο Γξαθείνπ Γηαθάλεηαο 

Σν Απηνηειέο Γξαθείν Γηαθάλεηαο πνπ είλαη αξκφδην γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο θάζε είδνπο 

ζρέζεηο ηνπ Γήκνπ πξνο ηξίηνπο. Δηδηθφηεξα ην Γξαθείν Γηαθάλεηαο: 

1. ρεδηάδεη, ελεκεξψλεη ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή θάζε είδνπο 

δηαδηθαζίαο θαη ελέξγεηαο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ δηαθάλεηα ζηηο ζρέζεηο ηνπ δήκνπ πξνο 

ηξίηνπο. Πξνο ηνχην ρξεζηκνπνηεί θάζε πξφζθνξν κέζν θαη θπξίσο ηηο θαηάιιειεο 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) , ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν ΣΠΔ 

ηνπ Γήκνπ. 

2. Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο πξφζβαζεο απφ θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο πξνθεξχμεηο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ 

θαη ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο. 

3. Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ δεκνηψλ θαη θάζε ηξίηνπ ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ δνκή, ηελ νξγάλσζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

παξνρήο απφ ην Γήκν ππεξεζηψλ ζηνπο δεκφηεο. 

4. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζε ζέκαηα αλάζεζεο απφ ην Γήκν ηεο 

εθηέιεζεο έξγσλ θαη ηεο πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ. 

5. Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα θάζε είδνπο πξνγξάκκαηα θαη 

δξάζεηο πνπ ζρεδηάδεη ν Γήκνο θαη απεπζχλνληαη ζηνπο δεκφηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο πξφζβαζεο ησλ δεκνηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. 

6. Τπνδέρεηαη ππνδείμεηο, πξνηάζεηο θαη παξάπνλα ησλ δεκνηψλ θαη ηνπο ελεκεξψλεη γηα 

ηα δηθαηψκαηα ηνπο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

ππνζέζεψλ ηνπο. Μεξηκλά επίζεο γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηνπο κε ηα απαξαίηεηα 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη έληππα. 

7. Μεξηκλά γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ ζρεηηθά κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ εθπιήξσζε ζηφρσλ, νινθιήξσζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ πνπ αλαιακβάλεη 

θαη πξνσζεί ν Γήκνο. 
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8. ρεδηάδεη εηδηθά πξνγξάκκαηα πιεξνθφξεζεο ησλ δεκνηψλ γηα ηελ εμέιημε θαη 

πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

9. ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε θαη δηαθίλεζε, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή 

κνξθή: 

(α) Υάξηαο Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ, 

(β) Οδεγνχ ηνπ Γεκφηε γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, 

(γ) Καλνληζκνχ πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ θαη Καλνληζκνχ Γηαβνχιεπζεο. 

10. Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε κεηξψνπ πνιηηψλ πξνο ηνπο νπνίνπο ν Γήκνο πξνζθέξεη 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο. 

11. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο γηα απνθάζεηο θαη δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην Γήκν. 

12. Λεηηνπξγεί ηειεθσληθέο γξακκέο επηθνηλσλίαο πνιηηψλ κε ην Γήκν γηα ηελ ππνδνρή 

 

Αξκνδηφηεηεο Απηνηεινχο Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο 

Σν Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο είλαη αξκφδην γηα ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο βνήζεηαο ζε άηνκα 

πνπ έρνπλ αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο ή ζηα Κέληξα 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ). Δηδηθφηεξα ην Γξαθείν : 

1. ρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ 

πνπ έρνπλ αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο ή ζηα ΚΔΠ 

θαη ρξεηάδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηηο επηκέξνπο ππεξεζίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο ηνπο. 

2. Μεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία δηθηχσλ εζεινληψλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλσηέξσ δεκνηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

δνζνιεςηψλ ηνπο κε ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα ΚΔΠ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. 

3. Γέρεηαη αηηήκαηα ησλ αλσηέξσ δεκνηψλ κε βάζε ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη κεξηκλά γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο, κε ηελ αμηνπνίεζε ηφζνλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γξαθείνπ φζν θαη 

ησλ δηθηχσλ εζεινληψλ. 

4. πλεξγάδεηαη κε ηα αξκφδηα ΚΔΠ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ησλ αλσηέξσ 

δεκνηψλ ζε δεηήκαηα αξκνδηφηεηαο ησλ ΚΔΠ. 

5. ρεδηάδεη θαη πξνσζεί θάζε άιιε ζρεηηθή ελέξγεηα γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

δεκνηψλ κε αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο ή ζηα ΚΔΠ. 
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Αξκνδηφηεηεο Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 

Σν Απηνηειέο Σκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή 

άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην άξζξν 1 ηνπ Νφκνπ 3731 / 2008, φπσο 

απηφ ηζρχεη. χκθσλα κε ην άξζξν απηφ ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία1 : 

1.  Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ χδξεπζε, ηελ άξδεπζε θαη ηελ 

απνρέηεπζε, φπσο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθάζηνηε θείκελε λνκνζεζία, ζηηο 

ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνπλ νη δεκνηηθέο αξρέο θαη ζηηο 

απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο. 

2. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζηηο 

ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνπλ νη δεκνηηθέο αξρέο, γηα ηε ρξήζε ησλ 

αιζψλ θαη ησλ θήπσλ, ησλ πιαηεηψλ, ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ησλ ινηπψλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

3. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ νη νπνίνη πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 

ζηηο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνπλ νη δεκνηηθέο αξρέο, γηα ηε ρξήζε 

θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ αγνξψλ, ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ, ησλ 

δσνπαλεγχξεσλ, ησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ θαη γεληθά ησλ ππαίζξησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

4. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ππαίζξην εκπφξην θαη ζηηο 

ιατθέο αγνξέο. 

5. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε, θαζψο 

θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο εηδηθφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο θαη 

πξνυπνζέζεσλ ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ, πνπ ηπρφλ έρνπλ ηεζεί κε 

ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, απφ ηηο δεκνηηθέο αξρέο. 

6. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζε θνηλφρξεζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο ηεο 

εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ νηθείνπ δήκνπ θαη γεληθφηεξα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο 

απνθάζεηο πνπ εθδίδνπλ νη δεκνηηθέο αξρέο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ησλ 

πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ. 

                                                             
1 

 Οι αρμοδιόηηηες με αρ. 9,12,13,14,17,18,20 και 23 είναι δσναηόν να μην αζκούνηαι από ηη Διεύθσνζη, 

εάν ο αριθμός ηοσ προζωπικού ηης Διεύθσνζης είναι κάηω από 50 άηομα. 
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7. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ πξφιεςε ππξθαγηψλ ζε 

θνηλφρξεζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο. 

8. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θπθινθνξία ησλ πεδψλ, ηε 

ζηάζε θαη ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ, ζηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ ηνπ 

άξζξνπ 103 ηνπ λ. 2696/1999, φπσο ηζρχεη, γηα ηελ παξάλνκε ζηάζκεπζε 

νρεκάησλ, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

θπθινθνξία ηξνρνθφξσλ ζηνπο πεδφδξνκνπο, πιαηείεο, πεδνδξφκηα θαη γεληθά ζε 

ρψξνπο πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα ηέηνηα ρξήζε θαη ζηελ εθπνκπή ζνξχβσλ απφ 

απηά. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο αζθνχληαη, παξάιιεια θαη θαηά πεξίπησζε, θαη απφ 

ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΛ.Α.) θαη ην Ληκεληθφ ψκα. ηαλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπο 

επηιακβάλνληαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη ε Διιεληθή Αζηπλνκία ή ην Ληκεληθφ 

ψκα, ηαπηφρξνλα, ην ζπληνληζκφ έρεη ε Διιεληθή Αζηπλνκία ή ην Ληκεληθφ ψκα, 

θαηά πεξίπησζε. 

9. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο κε 

ππνδείμεηο θαη ζήκαηα ησλ ηξνρνλφκσλ ζην δεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν θαη ζηα ηκήκαηα 

ηνπ εζληθνχ θαη επαξρηαθνχ δηθηχνπ πνπ δηέξρνληαη κέζα απφ θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο. Ζ αξκνδηφηεηα απηή εμαθνινπζεί λα αζθείηαη, παξαιιήισο θαη θαηά 

πεξίπησζε, απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΛ.Α.) θαη ην Ληκεληθφ ψκα. ηαλ θαηά 

ηελ άζθεζε ηεο επηιακβάλνληαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη ε Διιεληθή Αζηπλνκία ή 

ην Ληκεληθφ ψκα, ηαπηφρξνλα, ην ζπληνληζκφ έρεη ε Διιεληθή Αζηπλνκία ή ην 

Ληκεληθφ ψκα θαηά πεξίπησζε. 

10. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ηα εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα. 

11. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηε ζήκαλζε ησλ εξγαζηψλ πνπ 

εθηεινχληαη ζηηο νδνχο θαη ζηηο ππνρξεψζεηο απηψλ πνπ εθηεινχλ έξγα θαη 

ελαπνζέηνπλ πιηθά θαη εξγαιεία ζην δεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν θαη ειέγρεη γηα ηε ιήςε 

κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζε εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη. 

12. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία παηδφηνπσλ. 

13. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ, 

επηρεηξήζεσλ, ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθσλ, ςπραγσγηθψλ θαη ινηπψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηηο νπνίεο αξκφδηνο γηα ηε ρνξήγεζε, αλάθιεζε θαη αθαίξεζε 

αδεηψλ ίδξπζεο, εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη αζθήζεσο ηνπο είλαη ν νηθείνο 

Γήκνο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ νξηζζεί άιιεο αξρέο 

αξκφδηεο γηα ην ζρεηηθφ έιεγρν. 
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14. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ ερνξχπαλζε, ηελ θνηλή εζπρία θαη ηε 

ιεηηνπξγία κνπζηθήο ζηα θαηαζηήκαηα θαη ζηα δεκφζηα θέληξα. 

15. Δθηειεί ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ θαη 

επηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ρνξεγνχλ νη δεκνηηθέο 

αξρέο. 

16. Διέγρεη ηελ ηήξεζε δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο νξγαλσκέλνπο απφ ηνπο Γήκνπο 

ρψξνπο πξνζσξηλήο εγθαηάζηαζεο κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. 

17. Διέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο δεκνηηθέο αξρέο γηα 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηε δσή θαη ηελ 

πεξηνπζία ησλ θαηνίθσλ θαη εηδηθφηεξα απφ ηηο επηθίλδπλεο νηθνδνκέο, θαζψο θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ ηίζεληαη απφ απηέο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ απφ ηηο νρινχζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

απηέο. 

18. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ζην Γεληθφ Οηθνδνκηθφ 

Καλνληζκφ. 

19. Αθαηξεί ηελ άδεηα νηθνδνκήο γηα νθεηιφκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζην Η.Κ.Α. 

20. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κνπζείσλ, κλεκείσλ, 

ζπειαίσλ, αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απηψλ, πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο νηθείεο δεκνηηθέο αξρέο. 

21. πκκεηέρεη ζηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

22. Διέγρεη επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο (βεβαίσζε παξαβάζεσλ, εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, 

ζεψξεζε ηηκνθαηαιφγσλ ησλ δσκαηίσλ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

θαηαιπκάησλ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηέο ιεηηνπξγνχλ ζε λνκνχο ή λεζηά φπνπ δελ 

εδξεχνπλ ππεξεζίεο ηνπ EOT. 

23. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ 

δηαζθέδαζεο θαη ησλ ζπλαθψλ θαηαζηεκάησλ, θαζψο θαη ησλ εκπνξηθψλ 

θαηαζηεκάησλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ. 

24. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα δψα ζπληξνθηάο. 
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25. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο θάζε είδνπο θαλνληζηηθέο 

απνθάζεηο πνπ εθδίδνπλ νη δεκνηηθέο αξρέο, θαζψο θαη ηελ επηβνιή ησλ πάζεο 

θχζεσο δηνηθεηηθψλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηέο. 

26. Πξνζηαηεχεη ηε δεκνηηθή θαη θνηλνηηθή πεξηνπζία. 

27. Γηελεξγεί απηνςία γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ απφ ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ θαη, ηδίσο, δηελεξγεί απηνςία 

θαη ζπληάζζεη έθζεζε γηα ηελ έθδνζε πξσηνθφιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαη γηα ηε 

ρνξήγεζε βεβαίσζεο κφληκεο θαηνηθίαο. 

28. Δπηδίδεη ηα πάζεο θχζεσο έγγξαθα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή άιισλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ 

εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ηδίσο νη εμήο: 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ) 

1. ρεδηάδεη φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ, ηελ ηαθηηθή 

θαη κεζνδνινγία δξάζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηεο δεκνηηθήο 

αζηπλνκίαο (κέζνδνη αζηπλφκεπζεο, θαλφλεο θαη κέηξα αζηπλνκηθήο ηαθηηθήο θαη 

πξαθηηθήο, κέζνδνη αμηνπνίεζεο πξνζσπηθνχ, ζηνιέο πξνζσπηθνχ θιπ). 

2. ρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη θαλνληζκνχο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο ηεο 

δεκνηηθήο αζηπλνκίαο. 

3. Σεξεί αξρείν αλαθνξψλ / δειηίσλ ζπκβάλησλ θαη επεμεξγάδεηαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα 

ηε δξάζε θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο. 

4. Τπνδέρεηαη ηηο αλαθνξέο / δειηία ζπκβάλησλ, ηηο αμηνινγεί θαη κεξηκλά γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ ή θαη άιισλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, φηαλ 

απαηηείηαη, γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

5. πγθεληξψλεη ηπρφλ παξάπνλα θαη ππνδείμεηο ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο 

δεκνηηθήο αζηπλνκίαο, ηεξεί ζρεηηθά αξρεία θαη ζπκκεηέρεη ζηελ δηαρείξηζε φζσλ 

ζρεηηθψλ κέηξσλ θαη απνθάζεσλ ιακβάλνληαη. 

6. Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ην αληηθείκελν θαη ην έξγν ηεο δεκνηηθήο 

αζηπλνκίαο. 

7. Μεξηκλά γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο. 
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8. Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ζπληήξεζε ησλ ηερληθψλ κέζσλ, θαζψο θαη ηνπ 

ηκαηηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ εθνδίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο. 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΑΣΤΝΟΜΔΤΖ) 

9. πγθξνηεί ηηο πεξηπφινπο θαη δηελεξγεί φιεο ηηο αζηπλνκηθήο θχζεσο ελέξγεηεο 

(πεξίπνινη, έξεπλεο, έιεγρνη θιπ) ζχκθσλα κε ην αληηθείκελν ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο 

θαη ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. 

10. πκπιεξψλεη αλαθνξέο θαη δειηία ζπκβάλησλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αζηπλνκηθήο 

δξάζεο. 

11. πγθεληξψλεη ηπρφλ παξάπνλα θαη ππνδείμεηο ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο 

δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ζπκκεηέρεη ζηελ δηαρείξηζε φζσλ ζρεηηθψλ κέηξσλ θαη 

απνθάζεσλ ιακβάλνληαη. 

12. Μεξηκλά γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ηερληθψλ κέζσλ 

θαη εθνδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δεκνηηθή αζηπλνκία. 

 

1.2.1.2.7. ΔΠΗΣΔΛΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

Αξκνδηφηεηεο Απηνηεινχο Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο 

Σν Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ είλαη 

αξκφδην γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχληαμεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ πεξηνδηθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ Δηεζίσλ 

Πξνγξακκάησλ Γξάζεο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ επίηεπμε ησλ πεξηνδηθψλ ζηφρσλ ηνπ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ εζσηεξηθψλ νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ ππφ 

ζπλζήθεο δηαζθάιηζεο ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ θάζε είδνπο 

ππεξεζηψλ. Δπίζεο είλαη αξκφδην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο έληαμεο ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ ζηηο ηνπηθέο πνιηηηθέο. Δπηπξφζζεηα ην Σκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ αλάπηπμε, 

εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ΣΠΔ ηνπ Γήκνπ, πεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο επζχλεο εθπιήξσζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ΚΟ..Δ. (Κνκβηθφ εκείν Δπαθήο) ηνπ Γήκνπ, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 3882 / 2010 (ΦΔΚ ΑΊ66). 

(α) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Αλάπηπμεο θαη Οξγάλσζεο 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ) 
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1. πγθεληξψλεη, επεμεξγάδεηαη, ηεθκεξηψλεη θαη ελεκεξψλεη ζπλερψο ηα γεσγξαθηθά, 

δεκνγξαθηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη άιια ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

Γήκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

2. πγθεληξψλεη θαη ηεθκεξηψλεη ηελ αλαγθαία ηερλνγλσζία θαη πιεξνθφξεζε πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ (π.ρ. 

θιαδηθέο θαη αλαπηπμηαθέο κειέηεο, κειέηεο θαη ζέκαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο, λνκνζεζία 

πνπ αθνξά ηελ απηνδηνίθεζε, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γήκνπ θιπ). 

 

3. Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ θαη ζπγθεληξψλεη θαη 

ηεθκεξηψλεη πξνηάζεηο γηα επεκβάζεηο (έξγα, ελέξγεηεο, πξνγξάκκαηα) πνπ ζα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ. 

4. Μεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλψλ θαη κειεηψλ γηα ηε δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ 

αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ, ηε δηεξεχλεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο αλαπηπμηαθψλ πξνηάζεσλ θαη 

ηελ ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ έξγσλ, δξάζεσλ θαη κέηξσλ. 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ) 

5.  Μειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θπζηθψλ πφξσλ, ηελ αλάπηπμε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο θαη ηε δεκηνπξγία 

θαη δηαρείξηζε ππνδνκψλ ζηήξημεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

6. Μειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ, πνπ 

ελζσκαηψλνπλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηε ιήςε ζεηηθψλ κέηξσλ ππέξ ησλ γπλαηθψλ 

ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ ζηα εζληθά θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. 

7. πλεξγάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία αλήθεη ν Γήκνο γηα ηελ 

ελαξκφληζε ησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ κε ηα 

επξχηεξα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

8. πλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ζπληάζζεη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη δηαξθή βειηίσζε ησλ ηερληθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ππνδνκψλ (δνκεκέλν πεξηβάιινλ) ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, κε ζηφρν ηελ 

εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθψλ ζπλζεθψλ πνηφηεηαο δσήο. 

9. Γηεξεπλά θαη ελεκεξψλεη ηα φξγαλα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηηο πηζαλέο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Γήκνπ (πξνγξάκκαηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ EE, πξνγξάκκαηα ηεο EE, εζληθά πξνγξάκκαηα, έξγα 

ΓΗΣ, έξγα απηνρξεκαηνδνηνχκελα θιπ). 
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10. Τπνζηεξίδεη ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ ηνπ θαη ηελ νκάδα έξγνπ πνπ είλαη δπλαηφλ λα ζπγθξνηείηαη γηα ηε ζχληαμε 

ηνπ δεηνχο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ Δηεζίσλ 

Πξνγξακκάησλ Γξάζεο, ζηα νπνία εμεηδηθεχεηαη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. 

11. Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο έξγσλ θαη δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ ζε 

αλαπηπμηαθά θαη άιια πξνγξάκκαηα, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζήο ηνπο θαη 

ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

ηνπ Γήκνπ. 

12. Τπνζηεξίδεη ην Γήκαξρν γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

ηνπ θαη ζπληάζζεη ηελ ελδηάκεζε θαη ηελ ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο, ηηο νπνίεο 

ππνβάιιεη ζην Γήκαξρν. Δηζεγείηαη ηελ ελδερφκελε 

13. αλαζεψξεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κεηά ηελ ελδηάκεζε 

αμηνιφγεζή ηνπ. 

14. Με ζθνπφ ηελ αληηθεηκεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, 

δηακνξθψλεη ηνπο θαηάιιεινπο δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, πνπ επηηξέπνπλ λα 

εθηηκεζεί ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ, 

θαζψο θαη θαηάιιεινπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο, πνπ ζπζρεηίδνπλ ην θφζηνο 

πξαγκαηνπνίεζεο κε ηηο εθξνέο ησλ δξάζεσλ. 

15. πληάζζεη ζρέδην ηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ Γήκνπ, αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο 

γξαπηέο εηζεγήζεηο ησλ ππεξεζηψλ, θαη ην ππνβάιιεη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. 

16. Τπνζηεξίδεη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ απνινγηζκφ ησλ 

Δηεζίσλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο ηνπ Γήκνπ. Δηδηθφηεξα (α) θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο 

ηνπ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ Γήκνπ, ζπληάζζεη εθζέζεηο παξαθνινχζεζεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, αλά ηαθηά δηαζηήκαηα πνπ νξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη (β) πξηλ απφ ηε ζχληαμε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ, 

ππνβάιιεη ζηε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έθζεζε κε ηνλ απνινγηζκφ δξάζεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο απνινγηζηηθέο εθζέζεηο ησλ ππεξεζηψλ. 

17. Τπνζηεξίδεη ηελ ζχλαςε θαη παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ησλ πξνγξακκαηηθψλ θαη άιισλ 

ζπκβάζεσλ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη άιισλ θνξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ, ελεξγεηψλ 

θαη πξνγξακκάησλ. Τπνζηεξίδεη ηηο ζρέζεηο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνλίδεη ηηο 

ζρέζεηο ηνπ Γήκνπ κε άιινπο δεκφζηνπο θνξείο. 
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(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΓΟΖ) 

18. ρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ζπζηήκαηα θαη κεζφδνπο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ 

(δηαδηθαζίεο, δείθηεο θιπ). ρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηνλ Καλνληζκφ Μέηξεζεο θαη 

Αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

19. Γηακνξθψλεη θαη εηζεγείηαη πεξηνδηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ 

ηνπ Πξνζψπσλ. 

20. πγθεληξψλεη ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζρεηηθψλ πεξηνδηθψλ ηνπο 

ζηφρσλ, παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο, επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία θαη εθδίδεη 

ελεκεξσηηθέο αλαθνξέο. 

21. Γηαηππψλεη αλαιπηηθά εηεζίσο ηηο εθζέζεηο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. 

22. Δληνπίδεη ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη 

πξνσζεί ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο. Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαιψλ πξαθηηθψλ θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

23. Δηζεγείηαη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί κέηξα γηα ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο αληαπφθξηζήο ηνπο 

ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. 

24. ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο νιηθήο 

πνηφηεηαο θαη δηαδηθαζηψλ απηναμηνιφγεζεο. 

25. Δηζεγείηαη θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. 

26. πλεξγάδεηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θαηαιιήισλ 

ζπζηεκάησλ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ 

Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ, θαζψο θαη ησλ θαηαιιήισλ ζπζηεκάησλ 

παξαθνινχζεζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ 

θφζηνπο ησλ παξαγνκέλσλ θαη παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πξνο ηνπο πνιίηεο. 
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27. Παξαθνινπζεί θαη ελεκεξψλεη κε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά 

κε ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ, 

θαζψο θαη ηελ εμέιημε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη ηνπ θφζηνπο 

ησλ παξαγνκέλσλ θαη παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ) 

28.  Μεξηκλά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηήξεζε ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ επί 

κέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ. 

29. Μεξηκλά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ Γήκνπ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη παξαγσγή έξγσλ. 

30. Μεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ. Δηδηθφηεξα 

κεξηκλά γηα ηνλ ζρεδηαζκφ / αλαζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή βειηησκέλσλ νξγαλσηηθψλ 

δνκψλ, θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ , θαηαλνκήο ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ, νξγαλσηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη εληχπσλ. 

31. Μεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε ησλ θάζε είδνπο εζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ (Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Τπεξεζηψλ, Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί 

Λεηηνπξγίαο, Καλνληζκνί Παξνρήο Τπεξεζηψλ ζηνπο Γεκφηεο θιπ) ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

32. Παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε θαη ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηηο ηπρφλ επηθαηξνπνηήζεηο ηεο 

νξγαλσηηθήο δνκήο θαη γεληθφηεξα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

33. Μεξηκλά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ αλά ζέζε εξγαζίαο θαη νξγαλσηηθή κνλάδα ηνπ Γήκνπ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ζπλεξγάδεηαη κε 

34. ηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θάιπςεο ησλ ζέζεσλ 

(κε λέα ζηειέρε ή αλαθαηαλνκή ησλ πθηζηακέλσλ ζηειερψλ). 

35. Παξαθνινπζεί ηελ θαιή εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα 

εζσηεξηθψλ νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ, δηαδηθαζηψλ θαη θαλνληζκψλ θαη ελεκεξψλεη ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη απνθιίζεηο. 

36. Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηε ζθνπηκφηεηα ζχζηαζεο, ηξνπνπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ή 

θαηάξγεζεο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ. 
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(β) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Σερλνινγηψλ, Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ ΣΠΔ) 

1. Γηακνξθψλεη θαη εηζεγείηαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ ζε φηη αθνξά ηελ αλάπηπμε, 

επέθηαζε θαη βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ) θαη ηα δεηήκαηα ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

2. πγθεληξψλεη ζηνηρεία, πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο θαη εηζεγείηαη γηα ηα 

αλαγθαία έξγα αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ ΣΠΔ πνπ πξέπεη λα αμηνπνηεί 

ν Γήκνο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. 

3. Πξνδηαγξάθεη θαη εηζεγείηαη ηελ κεζνδνινγία αλάπηπμεο ησλ αλαγθαίσλ ζπζηεκάησλ 

ΣΠΔ θαη ηελ πινπνίεζε κεραληζκψλ επηρεηξεζηαθήο ππνζηήξημεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

ησλ ρξεζηψλ ησλ εθαξκνγψλ. 

4. Μεξηκλά γηα ηελ κειέηε, αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ΣΠΔ κε ηελ 

αμηνπνίεζε θαη εμεηδηθεπκέλσλ ηξίησλ. 

5. Πξνδηαγξάθεη ηα λέα ζπζηήκαηα ή ηηο λέεο ιεηηνπξγίεο ζπζηεκάησλ ΣΠΔ, παξαθνινπζεί 

ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη παξαιακβάλεη ηα ζπζηήκαηα. 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΠΔ) 

6. ρεδηάδεη, εγθαζηζηά θαη παξέρεη ππεξεζίεο ζπλερνχο ζπληήξεζεο δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη 

ηζηνζειίδσλ θαιχπηνληαο ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 

7. Παξαθνινπζεί ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηεξνχληαη ζηα ζπζηήκαηα ΣΠΔ ηνπ 

Γήκνπ. 

8. Γηαρεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί ηηο εθαξκνγέο θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ζρεδηάδεη θαη 

εγθαζηζηά ν Γήκνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. 

9. Γηαρεηξίδεηαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο αλάθηεζεο δεδνκέλσλ γηα ηα 

ζπζηήκαηα ΣΠΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Γήκν. 

10. Μεξηκλά γηα ηελ αμηνπνίεζε ηξίησλ γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε 

ζρεηηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 

11. Δθπαηδεχεη ηνπο ρξήζηεο ησλ ζπζηεκάησλ ΣΠΔ ηνπ Γήκνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ παξνρή 

θάζε είδνπο ππνζηήξημεο πξνο ηνπο ρξήζηεο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ θαη 

λα αμηνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηα ζπζηήκαηα. 
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12. Μεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ αλαθνξψλ επηηειηθήο πιεξνθφξεζεο κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη ζηα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

13. Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ βαζκψλ αζθαιείαο ηεο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ηεξνχληαη ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

εκπηζηεπηηθφηεηά ηνπο. 

14. Δμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο ησλ 

ηζηνζειίδσλ θαη ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ. 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΠΔ) 

15. Πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ ζε εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ ζε αλαβάζκηζε θαη 

εηζεγείηαη ηα αλαγθαία πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ αλαγθαίνπ 

εμνπιηζκνχ. 

16. Πξνζδηνξίδεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνδηαγξάθεη θαη εηζεγείηαη ηελ κεζνδνινγία 

πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ. 

17. Μεξηκλά γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξαιαβήο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλαγθαίνπ 

εμνπιηζκνχ ΣΠΔ. 

18. Μεξηκλά γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ησλ θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

19. Δηζεγείηαη γηα ηελ ζέζπηζε θαλφλσλ αζθαινχο ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

ΣΠΔ θαη παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ απηψλ. 

20. Μεξηκλά γηα ηελ ζπλερή ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ηνπ εμνπιηζκνχ ΣΠΔ 

ηνπ Γήκνπ. 

(ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΠΔ) 

21. Τπνζηεξίδεη ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΚΟ..Δ. ( Κνκβηθφ εκείν Δπαθήο) ηνπ 

Γήκνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 3882 / 2010 (ΦΔΚ ΑΊ66). 
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1.2.1.8. ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Αξκνδηφηεηεο Απηνηεινχο Σκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

(α) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Αιηείαο 

 (ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ) 

 

1. Δξεπλά  θαη  κειεηά  θάζε  ζέκα  γηα  ηελ  αλάπηπμε  ηεο  γεσξγίαο,  θαζψο  θαη  ηε 

δηαηήξεζε ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο εζηίεο ηνπ. 

2. Μεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε, πξνζηαζία, εθηίκεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο θπηηθήο 

παξαγσγήο. 

3. Πξνσζεί πξνγξάκκαηα εγθαηάζηαζεο λέσλ αγξνηψλ θαη κεξηκλά γηα ηε ζχλδεζε 

αγξνηηθήο  παξαγσγήο θαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία 

Σνπξηζκνχ. 

4. Δθηηκά θαη παξαθνινπζεί ηε γεσξγηθή παξαγσγή, ηηο απνιακβαλφκελεο απφ ηνπο 

παξαγσγνχο ηηκέο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πνξεία ησλ αγνξψλ ησλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ θαη κεξηκλά γηα ηε ιήςε αληηπξνζσπεπηηθψλ ηηκψλ πξντφλησλ. 

 

5. πλεξγάδεηαη κε ηελ Σερληθή ππεξεζία γηα ηε κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ ηερληθήο 

ππνδνκήο,   ηνπηθήο   ζεκαζίαο,  πνπ  αθνξνχλ  ζηε  γεσξγία  θαη  ηδίσο  απηψλ  πνπ 

ζρεηίδνληαη  κε  ηελ  αγξνηηθή  νδνπνηία,  ηελ  θαηαζθεπή  ιηκλνδεμακελψλ, ηα  έξγα 

βειηίσζεο βνζθνηφπσλ θαη ηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα. 

6. Αζθεί επνπηεία επί ησλ Σνπηθψλ Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (Σ.Ο.Δ.Β.), ησλ 

Πξνζσξηλψλ Γηνηθνπζψλ Δπηηξνπψλ (Π.Γ.Δ.) θαη ησλ Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ Άξδεπζεο 

(Σ.Δ.Α.) ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

7. πλεξγάδεηαη  κε  ηδξχκαηα  έξεπλαο  ηεο  αγξνηηθήο  παξαγσγήο,  ελεκεξψλεη  ηνλ 

αγξνηηθφ  πιεζπζκφ γηα ηηο βειηησκέλεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη νξγάλσζεο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  ηερληθψλ,  νηθνλνκηθψλ  θαη  δηαξζξσηηθψλ 

πξνβιεκάησλ,ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ

 Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  θαη  κεξηκλά  γηα  ηελ  επξχηεξε  δηάδνζε  ζηνλ  αγξνηηθφ  

θφζκν,  κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, γλψζεσλ  γηα  ηελ  εθαξκνγή 

βειηησκέλσλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο. 
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8.  Μεξηκλά γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζην πιαίζην 

ζρεδίσλ βειηίσζεο. 

9.   Δηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε, αλαλέσζε, αλάθιεζε ή  κεηαβίβαζε 

αδεηψλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο αγξνηηθψλ θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ. 

10.  Μεξηκλά γηα  ηε  ζχζηαζε  θαη  ηελ  εχξπζκε  ιεηηνπξγία  ηνπ  Γξαθείνπ  Γεσξγηθήο 

Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ. Παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ απηνχ παξέρνληαο 

θαηεπζχλζεηο θαη πξφηππα γηα  ηε δξάζε ηνπο. Δηδηθφηεξα ην Γξαθείν Γεσξγηθήο 

Αλάπηπμεο : 

(α) πλεξγάδεηαη   κε ηνπο αγξφηεο θαη ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο ηνπο γηα ηελ 

δηεξεχλεζε  θαη   επηζήκαλζε  ησλ  ηερληθψλ  θαη  νηθνλνκηθψλ  πξνβιεκάησλ  ησλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

(β) Παξέρεη ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ εθαξκνγή βειηησκέλσλ κεζφδσλ εξγαζίαο, κε 

ζθνπφ  ηε  βειηίσζε  ηεο  πνηφηεηαο  ησλ  παξαγνκέλσλ  πξντφλησλ  θαη  ηε  κείσζε 

θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο. 

 

(γ) Μεξηκλά γηα  ηελ  νξγάλσζε ησλ  γεσξγηθψλ  εθκεηαιιεχζεσλ θαη  ηελ  ελ  γέλεη 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,  

ζηα πιαίζηα ησλ εθάζηνηε εθαξκνδνκέλσλ πξνγξακκάησλ γεσξγηθήοθαη 

θηελνηξνθηθήο αλάπηπμεο. 

 

(δ) Γηελεξγεί  επηηφπηνπο  ειέγρνπο,  χζηεξα  απφ  εληνιή  ηνπ  Σκήκαηνο  Σνπηθήο 

Οηθνλνκηθήο   Αλάπηπμεο,  κε  ζθνπφ  ηελ  πινπνίεζε  θνηλνηηθψλ  πξνγξακκάησλ 

(νηθνλνκηθέο  εληζρχζεηο  ζηε  θπηηθή  θαη  δσηθή  παξαγσγή)  θαη  κεξηκλά  γηα  ηελ 

ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ (αγξνηηθά απηνθίλεηα,  αγξνηηθέο απνζήθεο, ιατθέο αγνξέο, 

εθηίκεζε δεκηψλ θ.ι.π.). 

 

(ε) Δλεκεξψλεη ην Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο γηα ηα δεηήκαηα ηεο 

πεξηνρήο πνπ αθνξνχλ ηνλ αγξνηηθφ θφζκν θαη ιακβάλεη θαηεπζχλζεηο θαη πξφηππα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ) 

11. Δξεπλά θαη κειεηά θάζε ζέκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο, θαζψο θαη ηε 

δηαηήξεζε ηνπ θηελνηξνθηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο εζηίεο ηνπ. 
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12. Μεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε, πξνζηαζία, εθηίκεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο δσηθήο 

παξαγσγήο. 

13. πλεξγάδεηαη  κε  ηελ  Σερληθή  ππεξεζία  γηα  ηε  κειέηε  θαη  ηελ  εθηέιεζε  έξγσλ 

ηερληθήο  ππνδνκήο, ηνπηθήο ζεκαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηε θηελνηξνθία φπσο π.ρ ηα 

έξγα βειηίσζεο βνζθνηφπσλ. 

14. Μεξηκλά γηα ηε δηαρείξηζε ησλ βνζθνηφπσλ. 

15. πλεξγάδεηαη κε ηδξχκαηα έξεπλαο ηεο θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο, ελεκεξψλεη ηνλ 

αγξνηηθφ  πιεζπζκφ γηα ηηο βειηησκέλεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη νξγάλσζεο ησλ 

θηελνηξνθηθψλ  εθκεηαιιεχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

δηαξζξσηηθψλ  πξνβιεκάησλ,   ζην  πιαίζην  ησλ  πξνγξακκάησλ  ηνπ  Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη κεξηκλά γηα ηελ επξχηεξε δηάδνζε ζηνλ αγξνηηθφ θφζκν, κέζσ  

εθπαηδεπηηθψλ  πξνγξακκάησλ,  γλψζεσλ  γηα  ηελ  εθαξκνγή  βειηησκέλσλ κεζφδσλ 

θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο. 

16. Μεξηκλά  γηα  ηελ  εθαξκνγή  θαη  ηνλ  έιεγρν  ηνπ  ζπζηήκαηνο  αλαγλψξηζεο  θαη 

θαηαγξαθήο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Γήκνπ (ελψηηα γηα ηελ αηνκηθή αλαγλψξηζε ησλ  

δψσλ,  ειεθηξνληθέο  βάζεηο  δεδνκέλσλ, δηαβαηήξηα  δψσλ,  ηήξεζε  αηνκηθψλ 

κεηξψσλ). 

17. Μεξηκλά γηα ηα αδέζπνηα δψα (πεξηζπιινγή, δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θαηαθπγίσλ 

θιπ). 

18. Δηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ θαη  εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη  κε ην εκπφξην ή ηελ αμηνπνίεζε δψσλ ( θαηαζηήκαηα δηαηήξεζεο, εκπνξίαο 

θαη δηαθίλεζεο δψσλ, θαηαζηήκαηα πψιεζεο ζθχισλ ή γαηψλ, 

θηελνπηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, απηνθίλεηα πνπ κεηαθέξνπλ δψα, δσνινγηθνί θήπνη). 

19. Δηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε, αλαλέσζε, αλάθιεζε ή κεηαβίβαζε 

αδεηψλ ιεηηνπξγίαο   θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. 

20. Δθαξκφδεη, νξγαλψλεη θαη επνπηεχεη ηελ ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε     

θαη ηνλ ζπγρξνληζκφ ηνπ νίζηξνπ ησλ δψσλ. 

21. Γλσκαηεχεη  γηα  ηελ  πγεηνλνκηθή  θαηαιιειφηεηα  ησλ  δψσλ,  φηαλ  πξφθεηηαη  γηα 

πιαλφδηα έθζεζε δψσλ. 

22. Δηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία θηεληαηξηθνχ γξαθείνπ γηα ηα 

παξαγσγηθά δψα,   εηδηθήο άδεηαο γηα ηελ απνζήθεπζε θαξκαθεπηηθψλ θηεληαηξηθψλ 
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πξντφλησλ θαη αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ θηεληαηξείσλ θαη θηεληαηξηθψλ θιηληθψλ ηα 

νπνία θαη επνπηεχεη. 

23. Δθαξκφδεη πξνγξάκκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ινηκσδψλ θαη 

παξαζηηηθψλ λνζεκάησλ δψσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία Γεκ. Τγείαο γηα ηα 

λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη θαη ζηνλ άλζξσπν. 

24. Δπηβάιιεη   ή αίξεη   πγεηνλνκηθά κέηξα, ιφγσ εκθάληζεο βαξηάο επηδσνηίαο γηα ηελ 

έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πξνο κεηαθνξά δψσλ. 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΑΛΗΔΗΑ) 

25. Γηελεξγεί φιεο ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ 

ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ Γήκνπ. 

26. Δξεπλά θαη κειεηά θάζε ζέκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο  αιηείαο, θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ 

αιηεπηηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο εζηίεο ηνπ. 

27. πλεξγάδεηαη  κε ηελ  Σερληθή  ππεξεζία  γηα  ηε  κειέηε θαη  ηελ  εθηέιεζε έξγσλ 

ηερληθήο ππνδνκήο, ηνπηθήο ζεκαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ αιηεία. Μεξηκλά γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη  ιεηηνπξγία αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ, ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκψλ ζε ιηκέλεο 

αιηεπηηθνχο ή ιηκέλεο πνπ εμππεξεηνχλ αιηεπηηθά ζθάθε. 

28. Γλσκνδνηεί γηα ηελ παξαρψξεζε, κίζζσζε θαη αλακίζζσζε πδάηηλσλ εθηάζεσλ γηα ηελ 

ίδξπζε, επέθηαζε θαη κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο εληαηηθήο ή 

εκηεληαηηθήο κνξθήο ησλ ηρζπνηξφθσλ πδάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

29. πγθεληξψλεη  θαη  ηεξεί  ζηνηρεία  ησλ  πδαηνθαιιηεξγεηψλ  θαη  ηεο  αιηείαο  ζηα 

εζσηεξηθά χδαηα θαζψο θαη ζηνηρεία ησλ πάζεο θχζεσο αιηεπηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

30. Καηαξηίδεη κειέηεο θαη ζπληάζζεη εθιατθεπκέλα έληππα πνπ αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο 

ζαιάζζηαο αιηείαο, πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη πξνζηαζίαο ηα πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη 

δηνξγαλψλεη ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε αιηείο, πδαηνθαιιηεξγεηέο θαη γεληθά 

εξγαδφκελνπο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ αιηεπηηθνχ ηνκέα. 

31. Δηζεγείηαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ξχζκηζε δεηεκάησλ ηνπ ηνκέα ηεο 

αιηείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Οη απνθάζεηο απηέο αθνξνχλ ηδίσο: 

(α)  ηελ  θαηαζηξνθή,  εθπνίεζε  θαη  έγθξηζε  ηνπ  απνηειέζκαηνο  ηεο  ζρεηηθήο 

δεκνπξαζίαο ή δηάζεζεο ησλ δεκεπζέλησλ πιηθψλ θαη κέζσλ αιηείαο. 
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(β)  ηελ  εθαξκνγή  ηνπ  πξνγξάκκαηνο  αλάπηπμεο  ησλ  ηρζπνθαιιηεξγεηψλ  κε  ηελ 

έγθαηξε θαη επαξθή παξαγσγή ηνπ αλαγθαηνχληνο γφλνπ γηα ηνλ εθνδηαζκφ κε απηφλ 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηδησηψλ πεζηξνθνθαιιηεξγεηψλ. 

(γ)  ηελ  έγθξηζε  γηα  ηε  δηελέξγεηα  εκπινπηηζκνχ  ιηκλψλ  θαη  πνηακψλ  θαη  ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο  απαγνξεπηηθήο  πεξηφδνπ  αιηείαο  κε θάζε  κέζν θαη  εξγαιείν  ζηηο 

ιίκλεο. 

(δ) ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ρνξήγεζεο εξαζηηερληθψλ αδεηψλ αιηείαο θαη γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο αιηείαο. 

(ε) ηελ έγθξηζε ή αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο ηεο ρνξήγεζεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο,αδεηψλ 

απφπινπ ζηα αιηεπηηθά ζθάθε γηα ηε δηελέξγεηα αιηείαο ζηα δηεζλή χδαηα. 

(ζη) ηε  δηάζεζε ζε  δεκφζηεο ππεξεζίεο ή  ζε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ή  ζε  λνκηθά 

πξφζσπα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ησλ πισηψλ κέζσλ, εξγαιείσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

πνπ δεκεχζεθε, εθφζνλ δελ έρεη πιεηζηεξηαζζεί. 

(δ) ηελ έγθξηζε γηα δηελέξγεηα αζιεηηθήο αιηείαο. 

(ε)  ηελ  επηβνιή  εηδηθψλ  ή  πξφζζεησλ  πεξηνξηζηηθψλ  κέηξσλ  ηεο  αιηείαο  γηα 

πνηάκηνπο, ιηκλαίνπο, ιηκλνζαιάζζηνπο θαη άιινπο πδάηηλνπο ρψξνπο. 

(ζ) ηελ έγθξηζε αληηθαηάζηαζεο αιηεπηηθνχ ζθάθνπο. 

(η)  ηελ  επηβνιή  θπξψζεσλ ζε  φζνπο δελ  παξέρνπλ πιεξνθνξίεο  ζρεηηθά κε ηελ 

παξαγσγή θαη αμία αιηεπκάησλ ησλ επαγγεικαηηθψλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. 

(ηα) ηε ζχκθσλε γλψκε γηα ηελ εηζαγσγή απφ ην εμσηεξηθφ δψλησλ πδξφβησλ δψσλ θαη 

θπηψλ ή θπθψλ ή ησλ αγψλ ηνπο γηα ηερλεηή εθηξνθή ή εκπινπηηζκφ πδάησλ. 

(ηβ)  ηελ  έγθξηζε  ηεο  ρνξήγεζεο,  απφ  ηηο  αξκφδηεο  αξρέο,  αδεηψλ  αιηείαο  ζηα 

επαγγεικαηηθά ή εξαζηηερληθά ζθάθε αιηείαο ή ζπνγγαιηείαο. 

(ηγ) ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηάξθεηαο, έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο απαγνξεπηηθήο πεξηφδνπ αιηείαο 

ζηνπο πνηακνχο θαη ηηο ιίκλεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. 

 (ηδ)  ηνλ  θαζνξηζκφ πεξηνξηζκψλ θαηά  ηε  δηελέξγεηα αιηείαο  εληφο  ησλ ηερληθψλ 

ιηκλψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ έξγσλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηέο. 

 (ηε)  ηελ  έθηαθηε  αλαζηνιή  ησλ  αδεηψλ  αιηείαο  θαη  ζπνγγαιηείαο  γηα  νξηζκέλε 

πεξίνδν ζε πεξηνρή ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, φηαλ ην επηβάιιεη ε πξνζηαζία 

ηεο ηρζπνπαξαγσγήο θαη ε ξχζκηζε ηεο αιηείαο θαη ζπνγγαιηείαο. 
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 (θ) ηελ πξφηαζε γηα εγγξαθή πηζηψζεσλ γηα απαιινηξίσζε πδάηηλσλ θαη ρεξζαίσλ 

εθηάζεσλ. 

(θα) ηελ αμηνπνίεζε, ηρζπνηξνθηθά, ησλ κε εθκεηαιιεχζηκσλ ηεικάησλ ή άγνλσλ 

εθηάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο. 

(θβ) ηηο εμαηξέζεηο ππνρξέσζεο πξνζθφκηζεο αιηεπκάησλ ζηηο ηρζπφζθαιεο. 

            (θγ) ηε ζχζηαζε ηξηκειψλ ζπκβνπιίσλ εθδίθαζεο αιηεπηηθψλ πξνζθπγψλ. 

(θδ) ηελ έγθξηζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθψλ αιηεπηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηελ 

παξνρή ζ΄ απηνχο ηερληθψλ νδεγηψλ. 

(θε) ηελ παξνρή γλψκεο γηα θάζε ηερληθή ηξνπνπνίεζε ή δηαξξχζκηζε πνπ αθνξά ή 

ζίγεη ηα θξεπηδψκαηα θαη ηε ρεξζαία δψλε ησλ ηρζπνζθαιψλ. 

32. Δηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Οη 

άδεηεο απηέο αθνξνχλ ηδίσο: 

(α) ηα αιηεπηηθά ζθάθε γηα ηε δηελέξγεηα δνθηκαζηηθήο αιηείαο. 

            (β) ηηο εξαζηηερληθέο άδεηεο αιηείαο. 

(γ) ηε ρξήζε θαηαδπηηθψλ ζπζθεπψλ ζε πεξηπηψζεηο δηεμαγσγήο εξεπλψλ.  

(δ) ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο αιηείαο. 

(ε) ηε κεηαβίβαζε θπξηφηεηαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο αιηείαο ζθάθνπο.  

(ζη) ηελ αληηθαηάζηαζε κεραλήο αιηεπηηθνχ ζθάθνπο. 

(δ) ηελ άδεηα αιηείαο γφλνπ ηρζχσλ θαη ινηπψλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ.  

Αληηκεησπίδεη ζέκαηα θαη εηζεγείηαη κέηξα πνπ αθνξνχλ ηε δηαθίλεζε, κεηαπνίεζε, 

ηππνπνίεζε,  ζπληήξεζε θαη εκπνξία ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ ζε ζπλεξγαζία κε 

αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο. 

(β) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΡΤΘΜΗΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ) 

1. Μειεηά   θαη   εηζεγείηαη   ηε   ξχζκηζε   ζεκάησλ   εκπνξηθήο   δξαζηεξηφηεηαο   πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ην πεξηβάιινλ ηεο πφιεο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 
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θαηνίθσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. Σα ζέκαηα απηά αθνξνχλ ηδίσο : 

(α) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ θαη ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ππαίζξησλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (ιατθέο αγνξέο θαη εκπνξνπαλεγχξεηο). 

(β)  Σνλ  θαζνξηζκφ  ησλ  ρψξσλ  θαη  ησλ  φξσλ  γηα  ηελ  πξνζσξηλή  δηακνλή 

κεηαθηλνπκέλσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. 

(γ) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο. 

(δ) Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ίδξπζε θαη 

εγθαηάζηαζε   θαηαζηεκάησλ  θαη  επηρεηξήζεσλ,  ζην  βαζκφ  πνπ  επεξεάδνπλ  ην 

πεξηβάιινλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο. 

(ε) Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ φξσλ θαη ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε 

θαηαζηήκαηα. 

(ζη) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ σξψλ έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο εξγαζίαο ησλ λαπηεξγαηψλ θαη ησλ 

αξηεξγαηψλ. 

(δ) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ.  

(ε) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ 

θαη ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Τπαίζξηνπ Πιαλφδηνπ Δκπνξίνπ. 

(ζ) Σελ έγθξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο Κπξηαθάηηθσλ Αγνξψλ. 

(η) Σελ έθδνζε απνθάζεσλ γηα ηελ ίδξπζε, ηε δηάιπζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ ηεο  

ελ  γέλεη  ιεηηνπξγίαο  Λατθψλ  Αγνξψλ,  ζχκθσλα  κε  ηελ  θείκελε  λνκνζεζία 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο  ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ αδεηψλ θαζψο θαη 

θάζε άιινπ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ (Ζ αξκνδηφηεηα  δελ αθνξά έθδνζε αδεηψλ ησλ 

λνκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο). 

(ηα)  Σελ  ζπγθξφηεζε  Δπηηξνπψλ  γηα  ηνλ  έιεγρν  ησλ  πσιεηψλ,  παξαγσγψλ  θαη 

επαγγεικαηηψλ ησλ ιατθψλ αγνξψλ. 

(ηβ) Σελ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο 

πεξηπηέξσλ. 

(ηγ)   Σε   ιήςε   απφθαζεο   ζρεηηθά   κε  ηνλ   θαζνξηζκφ  ησλ   σξψλ   αλνίγκαηνο, 

κεζεκβξηλήο  δηαθνπήο  θαη  θιεηζίκαηνο  ησλ  θαξκαθείσλ  θαη  θαξκαθαπνζεθψλ, 
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θαζψο  θαη  ηνλ   θαζνξηζκφ  γηα  θάζε  έηνο  ηνπ  αξηζκνχ  ησλ  θαξκαθείσλ  πνπ 

δηεκεξεχνπλ θαη δηαλπθηεξεχνπλ. 

2. Παξαθνινπζεί  θαη  ειέγρεη  ηελ  εθαξκνγή  ησλ  απνθάζεσλ  ησλ  ζρεηηθψλ  κε  ηα 

πξνεγνχκελα  ζέκαηα εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο  θαη  εηζεγείηαη  ηε  ιήςε  κέηξσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

3. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ ηήξεζε ησλ  

δηαηάμεσλ   ηεο  ηνπξηζηηθήο  λνκνζεζίαο  απφ  ηηο  επηρεηξήζεηο  ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαηά ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ. 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ) 

4. Μεξηκλά  γηα  ηελ  πξνζηαζία  ηνπ  θαηαλαισηή  κε  ηε  δεκηνπξγία  θαη  ιεηηνπξγία 

κεραληζκψλ ελεκέξσζήο ηνπ (π.ρ. Γξαθείν Δλεκέξσζεο Καηαλαισηή). 

5. Δηζεγείηαη γηα ηε ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ γηα ηελ εμψδηθε επίιπζε  

ησλ  δηαθνξψλ  αλάκεζα ζε  πξνκεζεπηέο θαη  ζε  θαηαλαισηέο  ή  ελψζεηο 

θαηαλαισηψλ,  ηεξεί  αξρεία   ησλ  πνξηζκάησλ  ηεο  νηθείαο  επηηξνπήο  θαζψο  θαη 

κεηξψν θαηαλαισηψλ. 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΧΝ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ) 

6. Δηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ  γηα ηελ άζθεζε

 εκπνξηθψλ θαη γεληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Οη άδεηεο απηέο αθνξνχλ 

ηδίσο: 

(α) Σηο άδεηεο παξαγσγψλ πνπ δηαζέηνπλ ηα αγξνηηθά ηνπο πξντφληα ηνπο ζε ιατθέο 

αγνξέο (εθηφο απφ άδεηεο ζηνπο λνκνχο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο). 

(β) Σελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ νη φξνη 

ιεηηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ λνκνζεζία θαη ηνπο 

αληίζηνηρνπο πγεηνλνκηθνχο θαλνληζκνχο θαη δηαηάμεηο 

(γ) Σελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (βι. άξζξν 80 

ηνπ ΚΓΚ). 

(δ) Σελ  εγθαηάζηαζε  θαη  ιεηηνπξγία  θηλεκαηνγξάθσλ, ζεάηξσλ  θαη  παξεκθεξψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ πξνβιεπνκέλσλ επηζεσξήζεσλ. 
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(ε) Σελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγίαο παηδνηφπσλ, θαη δηαθφξσλ ςπραγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (ινχλα πάξθ, ηζίξθν, πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, κνπζηθψλ ζπλαπιηψλ θαη   

άιισλ   θαιιηηερληθψλ   εθδειψζεσλ,   πνπ   πξνβιέπνληαη   απφ   ηελ   θείκελε 

λνκνζεζία. 

(ζη) Σα ηερληθά ςπραγσγηθά παίγληα θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. (δ) Σε 

ιεηηνπξγία κνπζηθψλ νξγάλσλ. 

(ε) Σελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, εκπνξνπαλεγχξεσλ θαη ππαίζξησλ 

ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ . 

(ζ) Σα δσήιαηα νρήκαηα. 

(η) Σελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ νηθήκαηνο γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο απφ 

εθδηδφκελα πξφζσπα. 

(ηα) Σε δηελέξγεηα δηαθήκηζεο, ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, ηελ 

ηνπνζέηεζε  επηγξαθψλ πξνζδηνξηζκνχ επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θπζηθά θαη  

λνκηθά  πξφζσπα,   θαζψο   θαη  ηελ  παξαρψξεζε  ρψξσλ  γηα  ηελ  πξνβνιή 

δξαζηεξηνηήησλ ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνχο. 

(ηβ) Σε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ εθκίζζσζεο κνηνπνδειάησλ. (ηγ) Σελ ίδξπζε 

ππεξαγνξψλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ . 

(ηδ) Σελ  άζθεζε ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ. (ηε) Σελ ζπκκεηνρή ζε Κπξηαθάηηθεο 

Αγνξέο. 

(ηζη) Σελ άζθεζε επαγγέικαηνο θνπξέα, θνκκσηή, ηερλίηε πεξηπνίεζεο ρεξηψλ θαη 

πνδηψλ, θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ζρεηηθήο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θαη Πεηζαξρηθνχ 

πκβνπιίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία Γεκ. Τγείαο. 

(ηδ) Σε ιεηηνπξγία εθζέζεσλ βηβιίνπ. 

(ηε) Σελ νξγάλσζε εθζέζεσλ (εθηφο ησλ Γηεζλψλ), ηε ξχζκηζε ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπο 

θαη ηελ  επνπηεία απηψλ. 

(ηζ) Σελ θαηαιιειφηεηα εθζεζηαθψλ ρψξσλ ζηεγαζκέλσλ κφληκα ή πξνζσξηλά ή 

ππαίζξησλ ή κηθηψλ. 

7. Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ππφ ηηο νπνίεο ρνξεγνχληαη νη  

αλσηέξσ  άδεηεο  θαη  εηζεγείηαη  ηε  ιήςε  κέηξσλ,  ζχκθσλα  κε  ηηο  ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο π.ρ. αλάθιεζε άδεηαο, αθαίξεζε άδεηαο, επηβνιή πξνζηίκσλ. 
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8. Διέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί ππαίζξηαο

 δηαθήκηζεο, ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη επηγξαθψλ, 

πξνβαίλεη ζηελ αθαίξεζε ησλ παξάλνκσλ ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ θαη επηγξαθψλ θαη 

εηζεγείηαη ηελ επηβνιή ησλ  πξνβιεπφκελσλ πξνζηίκσλ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

9. Παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηo Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη   

ηα   Γξαθεία   ηνπ   (ηήξεζε   πξσηνθφιινπ,   δηεθπεξαίσζε   θαη   αξρεηνζέηεζε 

αιιεινγξαθίαο, ζέκαηα πξνζσπηθνχ θιπ). 

(γ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Απαζρφιεζεο θαη Σνπξηζκνχ 

 (ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ  ΑΠΑΥΟΛΖΖ) 

1. ρεδηάδεη, εηζεγείηαη ηελ εθαξκνγή θαη εθαξκφδεη ηνπηθά πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη 

ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο ή ζπκκεηέρεη ζε αλάινγεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, γηα ηελ 

πξνψζεζε θαη δηεχξπλζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

2.  Μεξηκλά  γηα   ηελ   ελίζρπζε   ηεο   επηρεηξεκαηηθφηεηαο  θαη   ηεο   επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο   πξνσζψληαο  ηελ  ίδξπζε  θαη  ιεηηνπξγία  Κέληξσλ  Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη  Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην 

Γξαθείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη κε ηε Γηεχζπλζε Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Απαζρφιεζεο ηεο αληίζηνηρεο Πεξηθέξεηαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

πξνγξακκαηηθέο επηινγέο γηα ζέκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο δηα βίνπ κάζεζεο. 

3.  Μεξηκλά γηα ηελ απνξξφθεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ κε ηελ 

αλάπηπμε ζπκβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ πξνο ηνπο αλέξγνπο θαη ηελ πξνψζεζε ίζσλ 

επθαηξηψλ  πξφζβαζεο  ζηελ   αγνξά  εξγαζίαο.  Μεξηκλά  γηα  ηε  δεκηνπξγία  θαη 

ιεηηνπξγία κεραληζκψλ ελεκέξσζεο ησλ  αλέξγσλ γηα  ηηο  επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζηελ 

πεξηνρή. 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ  ΣΟΤΡΗΜΟΤ) 

4. Σεξεί κεηξψα θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ

 πεξηνρή ηνπ Γήκνπ (ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα, ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο, ζηνηρεία απαζρφιεζεο, νηθνλνκηθά ζηνηρεία θιπ). 

5. ρεδηάδεη  θαη  εηζεγείηαη  πξνγξάκκαηα δξάζεσλ παξέκβαζεο ηνπ  Γήκνπ  γηα  ηελ 

αλάπηπμε  ηνπ   ηνπξηζκνχ  ζηελ  πεξηνρή  θαη  ηελ  αλαβάζκηζε  ησλ  παξερνκέλσλ 
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ηνπξηζηηθψλ  ππεξεζηψλ,  ζε   ζπλεξγαζία  κε  ηνπο  ηνπξηζηηθνχο  επαγγεικαηηθνχο 

θνξείο ηεο πεξηνρήο. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. 

6. Μεξηκλά  γηα  ην  ζρεδηαζκφ  θαη  ηελ  πξαγκαηνπνίεζε  πξνγξακκάησλ  ηνπξηζηηθήο 

πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ (π.ρ. παξαγσγή ηνπξηζηηθνχ πιηθνχ θαη εθδφζεηο 

πξαθηηθψλ   νδεγψλ   γηα   ηνπο ηαμηδηψηεο,   ζπκκεηνρή   ζε   εθζέζεηο   ηνπξηζκνχ, 

δεκηνπξγία δηθηχσλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε άιιεο πεξηνρέο εληφο θαη εθηφο ηεο 

ρψξαο θιπ). 

7. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή κεραληζκψλ ελεκέξσζεο/πιεξνθφξεζεο  

ησλ επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο. 

 

1.2.1.9. ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο 

(α) Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο 

 (ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΔΚΓΟΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΑΓΔΗΧΝ) 

1. Παξαιακβάλεη, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ ππνβαιινκέλσλ θαθέισλ γηα ηελ έθδνζε 

νηθνδνκηθψλ  αδεηψλ,  ειέγρεη  ηηο  ππνβαιιφκελεο κειέηεο (αξρηηεθηνληθή,  ζηαηηθή, 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο, ζεξκνκφλσζε, παζεηηθή ππξνπξνζηαζία, κειέηε ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο) ζχκθσλα  κε  ηηο  ηζρχνπζεο   δηαηάμεηο  θαη  κεηά  ηνλ  έιεγρν  ησλ 

θνξνινγηθψλ εθδίδεη ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο. 

2. Διέγρεη ηηο αξρηηεθηνληθέο, ζηαηηθέο,  πδξαπιηθέο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο κειέηεο, ηε  

κειέηε  ζεξκνκφλσζεο, ηε  κειέηε  παζεηηθήο  ππξνπξνζηαζίαο  θαη  ηα  ζρεηηθά 

θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ έθδνζε αλαζεψξεζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ 

βηνκεραληθψλ θηηξίσλ, θαηά ηηο ξπζκίζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

3. Αλαζεσξεί θαη ελεκεξψλεη ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο, εγθξίλεη εξγαζίεο κηθξήο θιίκαθαο θαη  

ηεξεί  φια   ηα   απαηηνχκελα  ζρεηηθά  ζηαηηζηηθά  ζηνηρεία  θαη  αξρεία  ησλ νηθνδνκηθψλ 

αδεηψλ. 

4. Διέγρεη  ην  ζχλλνκν  εθδνζεηζψλ  νηθνδνκηθψλ  αδεηψλ  θαη  πξνβαίλεη  ζε  δηαθνπή 

εξγαζηψλ ή αλάθιεζε αδεηψλ, αλ απαηηείηαη. 

5.  Δθδίδεη απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ κεκνλσκέλσλ θηηξίσλ ή ησλ πεξηνρψλ, εληφο ησλ 

νπνίσλ νη φςεηο  ησλ θηηξίσλ πξέπεη λα απνπεξαηψλνληαη κέζα ζ’ έμη έηε απφ ηελ 

έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή ηεο αλσηέξσ απφθαζεο. 
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6. Υνξεγεί ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο  δνκηθήο ή κεραληθήο 

θαηαζθεπήο πξνο εγθαηάζηαζε  θεξαίαο  ζηαζκνχ  ζηελ  μεξά,  ζχκθσλα  κε  ην  

άξζξν  24  α΄  ηνπ  λ.2075/1992 (ΦΔΚ 129 Α΄), φπσο ηζρχεη, θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ 

ζηνπο παξαβάηεο. 

7. Παξέρεη δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη  

Πνιενδνκίαο  θαη  ηα  Σκήκαηά ηεο  (ηήξεζε  πξσηνθφιινπ,  δηεθπεξαίσζε  θαη 

αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέκαηα πξνζσπηθνχ θιπ). 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ) 

1. Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ γηα 

ηελ επέθηαζε / ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ πφιεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

2. Μειεηά   θαη   εηζεγείηαη   γηα   ηηο   αλάγθεο   ηξνπνπνηήζεσλ   /   αλαζεψξεζεο   ησλ 

ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ησλ πφιεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

3. Μειεηά θαη εηζεγείηαη ηελ πξνθαηαξθηηθή πξφηαζε αλάπιαζεο νξηζκέλεο πεξηνρήο 

4. Διέγρεη ηελ εθαξκνγή ξπκνηνκηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ , ζχκθσλα κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Οη εθαξκνγέο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηδίσο: 

(α) Σνλ έιεγρν εθαξκνγήο ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ζην έδαθνο πξηλ ηελ έγθξηζε ησλ 

πηλαθίδσλ εθαξκνγήο. 

(β)  Σελ  ζχληαμε  δηαγξακκάησλ  εθαξκνγήο  θαη  δηαγξακκάησλ  δηακνξθσκέλεο 

θαηάζηαζεο. 

(γ) Σνλ έιεγρν ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ζχληαμε 

πξάμεσλ ηαθηνπνηήζεσο θαη αλαινγηζκνχ ή πξάμεσλ εθαξκνγήο. 

(δ) Σελ επίβιεςε ηνπνγξαθηθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ Πξάμεσλ Δθαξκνγήο .Π. 

(ε) Σελ ζχληαμε Πξάμεσλ Δθαξκνγήο. 

(ζη) Σελ εθαξκνγή πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ θαη ζπλαθψλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ, πνπ 

δελ έρνπλ γεληθφηεξν ραξαθηήξα. 

(δ)  Σνλ έιεγρν  εθαξκνγήο  ξπκνηνκηθψλ  ζρεδίσλ  ζην  έδαθνο,  θαη΄  

άξζξν115 Κ.Β.Π.Ν. 

(ε) Σελ εθαξκνγή εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ επί ηνπ εδάθνπο θαηά ηελ πξφβιεςε ηεο 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 155 Κ.Β.Π.Ν. 

5. Γλσκνδνηεί  γηα  παξέθθιηζε  απφ  ηνπο  φξνπο  δφκεζεο  θαηαζθεπήο  θηηξίσλ  πνπ 

πξννξίδνληαη   γηα   γεσθηελνηξνθηθέο,   γεσπηελνηξνθηθέο   ή   πδαηνθαιιηεξγεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη γηα εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ιηπαζκάησλ, θαξκάθσλ, 

ηρζπνηξνθψλ,   γεσξγηθψλ   θαη   αιηεπηηθψλ   εθνδίσλ,   γεσξγηθψλ   θαη   αιηεπηηθψλ 

πξντφλησλ, ζηεγάζηξσλ ζθαγήο δψσλ θαη δεμακελψλ απφ  νπνηνδήπνηε πιηθφ (ε 

ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο Αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη Αιηείαο). 
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6. Σεξεί αξρεία ραξηψλ θαη ξπκνηνκηθψλ δηαγξακκάησλ, φξσλ δφκεζεο, δηαγξακκάησλ 

θαη πξάμεσλ εθαξκνγήο, πξάμεσλ ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκνχ 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ) 

1. Πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε εθαξκνγή ησλ 

εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ ησλ αληίζηνηρσλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. 

2. Πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο θαηαζθεπήο απζαίξεησλ θηηζκάησλ θαη ζηνλ ραξαθηεξηζκφ 

απηψλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία. 

3. ε πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο θαηά ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο παξαβάζεσλ, πξνβαίλεη ζε 

επηβνιή πξνζηίκσλ  ή   άιισλ   πξνβιεπνκέλσλ  θπξψζεσλ   θαηά   ηελ   

θείκελε πνιενδνκηθή λνκνζεζία. 

4. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ γεληθφ νηθνδνκηθφ θαλνληζκφ θαη 

ηηο νηθνδνκέο  πνπ ραξαθηεξίδνληαη επηθίλδπλεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε δεκνηηθή 

αζηπλνκία. 

5. Δηζεγείηαη  ηελ  αθαίξεζε  άδεηαο  απφ  νηθνδνκέο  γηα  κε  εμφθιεζε  αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ ζην ΗΚΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε δεκνηηθή αζηπλνκία. 

 

(β) Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 

1. ρεδηάδεη,  πξνγξακκαηίδεη,  εηζεγείηαη  θαη  κεξηκλά γηα  ηελ  εθαξκνγή  πνιηηηθψλ, 

πξνγξακκάησλ,   δξάζεσλ  θαη  κέηξσλ  γηα  ηελ  πξνζηαζία  θαη  αλαβάζκηζε  ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

2. Μεξηκλά   γηα   ηελ   πξνζηαζία   θαη   δηαρείξηζε   ησλ   πδάηηλσλ   πφξσλ   θαη   ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

3. Παξαθνινπζεί  ηελ  εθαξκνγή  ησλ  ξπζκίζεσλ πνπ  αθνξνχλ  ηηο  πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο. 

4. Μεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη θαιή ιεηηνπξγία κεραληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. ην πιαίζην απηφ κεξηκλά γηα : 

(α) ηελ δηαρείξηζε, ζχκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν ζρεδηαζκφ πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ 

Πεξηθέξεηα, ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε επίπεδν πξνζσξηλήο

 απνζήθεπζεο, κεηαθφξησζεο,  επεμεξγαζίαο,  αλαθχθισζεο  θαη  ελ  γέλεη  

αμηνπνίεζεο,  δηάζεζεο ιεηηνπξγίαο   ζρεηηθψλ   εγθαηαζηάζεσλ,   θαηαζθεπήο   

κνλάδσλ  επεμεξγαζίαο   θαη αμηνπνίεζεο, 

(β) ηελ απνθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ ρψξσλ ελαπφζεζεο (ΥΑΓΑ), ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ ηνκέα εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο. 

(γ)   Σελ   θαηαζθεπή   θαη   δηαρείξηζε  ζπζηεκάησλ  απνρέηεπζεο   θαη   βηνινγηθνχ 
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θαζαξηζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο 

(ΓΔΤΑ). 

5. Διέγρεη θαη εηζεγείηαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε 

ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σα ζέκαηα απηά 

αθνξνχλ ηδίσο : 

(α) Σελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζθαγείσλ. 

(β) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ γηα ηε δεκηνπξγία θνηκεηεξίσλ θαη ηελ παξνρή 

γλψκεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ρψξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ. 

(γ) Σελ πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε θαη αλάπιαζε πεξηνρψλ. 

(δ)  Σελ  παξνρή  γλψκεο  γηα  ηνλ  θαζνξηζκφ  βηνκεραληθψλ  θαη  Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πεξηνρψλ (Β.Δ.Π.Δ.) θαη γηα ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, θαη’ άξζξν 5 

λ.2545/1997 (ΦΔΚ 254, Α΄), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία Πνιενδνκίαο. 

(ε) Σελ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη  

Κιηκαηηθήο   Αιιαγήο  (π.ρ.  ηνπ  πξνγξάκκαηνο  Καζαξέο  Αθηέο  –  Καζαξέο 

Θάιαζζεο ). 

(ζη)  Σε  ιήςε  πξνιεπηηθψλ  θαη  θαηαζηαιηηθψλ  κέηξσλ γηα  ηελ  πξνζηαζία   ησλ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ εθδήισζε ππξθαγηάο. ην πιαίζην απηφ κεξηκλά γηα ηελ 

ηήξεζε  ησλ   ππνρξεψζεσλ  απφ  ηνπο  ηδηνθηήηεο,  λνκείο  θαη  επηθαξπσηέο,  πξνο 

θαζαξηζκφ ησλ νηθνπεδηθψλ θαη αθάιππησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο πφιεσλ θαη 

απηνηειψλ  νηθηζκψλ θαη  ζε  απφζηαζε  κέρξη  100  κέηξσλ απφ  ηα  φξηά  ηνπο.  ε 

πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ ππνρξέσλ, πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζηνλ 

απηεπάγγειην  θαζαξηζκφ ησλ  ρψξσλ  απηψλ θαη  βεβαηψλεη  εηο  βάξνο  ηνπο  ηελ 

ηζφπνζε ζρεηηθή δαπάλε ηνπ Γήκνπ. 

6. Μειεηά,  ζρεδηάδεη,  εηζεγείηαη  θαη  παξαθνινπζεί  ηελ  εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ( 

ζπζηήκαηα θαη πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο). 

7. Μεξηκλά γηα ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ησλ 

πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ. 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΧΝ) 

8. Σεξεί  ηηο  δηαδηθαζίεο  ιεηηνπξγίαο  ησλ  δεκνηηθψλ  θνηκεηεξίσλ  ζχκθσλα  κε  ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνπ εηδηθφηεξνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. 

9. Μεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ, θαζψο θαη γηα 

ηε ρνξήγεζε άδεηο ηαθήο θαη απνηέθξσζεο λεθξψλ. 

10. Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αξρείσλ θαηαγξαθήο ησλ θάζε είδνπο 

πιεξνθνξηαθψλ   ζηνηρείσλ   πνπ   ζρεηίδνληαη   κε  ηε   ιεηηνπξγία   ησλ   δεκνηηθψλ 

θνηκεηεξίσλ. 

11. Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο δνζνιεςίεο ησλ 
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πνιηηψλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηκεηεξίσλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απφδνζε ησλ εηζπξαηηνκέλσλ πνζψλ. 

12. Μεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα, εππξέπεηα, δηαθφζκεζε ησλ ρψξσλ ησλ θνηκεηεξίσλ 

θαζψο  θαη  γηα  ηε  ζπληήξεζε /  θαηαζθεπή ησλ  ηάθσλ  θαη  ησλ ινηπψλ ηερληθψλ 

ππνδνκψλ θαη πξαζίλνπ ησλ θνηκεηεξίσλ. 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΦΑΓΔΗΧΝ) 

13. Σεξεί  ηηο  δηαδηθαζίεο  ιεηηνπξγίαο  ησλ  δεκνηηθψλ  ζθαγείσλ  ζχκθσλα  κε  ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνπ εηδηθφηεξνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. 

14. Μεξηκλά γηα  ηελ  εμαζθάιηζε ησλ  θαηαιιήισλ  ζπλζεθψλ πγηεηλήο  ζηα  δεκνηηθά 

ζθαγεία, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

15. Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αξρείσλ θαηαγξαθήο ησλ θάζε είδνπο 

πιεξνθνξηαθψλ   ζηνηρείσλ   πνπ   ζρεηίδνληαη   κε  ηε   ιεηηνπξγία   ησλ   δεκνηηθψλ 

ζθαγείσλ. 

16. Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο δνζνιεςίεο ησλ 

πνιηηψλ σο πξνο  ηε ιεηηνπξγία ησλ ζθαγείσλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απφδνζε ησλ εηζπξαηηνκέλσλ πνζψλ. 

17. Μεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ησλ ζθαγείσλ θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε 

ησλ θάζε είδνπο ππνδνκψλ θαη ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ζθαγείσλ. 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ) 

18. ην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο ιεηηνπξγεί Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ην νπνίν είλαη 

αξκφδην γηα ηε  δηαηχπσζε εηζεγήζεσλ ζρεδηαζκνχ, ην ζπληνληζκφ δξάζεσλ γηα ηελ 

πξφζιεςε, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ. Δηδηθφηεξα ην Γξαθείν: 

 

 

(α) Γηαηππψλεη εηζεγήζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο 

ηνπ  Γήκνπ,  ζην  πιαίζην  ηνπ  εηήζηνπ  εζληθνχ  ζρεδηαζκνχ  θαη  κεξηκλά γηα  ηελ 

εθαξκνγή  ησλ  ζρεηηθψλ  πξνγξακκάησλ,  κέηξσλ  θαη  δξάζεσλ  ζην  πιαίζην  ηνπ 

εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 

(β) Τπνζηεξίδεη ην ζπληνληζκφ θαη επηβιέπεη ην έξγν ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα 

ηελ πξφιεςε,  εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

(γ) Μεξηκλά γηα ηελ δηάζεζε θαη ζπληνλίδεη ηελ δξάζε ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη  

κέζσλ γηα  ηελ  πξφζιεςε,  εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη  απνθαηάζηαζε  ησλ 

θαηαζηξνθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ 
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(δ) Δπεμεξγάδεηαη  εηδηθφηεξεο  πξνηάζεηο  πξνο  ηηο  αξκφδηεο  ππεξεζίεο  γηα  ηελ 

πξνζηαζία  ησλ  δαζηθψλ  πεξηνρψλ  ηνπ  Γήκνπ,  ζπκκεηέρεη  ζηελ  νξγάλσζε  ηεο 

ππξνπξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη  δηαηππψλεη πξνηάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

δαζψλ. 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ) 

19. Σν Σκήκα έρεη επίζεο σο αληηθείκελν ηελ πξνψζεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηηο 

θηλεηέο θαη  αθίλεηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ (θηίξηα, απηνθίλεηα θιπ) θαη ηελ 

πξνψζεζε ησλ ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο. ην πιαίζην απηφ: 

(α)  Μεξηκλά  γηα  ηε  κειέηε  θαη  ζηαδηαθή  εθαξκνγή  ζπζηήκαηνο  ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο Πνιηηείαο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

(β) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ βειηίσζεο θαη ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ 

ελεξγεηαθήο  απφδνζεο  γηα  ηηο  πξνκήζεηεο  ηνπ  Γήκνπ,  ζχκθσλα  κε  ηηο  ζρεηηθέο 

ξπζκίζεηο ηεο Πνιηηείαο. 

(γ) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ 

θηηξίσλ ηνπ  Γήκνπ, θαζψο θαη ησλ δηθηχσλ ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ δεκφζησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηελ Πνιηηεία. 

(δ) Μεξηκλά γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη   ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε, θαηά ην δπλαηφλ, θαζαξψλ νρεκάησλ απφ ην Γήκν. 

 

 

Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη πληήξεζεο Πξαζίλνπ 

 

(α) Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 (ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΟΠΣΔΗΑ) 

1. Μειεηά ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο θαη 

κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο άδεηαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο. 

2. Μειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη  κέζσλ πνπ είλαη

 θαηάιιεια γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απνθνκηδήο θαη 

κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, θαζψο θαη ηεο 

θαζαξηφηεηαο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ. 

3. Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο ησλ 

θάζε είδνπο ηερληθψλ κέζσλ θαη πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ (νρήκαηα, ηερληθά κέζα , θάδνη θιπ). 

4. πγθεληξψλεη, ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

θαζαξηφηεηαο θαη δηακνξθψλεη θαη παξαθνινπζεί ζρεηηθνχο   δείθηεο 
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απνδνηηθφηεηαο. 

5. Γηακνξθψλεη ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 

εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο ( απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, 

νδνθαζαξηζκφο, εηδηθά ζπλεξγεία θιπ). 

6. Μειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηελ θαηάιιειε ζπγθξφηεζε θαη ζηειέρσζε ησλ 

δηαθφξσλ ζπλεξγείσλ θαη εηζεγείηαη πξνγξάκκαηα αλαγθψλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

7. Πξνζδηνξίδεη ηα ζεκεία θαη κεξηκλά γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη 

θάδσλ αλαθχθισζεο. 

8. Παξαθνινπζεί ηελ θαλνληθή εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ δηελέξγεηαο ησλ εξγαζηψλ 

θαη επνπηεχεη ηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. 

9. Παξαθνινπζεί  ηελ  δηαζεζηκφηεηα  ησλ  ηερληθψλ  κέζσλ  πνπ  απαηηνχληαη  γηα  ηε 

δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ  θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην Γξαθείν πληήξεζεο Ορεκάησλ γηα 

ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο. 

10. Καηαξηίδεη   θαη   κεξηκλά  γηα   ηελ   εθαξκνγή πξνγξακκάησλ   εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο. 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΡΗΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ) 

11. Γηακνξθψλεη ηα αλαιπηηθά πεξηνδηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπγθξνηεί ηα ζπλεξγεία γηα ηελ 

απνθνκηδή ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ  θαη ηελ 

κεηαθνξά ηνπο ζηνπο ΥΤΣΑ ή ηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ηνπο. 

12. Γηελεξγεί κε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηερληθά κέζα ην έξγν ηεο απνθνκηδήο ησλ 

αζηηθψλ  απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο 

ζηνπο ΥΤΣΑ ή ηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ηνπο. 

13. Μεξηκλά  γηα  ηνλ  ζσζηφ  ρεηξηζκφ  θαη  ηελ  δηαηήξεζε  ζε  θαιή  θαηάζηαζε  ησλ 

νρεκάησλ θαη  ηερληθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπλεξγεία θαζαξηφηεηαο ηνπ 

Σκήκαηνο. 

 

14.  Καηαγξάθεη   θαη ζπγθεληξψλεη   θαζεκεξηλά  ζηνηρεία   γηα   ηελ   εθηέιεζε   ησλ 

πξνγξακκάησλ απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ. 

15. Μεξηκλά γηα ην πιχζηκν θαη ηελ δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ θάδσλ θαη ησλ 

απνξξηκκαηνδνρείσλ ζπγθέληξσζεο  ησλ  απνξξηκκάησλ θαη  ησλ  αλαθπθινχκελσλ 

πιηθψλ. 

16. Γηελεξγεί κε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηερληθά κέζα ην έξγν ηνπ  θαζαξηζκνχ ησλ 

νδψλ θαη ησλ  ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο ζπγθέληξσζεο  ησλ 

απνξξηκκάησλ ζε ρψξνπο κεηαθφξησζεο. 

17. πγθξνηεί εηδηθά ζπλεξγεία θαη δηελεξγεί  παξεκθεξείο εξγαζίεο φπσο ε πεξηζπιινγή 

νγθσδψλ  αληηθεηκέλσλ, ν  θαζαξηζκφο απφ  παξάλνκεο αθίζεο  θαη  δηαθεκίζεηο, ν 

θαζαξηζκφο εγθαηαιειεηκκέλσλ νηθηψλ θιπ. 
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(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ) 

18. Γηαρεηξίδεηαη  ην  ζηφιν  ησλ  νρεκάησλ  ηνπ  Γήκνπ  (απνξξηκκαηνθφξα,  δηάθνξα 

απηνθηλνχκελα  κεραλήκαηα, θνξηεγά θαη επηβαηεγά νρήκαηα) κεξηκλψληαο γηα ηε 

ζηειέρσζή ηνπο, ηελ αζθάιηζή  ηνπο θαη ηνλ εθνδηαζκφ κε φια ηα ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε 

έγγξαθα. 

19. Παξαθνινπζεί θαη επνπηεχεη ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ηελ θαηαλάισζε 

θαπζίκσλ θαη ηελ αλάγθε πεξηνδηθήο πξνιεπηηθήο ηνπο ζπληήξεζεο. 

20. Γηεξεπλά ηηο ζπλζήθεο ηπρφλ αηπρεκάησλ θαη κεξηκλά γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ 

θαη απνηειεζκάησλ αηπρεκάησλ. 

21. ρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη ηα πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ησλ θάζε είδνπο 

νρεκάησλ θαη θηλεηψλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

22. Μεξηκλά γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο βιαβψλ θαη ηελ επηζθεπή ησλ νρεκάησλ 

θαη θηλεηψλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

23. Σεξεί ηελ θπζηθή απνζήθε αληαιιαθηηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε   

ζπληήξεζε   θαη   ηελ   απνθαηάζηαζε   βιαβψλ   ησλ   νρεκάησλ   θαη   θηλεηψλ 

κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

24. πγθεληξψλεη, ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη δηακνξθψλεη θαη 

παξαθνινπζεί ζρεηηθνχο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο. 

 

(β) Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο πληήξεζεο Πξαζίλνπ 

 

1. Μειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη  κέζσλ πνπ 

είλαη  θαηάιιεια  γηα  ηε  δηαζθάιηζε  ηεο  ηθαλνπνηεηηθήο  ζπληήξεζεο  ησλ  ρψξσλ 

πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ. 

 

2. Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο ησλ 

θάζε είδνπο ηερληθψλ κέζσλ θαη πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

απνδνηηθή  εθηέιεζε  ησλ  ιεηηνπξγηψλ  ηεο  ζπληήξεζεο  ησλ  ρψξσλ  πξαζίλνπ  ηνπ 

Γήκνπ ( ηερληθά κέζα , εξγαιεία, ιηπάζκαηα, θάξκαθα θιπ). 

3. Γηακνξθψλεη ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 

εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ( θπηεχζεηο, ιίπαλζε, πφηηζκα, θιάδεκα 

θιπ). 

4. Γηακνξθψλεη ηα αλαιπηηθά πεξηνδηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπγθξνηεί ηα ζπλεξγεία γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θαη θεπνηερλίαο. 

5. Γηελεξγεί κε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηερληθά κέζα ην έξγν ηεο ζπληήξεζεο 
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πξαζίλνπ θαη θεπνηερλίαο. 

6. Μεξηκλά  γηα  ηνλ  ζσζηφ  ρεηξηζκφ  θαη  ηελ  δηαηήξεζε  ζε  θαιή  θαηάζηαζε  ησλ  

ηερληθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπλεξγεία ηνπ Σκήκαηνο. 

7. Καηαγξάθεη   θαη ζπγθεληξψλεη   θαζεκεξηλά  ζηνηρεία   γηα   ηελ   εθηέιεζε   ησλ 

πξνγξακκάησλ πξαζίλνπ ηνπ Σκήκαηνο. 

 

1.2.1.10. ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

Αξκνδηφηεηεο Απηνηεινχο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

 

Σν Απηνηειέο Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ είλαη αξκφδην γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, κε 

ηε ιήςε ησλ θαηαιιήισλ κέηξσλ θαη ηε ξχζκηζε ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. πγρξφλσο 

ην Σκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ πξνψζεζε θαη ξχζκηζε δεηεκάησλ  ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηελ  πξνψζεζε ηεο  Γηα  Βίνπ  Μάζεζεο, θαζψο  θαη  γηα  ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Νέαο Γεληάο. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ,   θαζνξίδνληαη 

απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Νφκσλ, Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ. 

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο γξαθείσλ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο 

θαη Πνιηηηζκνχ είλαη νη εμήο: 

 

(α) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

 

 (ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΥΔΓΗΑΜΟΤ/ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ/ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ) 

1. Γηεμάγεη  θνηλσληθέο  έξεπλεο,  ζρεδηάδεη,  εηζεγείηαη  θαη  κεξηκλά  γηα  ηελ  εθαξκνγή 

θνηλσληθψλ  πνιηηηθψλ ή ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε θαη 

θνηλσληθή θξνληίδα ηεο  βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο ειηθίαο, κε ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λνκηθψλ  πξνζψπσλ, ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ (παηδηθνί θαη 

βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, βξεθνθνκεία, νξθαλνηξνθεία, θέληξα αλνηθηήο πεξίζαιςεο θαη 

εκεξήζηαο θξνληίδαο, ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο ειηθησκέλσλ, γεξνθνκείσλ θιπ). 

2. ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή  ζπκκεηέρεη ζε 

πξνγξάκκαηα  θαη   δξάζεηο  γηα  ηελ  έληαμε  αζίγγαλσλ,  παιηλλνζηνχλησλ  νκνγελψλ 

κεηαλαζηψλ,  θαη  πξνζθχγσλ  ζηελ  θνηλσληθή,  νηθνλνκηθή  θαη  πνιηηηζηηθή  δσή  ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

3. Γηεμάγεη  θνηλσληθέο  έξεπλεο,  ζρεδηάδεη,  εηζεγείηαη  θαη  κεξηκλά  γηα  ηελ  εθαξκνγή 
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θνηλσληθψλ   πνιηηηθψλ  πνπ  αθνξνχλ  ηελ  θνηλσληθή  θξνληίδα  ηεο  νηθνγέλεηαο,  ηνπ 

παηδηνχ, ησλ εθήβσλ, ησλ  ειηθησκέλσλ, ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαζψο θαη εππαζψλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

4. ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ή ζπκκεηέρεη 

ζε δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε θαη θξνληίδα ηεο πγείαο ησλ δεκνηψλ κε 

ηελ ίδξπζε  θαη  ιεηηνπξγία  εγθαηαζηάζεσλ  γηα  ηελ παξνρή  ππεξεζηψλ  πγείαο  

θαη  ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο (κε  ηε δεκηνπξγία δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ 

ηαηξείσλ, θέληξσλ αγσγήο πγείαο, θέληξσλ ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε 

αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο, θέληξσλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο

 ησλ ζπκάησλ ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ 

πξνζψπσλ θαη θέληξσλ πξφιεςεο θαηά εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 

5. ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ 

πνπ ζηνρεχνπλ  ζηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, κε ηε 

δεκηνπξγία Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο. 

6. Μεξηκλά  γηα  ηελ  πξνψζεζε  θαη  αλάπηπμε  ηνπ  εζεινληηζκνχ  θαη  ηεο  θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο κε  ηε  δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαη νκάδσλ εζεινληψλ. 

7. πληνλίδεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ άζθεζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν  (πρ   κέζσ   ηεο  εθπφλεζεο  θαη  πεξηνδηθήο  αλαπξνζαξκνγήο  ελφο  

«Σνπηθνχ πκθψλνπ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο») 

8. Οξγαλψλεη,  παξαθνινπζεί  θαη  αμηνινγεί  ηε  δηθηχσζε  ηνπηθψλ  θνξέσλ  Κνηλσληθήο 

Φξνληίδαο, φπσο: 

  νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

 νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ 

 νη Μ.Κ.Ο 

 νη ππεξεζίεο θαη δνκέο Κνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ 

Κξάηνπο 

 ηα αληηπξνζσπεπηηθά ζψκαηα ησλ νκάδσλ-ρξεζηψλ 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ) 

1. Υνξεγεί  άδεηα  ίδξπζεο  θαη  ιεηηνπξγίαο  δεκνηηθψλ  θαη  ηδησηηθψλ  παηδηθψλ  ή 

βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ. 

2. Αζθεί έιεγρν  θαη  επνπηεία ζηα  ηδξχκαηα παηδηθήο  πξνζηαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ (ηδησηηθνί 

παηδηθνί ζηαζκνί) θαη επζχλεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ εμνρψλ. 
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3. Υνξεγεί άδεηα  ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ παηδηθήο  πξφλνηαο ζε ηδηψηεο, θαζψο 

θαη ζε ζπιιφγνπο ή ζσκαηεία πνπ επηδηψθνπλ θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο. 

4. Αζθεί  επνπηεία επί ησλ θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ θαη ηδξπκάησλ, εγθξίλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη  παξαθνινπζεί θαη  ειέγρεη ηηο επηρνξεγήζεηο, πνπ δίδνληαη ζε 

λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θνηλσθειείο ζθνπνχο. 

5. Μεξηκλά γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ κειψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη επνπηεχεη θαη 

ξπζκίδεη  ζέκαηα  ιεηηνπξγίαο  ηδξπκάησλ  πξνζηαζίαο  θαη  αγσγήο  νηθνγέλεηαο  ηνπ 

παηδηνχ, (φπσο Κέληξσλ Παηδηθήο Μέξηκλαο, Παηδηθψλ ηαζκψλ, Παηδηθψλ Δμνρψλ, 

παξαξηεκάησλ ΠΗΚΠΑ θαη ΚΔΠΔΠ). 

6. Υνξεγεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ ή αηφκσλ, πνπ πάζρνπλ αλίαηα απφ θηλεηηθή αλαπεξία. 

7. Μεξηκλά γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ Σακείσλ Πξφλνηαο θαη 

Πξνζηαζίαο Πνιπηέθλσλ, φηαλ ε έδξα ησλ Σακείσλ είλαη ζην Γήκν. 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ) 

 

Τινπνηεί δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δξάζεηο 

θαη ηα  πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηα Ννκηθά πξφζσπα ηνπ 

Γήκνπ. ην πιαίζην απηφ ελδεηθηηθά : 

(α)  Γηελεξγεί  θνηλσληθέο  έξεπλεο  γηα  ηε  ρνξήγεζε  ησλ  επηδνκάησλ  πξφλνηαο,  ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 

(β) Αζθεί θνηλσληθή εξγαζία κε άηνκα, νηθνγέλεηεο θαη θνηλσληθέο νκάδεο. 

 

(γ) Λεηηνπξγεί κνλάδεο ζπκβνπιεπηηθήο, ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 

(δ) πλεξγάδεηαη κε ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο γηα ελεκέξσζε ζε θνηλσληθά ζέκαηα (AIDS, 

λαξθσηηθά  θιπ)  θαη  ζε  ζπλεξγαζία  κε  ηνπο  ζπιιφγνπο  γνλέσλ  δηνξγαλψλεη  ρνιέο 

Γνλέσλ. 

(ε) Τινπνηεί πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ςπρνθνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ (πξνζθχγσλ, κεηαλαζηψλ, παιηλλνζηνχλησλ, θπιαθηζκέλσλ, 

ππεξειίθσλ θ.ι.π.) 

(ζη) Τινπνηεί δξάζεηο πξνζηαζίαο πεξηζαιπνκέλσλ ζε ηδξχκαηα θιεηζηήο πεξίζαιςεο 

(δ) Τινπνηεί δξάζεηο πξνζηαζίαο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ) 

1. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδπλάησλ πνιηηψλ. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο : 
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(α) Μεξηκλά γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ απηνζηεγαδνκέλσλ, γηα ηε 

ζρεηηθή κίζζσζε αθηλήησλ, ηε ξχζκηζε δηαθφξσλ ζεκάησλ θνηλσληθήο θαηνηθίαο θαη 

ηελ επηβνιή θπξψζεσλ γηα παξαβάζεηο ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο. 

(β) Δθδίδεη  πηζηνπνηεηηθά νηθνλνκηθή αδπλακίαο. 

(γ) Μεξηκλά γηα ηελ θαηαβνιή επηδνκάησλ ζε ηπθινχο, θσθάιαινπο, αλαζθάιηζηνπο 

παξαπιεγηθνχο, ηεηξαπιεγηθνχο θαη αθξσηεξηαζκέλνπο, δηαλνεηηθά 

θαζπζηεξεκέλνπο, αλίθαλνπο πξνο εξγαζία, ππνθέξνληεο απφ εγθεθαιηθή 

παξάιπζε (ζπαζηηθνχο), απξνζηάηεπηνπο αλήιηθνπο, ππνθέξνληεο απφ αηκνιπηηθή 

αλαηκία θαη βαξηά  αλάπεξνπο,  θαζψο  θαη  ζε  ινηπά  άηνκα  δηθαηνχκελα  παξνρήο  

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο,  ζχκθσλα κε ηηο  δηαηάμεηο  ηεο  ζρεηηθήο  λνκνζεζίαο, 

θαζψο  θαη  ησλ νηθείσλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

(δ) Δηζεγείηαη ηελ δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο νηθεκάησλ έλεθα απνξίαο ή γηα 

άιινπο ζνβαξνχο ιφγνπο. 

(ε) Πξνβαίλεη ζηελ αλαγλψξηζε δηθαηνχρσλ ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο. 

(ζη) Δηζεγείηαη ηελ έθδνζε απνθάζεσλ παξνρήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

(δ) Δηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ δηελέξγεηαο ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ, εξάλσλ θαη 

θηιαλζξσπηθψλ αγνξψλ. 

 

(ε) Υνξεγεί θάξηεο αλαπεξίαο έπεηηα απφ γλσκάηεπζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο 

 

2. Δπηκειείηαη ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΓΑ δεκφηεο θαη εθδίδεη 

βηβιηάξηα  θαη  βεβαηψζεηο  ζχκθσλα κε ηελ  ηζρχνπζα  λνκνζεζία πνπ  δηέπεη  ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο απηνχο. 

3. Παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη  

Πνιηηηζκνχ   θαη  ηα  Γξαθεία  ηνπ  (ηήξεζε  πξσηνθφιινπ,  δηεθπεξαίσζε  θαη 

αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέκαηα πξνζσπηθνχ θιπ). 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ) 

 

ρεδηάδεη,  εηζεγείηαη  θαη  κεξηκλά  γηα  ηελ  εθαξκνγή  πξνγξακκάησλ  θαη  κέηξσλ  πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ  ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. ην πιαίζην απηφ 

κεξηκλά γηα : 

(α) ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ 

θαη ησλ παηδηψλ 

(β) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθψλ ζηεξεφηππσλ κε 

βάζε ην θχιν 
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(γ) ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα εππαζείο νκάδεο γπλαηθψλ 

(δ)  ηελ  αλάπηπμε  δξάζεσλ  γηα  ηελ  αχμεζε  ηεο  ζπκκεηνρήο ησλ  γπλαηθψλ  ζηελ 

απαζρφιεζε 

(ε)  ηε  ιήςε  κέηξσλ  γηα  ηελ  ελαξκφληζε  επαγγεικαηηθψλ  θαη  νηθνγελεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ 

(ζη) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ 

θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ 

 

(β) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

 

1. ρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

(α) Μεξηκλά γηα ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ δεκνηηθψλ δεμακελψλ λεξνχ. 

(β) Μεξηκλά γηα ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, 

(γ) Μεξηκλά γηα ηνλ έιεγρν ηεο ερνξχπαλζεο, ηεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηεο εθπνκπήο 

ξχπσλ, ζνξχβσλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηξνρνθφξα, 

(δ) Υνξεγεί βηβιηάξηα πγείαο ζηνπο εθδνξνζθαγείο. 

 

(ε) Παξέρεη ζπλδξνκή ζην έξγν ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. θαη  δηελεξγεί ειέγρνπο ή άιιεο πξάμεηο, 

πνπ δεηνχλ ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπο. 

(πλεξγαζία κε ηνλ ηνκέα  δσηθήο παξαγσγήο ηεο ππεξεζίαο αγξνηηθήο παξαγσγήο, 

φηαλ απαηηείηαη). 

(ζη)  Μεξηκλά  γηα  ηελ  ηήξεζε  ησλ  θαλφλσλ  πγηεηλήο  ζηα  δεκφζηα  θαη  ηδησηηθά 

ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. 

 

2. ρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη κηα κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κέηξσλ γηα ηελ  

πξναγσγή   ηεο  δεκφζηαο  πγείαο.  ην  πιαίζην  απηφ  θαη  ζχκθσλα  κε  ηηο δηθαηνδνζίεο 

πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

 

(α) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εκβνιηαζκψλ. 

(β) Μεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε η) πξνγξακκάησλ  δεκφζηαο πγηεηλήο 

πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή απφ άιια 

Τπνπξγεία,  ην   θφζηνο  ησλ  νπνίσλ  βαξχλεη  απεπζείαο  ηνλ  πξνυπνινγηζκφ  ηνπ 

αληίζηνηρνπ  Τπνπξγείνπ  ηη)  εθηάθησλ  πξνγξακκάησλ  δεκφζηαο  πγείαο,  ηα  νπνία 

εθηεινχληαη  κε έθηαθηε  ρξεκαηνδφηεζε ηηη)  πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο  πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(γ) Δθδίδεη ηνπηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη  ιακβάλεη κέηξα ζε ζέκαηα δεκφζηαο 
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πγηεηλήο. 

(δ) Μεξηκλά γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο. 

(ε)  Οξγαλψλεη  απηνηειψο  ή  ζε  ζπλεξγαζία  κε  ηηο  αληίζηνηρεο  πεξηθεξεηαθέο 

ππεξεζίεο  εηδηθά  πξνγξάκκαηα  γηα  ηελ  πξνζηαζία  θαη  πξναγσγή  ηεο  Γεκφζηαο 

Τγείαο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

3. Ρπζκίδεη δηάθνξα δηνηθεηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα πγεία ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Γήκνπ. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

 

(α) Δηζεγείηαη ηνλ νξηζκφ ηαηξψλ πξνο εμέηαζε επαγγεικαηηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε 

θαηαζηήκαηα  πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρνξήγεζε ζε απηνχο βηβιηαξίσλ 

πγείαο. 

(β) Δηζεγείηαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε ηαηξνχο, νη νπνίνη πσινχλ θάξκαθα ρσξίο 

άδεηα,  θαζψο   θαη  ζε  βάξνο  ηαηξψλ  θαη  θαξκαθνπνηψλ  γηα  θαηνρή  ή  πψιεζε 

δεηγκάησλ θαξκάθσλ. 

 

(γ) Δηζεγείηαη ηνλ νξηζκφ ειεγθηή γηαηξνχ ΟΓΑ γηα ηα λ.π.δ.δ. ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Γήκνπ. 

 

(γ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ) 

 

1. Μεξηκλά γηα  ηελ  εμαζθάιηζε ησλ  θαηάιιεισλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ γηα  ηελ 

πξνζρνιηθή  εθπαίδεπζε θαη γηα ηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην  απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

 

(α) Μεξηκλά γηα ηελ ζπληήξεζε, ηε βειηίσζε, ηε θαζαξηφηεηα θαη ηελ θχιαμε ησλ 

πιηθνηερληθψλ   ππνδνκψλ  ηνπ  εζληθνχ  ζπζηήκαηνο  ηεο  πξσηνβάζκηαο  θαη  ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο,   κε  επηθχιαμε  ησλ  αξκνδηνηήησλ  ησλ  ρνιηθψλ 

Δπηηξνπψλ   θαη   παξέρεη   θάζε   αλαγθαία   δηνηθεηηθή   ππνζηήξημε  ζηηο   ρνιηθέο 

Δπηηξνπέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο (Άξζξν 

243 ηνπ ΓΚΚ). 

(β) Μεξηκλά γηα ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο θαηαιιειφηεηαο, επηινγήο θαη εθηίκεζεο ηεο 

αμίαο  νηθνπέδνπ γηα ηελ αλέγεξζε δηδαθηεξίνπ, θαζψο θαη επηινγήο νηθνπέδνπ 

κεηά θηηξίνπ θαηάιιεινπ λα ραξαθηεξηζζεί σο δηδαθηήξην. 
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(γ) πλεξγάδεηαη κε ηελ ηερληθή ππεξεζία, γηα ηελ απαιινηξίσζε νηθνπέδσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο, θαζψο θαη ηελ αλέγεξζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 

(δ) Μεξηκλά γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ γηα ηε ζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηε  

ζηέγαζε  θαη  ζπζηέγαζε  απηψλ  θαη  ζε  πεξίπησζε  ζπζηέγαζεο  θαζνξίδεη  ηελ 

απνθιεηζηηθή ρξήζε νξηζκέλσλ ρψξσλ ηνπ δηδαθηεξίνπ, απφ θάζε ζρνιηθή κνλάδα, 

θαζψο θαη ηελ θνηλή ρξήζε ησλ ππνινίπσλ ρψξσλ θαη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε 

ζπζηεγαδφκελεο ζρνιηθήο κνλάδαο (πλεξγαζία κε ηελ Οηθνλνκηθή ππεξεζία γηα ηε 

κίζζσζε αθηλήησλ). 

(ε) πλεξγάδεηαη κε ηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο,  ηελ ελεκεξψλεη γηα ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηεο θαη ηεο παξέρεη θάζε αλαγθαία δηνηθεηηθή ππνζηήξημε γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο. 

 

2. ρεδηάδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ   

ππνζηήξημε   ησλ   καζεηψλ   ηεο πξσηνβάζκηαο θαη   ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο,  αιιά  θαη  γηα  ηε  γεληθή  παηδεία  ησλ  θαηνίθσλ.  Πεξηιακβάλνληαη 

αξκνδηφηεηεο φπσο : 

 

(α) Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ 

(β) Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ 

(γ) Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πάξθσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο 

 

3. Μεξηκλά γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο ζην πιαίζην 

ηνπ αληίζηνηρνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ  θείκελε 

λνκνζεζία. ην πιαίζην απηφ  θαη  ζχκθσλα κε ηηο  δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

(α) Καηαξηίδεη, ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ αλαπηπμηαθνχ  πξνγξάκκαηφο ηνπ, ην ηνπηθφ 

πξφγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο, κε βάζε ην Δζληθφ Πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ην 

αληίζηνηρν πεξηθεξεηαθφ πξφγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο (λφκνο 3879 / 2010, άξζξν 8).  

Σν  ηνπηθφ  πξφγξακκα  δηα  βίνπ  κάζεζεο  πεξηιακβάλεη,  ηδίσο,  επελδχζεηο, 

πξνγξάκκαηα ή  επί κέξνπο δξάζεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη γεληθφηεξα 

δξάζεηο εθαξκνγήο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο δηα βίνπ κάζεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

(β) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο δηα βίνπ κάζεζεο θαη 

δηαρεηξίδεηαη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηε γεληθή 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ. 

(γ) Δηζεγείηαη ηελ ίδξπζε θαη κεξηκλά γηα ηε  ιεηηνπξγία Κέληξσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο ( 

Κ.Γ.Β.Μ.) πνπ  εθαξκφδνπλ ην ηνπηθφ πξφγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηα νπνία 

νξγαλψλνληαη είηε ζην πιαίζην  ηνπ  Σκήκαηνο, είηε ζην πιαίζην λνκηθνχ πξνζψπνπ 

ηνπ Γήκνπ. 
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(δ) Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπηθψλ δνκψλ θαη ηελ  εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα  Βίνπ Μάζεζεο  ζην 

πιαίζην πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ν Γήκνο κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

(ε)  Μεξηκλά  γηα  ηελ  εθαξκνγή  πξνγξακκάησλ  ησλ  Κέληξσλ  Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα  Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζην πιαίζην πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ 

ζπλάπηεη ν Γήκνο κε ην Τπνπξγείν. 

(ζη) Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ιατθήο επηκφξθσζεο ή γεληθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ   

κεηαθέξνληαη   απφ  ηε  Ννκαξρηαθή  Απηνδηνίθεζε  καδί  κε  ηελ  αληίζηνηρε 

επηρεηξεζηαθή   κνλάδα   ή  απνθεληξσκέλε  δνκή  ππεξεζηαθήο  κνλάδαο,  θαηά  ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3879 / 2010. 

 

4. Μειεηά  θαη  εηζεγείηαη  γηα  ηε  ξχζκηζε  δεηεκάησλ  εχξπζκεο  ιεηηνπξγίαο  ηεο 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ 

δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

 

(α) Δηζεγείηαη ηε δηάζεζε δηδαθηεξίνπ γηα άιιεο ρξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ή γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε  εθδειψζεσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ρνιηθή 

Δπηηξνπή. 

(β) Μεξηκλά γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζην ζρνιείν θνίηεζεο, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο, θαζψο θαη 

ηεο κεηαθνξάο θαη ζίηηζεο καζεηψλ κνπζηθψλ γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ (πλεξγαζία 

κε ηελ Οηθνλνκηθή ππεξεζία). 

(γ) Δπνπηεχεη θαη ειέγρεη ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. 

(δ)  Δγθξίλεη  ηελ  εγθαηάζηαζε,  κεηαθνξά  ή  επηζθεπή  ηειεθσληθψλ  ζπλδέζεσλ 

(θπξίσλ, δεπηεξεπνπζψλ, πξφζζεησλ θαη παξάιιεισλ) ζηα ζρνιεία. 

(ε) Οξγαλψλεη ζπλαπιίεο ή άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο γηα ηνπο καζεηέο, θαηφπηλ 

έγθξηζεο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 

(ζη) Μεξηκλά γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε δηνηθεηψλ ησλ ηδξπκάησλ, πνπ 

ρνξεγνχλ ππνηξνθίεο, εθφζνλ έρνπλ ηνπηθή ζεκαζία. 

(δ) Δγθξίλεη  νπνηαδήπνηε  κίζζσζε ηδησηηθνχ  απηνθηλήηνπ  δεκφζηαο ρξήζεο  γηα 

κεηαθνξά πξνζψπσλ θαη πιηθψλ πξνο θάιπςε ζρνιηθψλ αλαγθψλ. 

(ε)  Δηζεγείηαη  ηνλ  θαζνξηζκφ θνηλσθεινχο  ρξήζεο  ησλ  ζρνιείσλ  ζε  πεξίπησζε 

παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

(ζ) Δηζεγείηαη ηελ θαηαλνκή πηζηψζεσλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο γηα ηελ επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 
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(η) Δηζεγείηαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζηνπο γνλείο θαη 

θεδεκφλεο πνπ  δελ  εγγξάθνπλ ηα  παηδηά  ηνπο  ζην ζρνιείν  θαη  ακεινχλ γηα  ηελ 

ηαθηηθή θνίηεζή ηνπο. 

(ηα) Δηζεγείηαη ηε δηαθνπή καζεκάησλ, ιφγσλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ ή  επηδεκηθήο 

λφζνπ, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ. 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ , ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ) 

5. ρεδηάδεη, εηζεγείηαη   θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη 

δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, ηελ 

πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ  αγαζψλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. Πεξηιακβάλνληαη πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο φπσο : 

(α)  Γεκηνπξγία  πνιηηηζηηθψλ  θαη  πλεπκαηηθψλ θέληξσλ,  κνπζείσλ, πηλαθνζεθψλ, 

θηλεκαηνγξάθσλ  θαη  ζεάηξσλ,  θηιαξκνληθψλ θαη  ζρνιψλ  δηδαζθαιίαο  κνπζηθήο, 

ζρνιψλ ρνξνχ, δσγξαθηθήο, γιππηηθήο θιπ. 

 

(β) Γηνξγάλσζε θαη εθαξκνγή  πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ (ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, 

ζπλαπιίεο θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο). 

(γ)  Πξνζηαζία  κνπζείσλ,  κλεκείσλ,  ζπειαίσλ  θαζψο  θαη  αξραηνινγηθψλ  θαη 

ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο. 

(δ) Δπηζθεπή, ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε παξαδνζηαθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζρνιηθψλ 

θηηξίσλ θαη θηηξίσλ πνπ παξαρσξνχληαη ζην Γήκν απφ ηξίηνπο. 

(ε) Πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 (ζη) Πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 

6. Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηε ξχζκηζε ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ. ην πιαίζην απηφ θαη  

ζχκθσλα κε ηηο  δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο  ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

(α) Δηζεγείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή 

θεζηηβάι ηνπηθήο εκβέιεηαο. 

(β)  Δηζεγείηαη  γηα  ηελ  επηρνξήγεζε  ΝΠΗΓ  ηα  νπνία  αλαπηχζζνπλ  πνιηηηζηηθνχ 

ραξαθηήξα δξαζηεξηφηεηεο ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ. 

(γ) Δηζεγείηαη γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ κνπζηθψλ 

ηδξπκάησλ   (Ωδείσλ,  κνπζηθψλ  ζρνιψλ,  ρνξσδηψλ,  ζπκθσληθψλ  νξρεζηξψλ  θαη 

ζπγθξνηεκάησλ κνπζηθήο δσκαηίνπ). 

 

7. ρεδηάδεη, εηζεγείηαη   θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη 

δξάζεσλ γηα ηελ  πξνψζεζε ηνπ ηνπηθνχ αζιεηηζκνχ θαη ηελ παξνρή δπλαηνηήησλ 

άζιεζεο ζηνπο θαηνίθνπο.  Πεξηιακβάλνληαη πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο φπσο 

: 
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(α)  Καηαζθεπή,  ζπληήξεζε  θαη  δηαρείξηζε  αζιεηηθψλ  εγθαηαζηάζεσλ  (δεκνηηθά 

γπκλαζηήξηα, αζιεηηθά θέληξα θαη δεκνηηθνί ρψξνη άζιεζεο). 

(β) Πξνψζεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηνπ καδηθνχ αζιεηηζκνχ θαη 

δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. 

(γ) Άζθεζε επνπηείαο επί ησλ Δζληθψλ Αζιεηηθψλ Κέληξσλ, πνπ θαζνξίδνληαη κε 

δηππνπξγηθή απφθαζε. 

 

8. Σεξεί ην κεηξψν λέσλ θαη  ζπλεξγάδεηαη κε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Νέσλ γηα ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πιήξε θαη ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ λέσλ. 

9. Μεξηκλά γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο λένπο   

θαη   ζπκκεηέρεη  ζηνπο   ζρεδηαζκνχο  θαη   ηα   πξνγξάκκαηα  ηεο   Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Νέαο Γεληάο. 

10. Παξαθνινπζεί   ηε ιεηηνπξγία θαη δξάζε δεκνηηθψλ δνκψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ  

εθαξκφδνπλ   πξνγξάκκαηα  θαη  δξάζεηο  ζηνπο  ηνκείο  ηνπ  πνιηηηζκνχ  ηνπ αζιεηηζκνχ 

θαη ηεο Νέαο Γεληάο. 

 

11. Τινπνηεί δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ζηνπο ηνκείο ηνπ Πνιηηηζκνχ, ηνπ Αζιεηηζκνχ θαη  ηεο  

Νέαο  Γεληάο,  ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο  δξάζεηο  θαη  ηα  πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη 

απφ ηα Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ. 

 

1.2.1.11. ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

(α) Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο ησλ Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ ηνπ Γήκνπ 

Σν  Σκήκα  Τπνζηήξημεο  ησλ  Πνιηηηθψλ  Οξγάλσλ  παξέρεη  θάζε  είδνπο  δηνηθεηηθή  θαη 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηα αηξεηά δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ. Δηδηθφηεξα ην Σκήκα : 

1. Παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηα ζπιινγηθά δηνηθεηηθά   

αηξεηά   φξγαλα  ηνπ   Γήκνπ,  δειαδή   ην   Γεκνηηθφ  πκβνχιην,  ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, ηελ  Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο  θαη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (νξγάλσζε

 ζπλεδξηάζεσλ, ηήξεζε πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ, παξαγσγή , 

δηεθπεξαίσζε,   δηαρείξηζε  θαη   αξρεηνζέηεζε  εγγξάθσλ,  ξχζκηζε  ζπλαληήζεσλ, ηήξεζε 

πξσηνθφιινπ, ηήξεζε αξρείνπ απνθάζεσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θιπ). 

2. Παξέρεη  θάζε  είδνπο  δηνηθεηηθή  θαη  γξακκαηεηαθή  ππνζηήξημε  πξνο  ηα  αηνκηθά 

δηνηθεηηθά   αηξεηά   φξγαλα   ηνπ   Γήκνπ,   δειαδή   ηνλ   Πξφεδξν  ηνπ   Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ,  ηνλ  Γήκαξρν, ηνπο Αληηδεκάξρνπο, θαζψο  θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα 

(νξγάλσζε  θαη  ξχζκηζε ζπλαληήζεσλ,  παξαγσγή  ,  δηεθπεξαίσζε,  δηαρείξηζε  θαη 

αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ, ηήξεζε πξσηνθφιινπ, ηήξεζε αξρείνπ
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 απνθάζεσλ αηνκηθψλ νξγάλσλ θιπ). 

3. Παξέρεη  δηνηθεηηθή  ππνζηήξημε  πξνο  ηε  Γεκνηηθή  Δπηηξνπή  Γηαβνχιεπζεο,  ην 

πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ, ηηο Δπηηξνπέο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη 

πξνο ην πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο
3

. 

4. Παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηηο Γεκνηηθέο Παξαηάμεηο. 

5. Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηηο 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ. 

6. Σεξεί ην αξρείν ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ ζε δηαθφξνπο θνξείο θαη φξγαλα θαη κεξηκλά 

γηα  ηελ  απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηνπο  εθπξνζψπνπο θαη  ηελ  παξαιαβή  θαη δηεθπεξαίσζε 

ησλ εθζέζεσλ πνπ ππνβάιινπλ ζην Γήκν. 

 

(β) Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο θαη Λεμηαξρείνπ 

 

 (ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ  ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ) 

 

1. Σεξεί  θαη  ελεκεξψλεη  ηα  κεηξψα  ηνπ  δεκνηνινγίνπ  θαη  ηα  κεηξψα  αξξέλσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε  λνκνζεζία γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηήξεζε ηνπ Δζληθνχ 

Γεκνηνινγίνπ. 

2. Μεξηκλά  γηα  ηελ  πξφζιεςε  θαη  αιιαγή  επσλχκνπ,  θαζψο  θαη  ηελ πξφζιεςε 

παηξσλχκνπ θαη κεηξσλχκνπ απφ παηδηά, πνπ γελλήζεθαλ ρσξίο γάκν ησλ γνλέσλ ηνπο ή 

είλαη αγλψζησλ γνλέσλ. 

3. Μεξηκλά  γηα  ηνλ  εμειιεληζκφ  ηνπ  νλνκαηεπσλχκνπ  Διιήλσλ  ηνπ  εμσηεξηθνχ, 

νκνγελψλ αιινδαπψλ, πνπ απνθηνχλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη παιηλλνζηεζάλησλ 

νκνγελψλ, πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. 

4. Υνξεγεί άδεηεο πνιηηηθνχ γάκνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ ηέιεζε ησλ γάκσλ απηψλ. 

5. Δλεκεξψλεη  πεξηνδηθά  ηηο  δεκφζηεο  ππεξεζίεο  γηα  ηηο  κεηαβνιέο  πξνζσπηθήο 

θαηάζηαζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξνχκελα ζηνηρεία. 

6. Δθδίδεη θάζε είδνπο πηζηνπνηεηηθά αηνκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαζψο θαη θάζε 

είδνπο βεβαηψζεηο, θαηαιφγνπο θαη πίλαθεο κε ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηα αλσηέξσ Μεηξψα. 

7. πλεξγάδεηαη κε άιινπο Γήκνπο θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηηο πεξηπηψζεηο κεηαβνιψλ ησλ 

κεηξψσλ ζε αληηζηνηρία πξνο αλάινγα αξρεία πνπ ηεξνχληαη εθεί. 

8. Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γήκνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζρχνπζα 

εθινγηθή λνκνζεζία. 
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(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ  ΛΖΞΗΑΡΥΔΗΟΤ) 

 

9. Σεξεί θαη ελεκεξψλεη ηα  ιεμηαξρηθά βηβιία θαη αξρεία, ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη ηα 

ιεμηαξρηθά γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ (γελλήζεηο, γάκνη, 

ζάλαηνη)  θαζψο  θαη  θάζε  κεηαγελέζηεξν  γεγνλφο  πνπ  ζπλδέεηαη  κε  απηά  (π.ρ. 

δηαδχγηα), ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο. 

10. Σεξεί αξρεία επηζήκσλ εγγξάθσλ ιεμηαξρηθψλ γεγνλφησλ. 

11. Δθδίδεη απνζπάζκαηα ησλ ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ ή άιια ζεζκνζεηεκέλα 

πηζηνπνηεηηθά. 

12. Δλεκεξψλεη ηα αληίζηνηρα Σκήκαηα άιισλ Γήκσλ γηα ηα ιεμηαξρηθά γεγνλφηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηα ζηνηρεία ησλ κεηξψσλ / αξρείσλ πνπ ηεξνχληαη ζηα Σκήκαηα απηά. 

13. πλεξγάδεηαη κε Λεμηαξρεία άιισλ Γήκσλ ζε πεξηπηψζεηο κεηαβνιψλ ή πξνζζήθεο 

ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ πνπ βξίζθνληαη θαηαρσξεκέλεο εθεί. 

(γ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Αιινδαπψλ 

1. Σεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί ηζαγέλεηαο, 

αιινδαπψλ θαη κεηαλάζηεπζεο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ 

δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

 

(α) Σεξεί Μεηξψν Αιινδαπψλ. 

(β) Παξαιακβάλεη αηηήζεηο , ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα πξνσζεί ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία  ηεο  Πεξηθέξεηαο  γηα  ηελ  ρνξήγεζε  θαη  αλαλέσζε  αδεηψλ  παξακνλήο 

αιινδαπψλ ζηελ Διιάδα. 

(γ)  Παξαιακβάλεη αηηήζεηο  θαη  δηθαηνινγεηηθά  γηα  ηελ  απφθηεζε  ηεο  ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο   κε   πνιηηνγξάθεζε   θαη   ηηο   πξνσζεί   ζηελ   αξκφδηα   ππεξεζία   ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

(δ) Δπηδίδεη ζρεηηθέο κε ηα αλσηέξσ απνθάζεηο ζε αιινδαπνχο 

 

(δ) Σκήκα Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ  ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ) 

1. ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη εζσηεξηθψλ 

θαλνληζκψλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ Γήκνπ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ, ζην πιαίζην 

πάληνηε ησλ γεληθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ηεο Πνιηηείαο. 

2. ην πιαίζην θαη ησλ πνιηηηθψλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζεζπίδεη ε Πνιηηεία γηα ηνλ 

δεκφζην ηνκέα, κεξηκλά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ ζέζεσλ εξγαζίαο αλά 

δηνηθεηηθή ελφηεηα ηνπ Γήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Οξγάλσζεο ηνπ Σκήκαηνο  Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο θαη ηελ 

θαηάξηηζε /  επηθαηξνπνίεζε ησλ πεξηγξαθψλ αξκνδηνηήησλ ησλ επηκέξνπο ζέζεσλ. 
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3. Παξαθνινπζεί ηελ θάιπςε  ησλ δηαθφξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο ηνπ 

Γήκνπ  κε ζηφρν ηφζν ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ ζηειερψλ φζν θαη ηελ 

απξφζθνπηε θαη δηαξθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ. 

4. Δηζεγείηαη, έπεηηα απφ ζρεηηθά αηηήκαηα ησλ αξκφδησλ Πξντζηακέλσλ, ηηο 

θαηάιιειεο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ζηειερψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θάιπςε ησλ 

επηκέξνπο ζέζεσλ εξγαζίαο κε βάζε ηα πξνζφληα ησλ ζηειερψλ. 

5. Αμηνινγεί  ηα  πξνζφληα  ησλ  λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζηειερψλ  θαη δηακνξθψλεη 

ζρεηηθέο πξνηάζεηο πξνο ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ πξνο θάιπςε ζέζεσλ. 

6. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γήκν 

θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

7. Δηζεγείηαη  θαη  παξαθνινπζεί  ηελ  πινπνίεζε  κέηξσλ  επηπξφζζεηεο  ζηήξημεο  ηνπ 

αλζξψπηλνπ  δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ ( πρ. νξγάλσζε κεηαθηλήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ,  παηδηθνί ζηαζκνί θιπ). 

 

8. Μεξηκλά  γηα   ηελ   αλάπηπμε   ηνπ   αλζξψπηλνπ   δπλακηθνχ  ηνπ   Γήκνπ   κε  ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ   ησλ   αλαγθψλ   βειηίσζεο   ησλ   πξνζφλησλ   θαη   ηθαλνηήησλ   ησλ 

εξγαδνκέλσλ  θαη  ηελ   εηζήγεζε   θαη  ηελ  παξαθνινχζεζε  ηεο  πινπνίεζεο  ησλ 

ζπκθσλνπκέλσλ κέηξσλ βειηίσζεο. 

9. ρεδηάδεη,, εηζεγείηαη   θαη νξγαλψλεη   πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο θαη 

επηκφξθσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ. Παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη κεξηκλά  γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ πινπνίεζε 

ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζηελ πξάμε. 

10. Μεξηκλά  γηα  ηελ  βειηίσζε  ησλ  αλζξσπίλσλ  ζρέζεσλ  κέζα  ζην  Γήκν  κε  ηνλ 

ζρεδηαζκφ,  ηελ   εηζήγεζε   θαη   ηελ   νξγάλσζε   ζρεηηθψλ   πξνγξακκάησλ  (   πρ. 

εθδειψζεηο, ηαμίδηα θιπ). 

 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΜΖΣΡΧΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ) 

11. Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ  λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ 

εθάζηνηε θαη ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο  ηνπ Γήκνπ κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ( πρ. ζέκαηα

 κηζζνινγηθά, σξαξίνπ, αδεηψλ, αζζελεηψλ, ππεξσξηψλ, απνιζεσλ, 

δηεθδηθήζεσλ θιπ) 

12. Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα θαη νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ γηα  ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε βάζε ηηο λφκηκεο 

δηαδηθαζίεο. 

13. Σεξεί  ηα  Μεηξψα  ηνπ  Πξνζσπηθνχ  ζην  νπνίν  θαηαγξάθνληαη  ηα  ζηνηρεία  ηεο 

αηνκηθήο  θαη   νηθνγελεηαθήο  ηνπ  θαηάζηαζεο,  νη  θάζε  είδνπο  κεηαβνιέο  ζηελ 
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εξγαζηαθή  ηνπ  δσή  (πξνζιήςεηο,  απνιχζεηο,  αιιαγέο  ζέζεσλ  εξγαζίαο,  ακνηβέο, 

άδεηεο, απνπζίεο, αμηνινγήζεηο θιπ) θαη ηα πξνζφληα ηνπ. 

14. ρεδηάδεη θαη  εηζεγείηαη βειηηψζεηο  θαη  παξαθνινπζεί ηελ  εθαξκνγή φισλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (ηήξεζε σξαξίνπ, έγθξηζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ππεξσξηψλ θιπ). 

15. πγθεληξψλεη  ηα  ζηνηρεία  απαζρφιεζεο  θαη  ηηο  κεηαβνιέο  ησλ  ζηνηρείσλ  ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο ακνηβέο ηνπο θαη ελεκεξψλεη έγθαηξα ηηο αξκφδηεο 

νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο , ψζηε λα  πξνσζείηαη έγθαηξα ε πιεξσκή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε 

απφδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

16. πλεξγάδεηαη  κε ηνπο  Πξντζηακέλνπο ησλ  επηκέξνπο δηνηθεηηθψλ  ελνηήησλ  ηνπ 

Γήκνπ θαη ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζε εξγαζηαθά

 ζέκαηα (δηαρείξηζε παξνπζηψλ, ππεξσξηψλ, βεβαηψζεσλ πξνο ην 

πξνζσπηθφ θιπ). 

17. Δθδίδεη θάζε είδνπο βεβαηψζεηο πξνο ην πξνζσπηθφ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

απαζρφιεζήο ηνπο ζην Γήκν. 

18. Μεξηκλά γηα ηελ ζέζπηζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ,  ζχκθσλα  κε  ηελ  λνκνζεζία. Παξέρεη  θάζε  δηνηθεηηθή  ππνζηήξημε ζηνπο  

ηερληθνχο  αζθαιείαο   θαη   ζηνπο  γηαηξνχο  εξγαζίαο  πνπ  πξνζθέξνπλ  ηηο αληίζηνηρεο  

ππεξεζίεο  ηνπο  ζην  Γήκν  ζχκθσλα  κε  ηηο  αξκνδηφηεηέο  ηνπο  πνπ θαζνξίδνληαη απφ 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. χκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηεο απηέο: 

(α)  Ο  ηερληθφο  αζθάιεηαο  παξέρεη  πξνο  ηα  φξγαλα  δηνίθεζεο  ηνπ  Γήκνπ,  ζηνπο 

εξγαδφκελνπο  θαη  ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή 

πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξφιεςε ησλ 

εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. 

(β)  Ο  γηαηξφο  εξγαζίαο  παξέρεη  πξνο  ηα  φξγαλα  δηνίθεζεο  ηνπ  Γήκνπ,  ζηνπο 

εξγαδφκελνπο  θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή 

πξνθνξηθά,   ζρεηηθά κε ηα  κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

(γ) Ο γηαηξφο εξγαζίαο θαη ν ηερληθφο αζθάιεηαο θαηαρσξνχλ ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο 

ηνπο  ζε  εηδηθφ  βηβιίν.  Σα  φξγαλα  δηνίθεζεο  ηνπ  Γήκνπ  ιακβάλνπλ  γλψζε  ησλ 

ππνδείμεσλ απηψλ ελππνγξάθσο. 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ  ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ) 

19. Μεξηκλά γηα  ηελ  θχιαμε,  ηελ  αζθάιεηα θαη  ηελ  θαζαξηφηεηα  ησλ  θάζε  είδνπο 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

20. Μεξηκλά γηα  ηελ  ζπληήξεζε  θαη  απνθαηάζηαζε  βιαβψλ  ησλ  θηηξηαθψλ  θαη  ησλ 
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ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

21. Μεξηκλά γηα ηηο κεηαθηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ. 

22. Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ  Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ θαη 

δηεθπεξαηψλεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο γξακκαηείεο ησλ επηκέξνπο 

ππεξεζηψλ. 

23. Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηνπ Γήκνπ. 

24. Παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη ηα Σκήκαηά ηεο (ηήξεζε πξσηνθφιινπ, 

δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέκαηα πξνζσπηθνχ θιπ). 

25. Μεξηκλά  γηα  ηε  ζχζηαζε  θαη  ηελ  εχξπζκε  ιεηηνπξγία ησλ  απνθεληξσκέλσλ 

Γξαθείσλ Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ ζε δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ. 

 

(ε) Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Κ.Δ.Π. 

Σν  Σκήκα  Κ.Δ.Π.  (Κέληξν  Δμππεξέηεζεο  Πνιηηψλ)  είλαη  αξκφδην  γηα  ηελ  παξνρή 

δηνηθεηηθψλ  πιεξνθνξηψλ  θαη  ηε  δηεθπεξαίσζε  ησλ  ππνζέζεσλ  ησλ  πνιηηψλ  απφ  ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ΄χιελ 

αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ. Δζσηεξηθψλ. 

Δηδηθφηεξα ην Σκήκα: 

1. Δλεκεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

2. Παξαιακβάλεη  αηηήζεηο  πνιηηψλ  γηα  ηελ  δηεθπεξαίσζε  ππνζέζεψλ  ηνπο  απφ  ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ δελ ππνβάιινληαη καδί  κε 

ηελ αίηεζε, ηα αλαδεηά θαη ηα παξαιακβάλεη κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο, κεηά απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ησλ πνιηηψλ. 

3. Γηαβηβάδεη πιήξεηο ηνπο θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξκφδηα γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. 

4. Παξαιακβάλεη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηα ηειηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ ηνπο 

πνιίηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ παξάδνζή ηνπο  ζηνπο πνιίηεο, είηε κε απνζηνιή, είηε κέζσ ηνπ 

ΚΔΠ. 

5. Παξέρεη δηάθνξεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ζχκθσλα κε ηνλ γεληθφ ζρεδηαζκφ ησλ ΚΔΠ (  

επηθχξσζε  εγγξάθσλ, ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ρνξήγεζε παξάβνισλ, ρνξήγεζε 

απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θιπ). 

6. Σεξεί αξρεία θαη επεμεξγάδεηαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ δξάζε ηνπ ΚΔΠ. 

7. Παξαθνινπζεί  θαη  ππνζηεξίδεη  ηελ  εθαξκνγή  ηνπ  πξνγξάκκαηνο  e-kep  γηα  ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζε απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ. 

8. Τπνδέρεηαη απφ άιια Κ.Δ.Π. αηηήζεηο πνιηηψλ ε δηεθπεξαίσζε ησλ νπνίσλ εκπίπηεη ζηηο  
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αξκνδηφηεηεο ηνπ  Γήκνπ.  Πξνσζεί  ηα  αηηήκαηα  απηά  ζηηο  αξκφδηεο γηα  ηε 

δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζίεο θαη παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο δηεθπεξαίσζεο θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ λφκηκσλ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ. Παξαιακβάλεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα απφ ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηα απνζηέιιεη ζηα Κ.Δ.Π. ηεο αξρηθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

9. Τπνδέρεηαη  θαη  δηαρεηξίδεηαη  ηα  παξάπνλα  θαη  ηηο  πξνηάζεηο  ησλ  πνιηηψλ  γηα 

βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

 

1.2.1.12. Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

(α) Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ, Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνκεζεηψλ 

 

 (ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖΖ) 

 

1. Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο ησλ Πξνυπνινγηζκψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

2. πλεξγάδεηαη κε ηηο επηκέξνπο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

,  θαηεπζχλζεσλ θαη πξνηχπσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ θαηάξηηζε απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ  

πξνυπνινγηζκψλ ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηά ηνπο. 

3. πγθεληξψλεη ηνπο επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ππεξεζηψλ θαη  δηακνξθψλεη θαη 

εηζεγείηαη ηνπο ζπλνιηθνχο Πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Γήκνπ πξνο έγθξηζε απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα. 

4. Παξαθνινπζεί  ηελ  εθηέιεζε  ησλ  Πξνυπνινγηζκψλ,  επηζεκαίλεη  ηηο  απνθιίζεηο κεηαμχ 

απνινγηζηηθψλ θαη πξνυπνινγηζηηθψλ κεγεζψλ , κεξηκλά γηα ηελ   εξκελεία ησλ 

απνθιίζεσλ θαη εηζεγείηαη ηηο αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

5. πλεξγάδεηαη κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ακθίδξνκεο ελεκέξσζεο θαη ξνήο ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθηέιεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ θάζε ππεξεζίαο . 

6. Μεξηκλά γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή ζηα αξκφδηα φξγαλα ηα πεξηνδηθά νηθνλνκηθά 

απνινγηζηηθά  ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ 

εθαξκφδεη ν Γήκνο. 

7. Παξαθνινπζεί ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εμέιημε ησλ ηακεηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

Γηεξεπλά ηηο ηακεηαθέο αλάγθεο θαη  εηζεγείηαη ηηο θαηάιιειεο  κεζφδνπο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ηακεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ (π.ρ. δαλεηζκφο) . Μεξηκλά γηα ηελ  

εθαξκνγή ησλ  απνθάζεσλ πνπ  ζρεηίδνληαη  κε ηελ  θάιπςε  ησλ  ηακεηαθψλ αλαγθψλ 

ηνπ Γήκνπ. 

8. πλεξγάδεηαη κε ηηο ηξάπεδεο θαη κεξηκλά γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Γήκνπ. 
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(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΧΝ) 

 

9. Σεξεί ην ζχζηεκα ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ηνπ Γήκνπ (Γεληθή θαη 

αλαιπηηθή ινγηζηηθή ). Σεξεί  ηηο ζρεηηθψλ ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη  ηα  αληίζηνηρα   

ινγηζηηθά   βηβιία  θαη  ζηνηρεία  πνπ  πξνβιέπνληαη  απφ  ηελ λνκνζεζία. 

10. Σεξεί ηα  αξρεία ησλ θάζε είδνπο παξαζηαηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ηνπ Γήκνπ. 

11. Παξαθνινπζεί  θαη  κεξηκλά  γηα  ηελ εθπιήξσζε  φισλ  ησλ  θνξνινγηθψλ  θαη 

αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

12. Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε ινγηζηηθή ζπκθσλία ησλ δνζνιεπηηθψλ ινγαξηαζκψλ κε 

ηξάπεδεο, πξνκεζεπηέο, πηζησηέο θαη άιινπο ζπλαιιαζζνκέλνπο κε ηνλ Γήκν , θαζψο θαη 

ησλ δνζνιεπηηθψλ ινγαξηαζκψλ κε ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηα ηδξχκαηα ηνπ Γήκνπ. 

13. Δθδίδεη ηηο  ινγηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην ηεξνχκελν 

ινγηζηηθφ ζρέδην (πρ. ηζνινγηζκνί θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο) θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο. 

 

14. Παξέρεη θάζε είδνπο πιεξνθφξεζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ θαη ηηο 

ππφινηπεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εμέιημε ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ ηνπ Γήκνπ. 

15. Μεξηκλά γηα ηελ παξνρή θάζε είδνπο ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη 

απφ Γεκφζηεο/Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε. 

16. Σεξεί εηδηθά  ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ θαη Έξγσλ 

ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ν Γήκνο θαη πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ ή/θαη απφ επξσπατθνχο ή δηεζλείο πφξνπο. 

17. Σεξεί  αξρείν  Παξαζηαηηθψλ  Γηαρείξηζεο  ησλ  πξνεγνπκέλσλ  πξνγξακκάησλ  θαη έξγσλ  

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο ησλ θνξέσλ απφ ηνπο 

πξνέξρεηαη ε ζρεηηθή ρξεκαηνδφηεζε. 

18.  Μεξηκλά γηα ηελ εηνηκαζία ησλ πεξηνδηθψλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

 κε ηελ πξφνδν ησλ πξνεγνπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ. 

19. Σεξεί ην αξρείν ζπκβάζεσλ γηα ππεξεζίεο, έξγα θαη πξνκήζεηεο πνπ αλαζέηεη ν Γήκνο. 

Παξαιακβάλεη θαη ειέγρεη ηα θάζε θχζεο παξαζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη  θαηά πεξίπησζε 

γηα ηελ πιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπ Γήκνπ ζηνπο αληίζηνηρνπο δηθαηνχρνπο θαη ειέγρεη ηελ  

χπαξμε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα πιεξσκψλ ηνπ Γήκνπ 

κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ αληηζηνίρσλ ζπκβάζεσλ. 

20. Διέγρεη ηελ πξφβιεςε ησλ νθεηιψλ ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη ειέγρεη ηελ επάξθεηαο ησλ αληίζηνηρσλ πηζηψζεσλ. 

 

21. Δθδίδεη ηα   εληάικαηα πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηα απνζηέιιεη   ζην Σακείν 
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γηα πιεξσκή. 

22.  Μεξηκλά γηα ηελ παξαιαβή απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πξνκεζεπηέο ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ 

παγίσλ(κεραλήκαηα-εμνπιηζκφο) ή αλαισζίκσλ πνπ απαηηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. 

23. Μεξηκλά  γηα  ηελ  ελεκέξσζε  ησλ  δηαρεηξηζηηθψλ  βηβιίσλ  ησλ  απνζεθψλ  (θαηά 

πνζφηεηα θαη  αμία )κε ηα εηζαγφκελα θαη εμαγφκελα είδε, θαη ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ πνπ ηεξνχληαη ζηα απνζέκαηα ησλ απνζεθψλ ηνπ 

Γήκνπ. 

24. Παξαθνινπζεί ηα  απνζεκάησλ ησλ απνζεθψλ θαη  δηαηππψλεη εηζεγήζεηο γηα  ηελ αλάγθε  

αλαλέσζήο  ηνπο.  πλεξγάδεηαη  ζρεηηθά  κε  ηηο  δεκνηηθέο  ππεξεζίεο  πνπ θάλνπλ ρξήζε 

ησλ πιηθψλ ησλ απνζεθψλ. 

25. Σεξεί   ην   αξρείν  ησλ παγίσλ   θηλεηψλ   πεξηνπζηαθψλ  ζηνηρείσλ  ηνπ   Γήκνπ 

(κεραλήκαηα , νρήκαηα, ζπζθεπέο, εμνπιηζκφο θιπ.) θαη παξαθνινπζεί ηελ θαηαλνκή ησλ 

παγίσλ απηψλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

26. Σεξεί  ηηο  δηαδηθαζίεο  ραξαθηεξηζκνχ  πιηθψλ  σο  αρξήζησλ  ή  σο  πιηθψλ  πνπ 

πιενλάδνπλ θαη ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαζηξνθήο, απνκάθξπλζεο ή εθπνίεζήο ηνπο . 

27. Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ πεξηνδηθψλ απνγξαθψλ ησλ θάζε είδνπο 

πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ. 

28. πγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία κεηαβνιψλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ θαηαβιεζέλησλ παξνρψλ ή 

θαηαινγηζζέλησλ  πνζψλ πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ, πνπ έρνπλ επίδξαζε ζηελ 

δηακφξθσζε  ησλ  ακνηβψλ  ηνπ  θαη  κεξηκλά  γηα  ηελ  έθδνζε  ησλ  κηζζνινγηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηελ πιεξσκή ησλ ακνηβψλ 

29. Μεξηκλά γηα ηε έθδνζε βεβαηψζεσλ θαηαβιεζεηζψλ ακνηβψλ πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Γήκνπ θαη   γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ απφδνζε πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ 

αληηζηνίρσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ / ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ) 

 

30. ρεδηάδεη   θαη   εηζεγείηαη   ηηο   εζσηεξηθέο   δηαδηθαζίεο   γηα   ηελ   θαηάξηηζε   ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  απαηηνπκέλσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (εθηφο ηνπ πεδίνπ ηνπ Ν. 3316 / 

2005) ηνπ Γήκνπ,  ζπγθεληξψλεη ηηο  αηηήζεηο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, εμεηάδεη  ηελ 

ζθνπηκφηεηα απηψλ θαη   δηακνξθψλεη πεξηνδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνκήζεηα θάζε 

είδνπο  πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ θαη εηζεγείηαη απηά γηα έγθξηζε ζηα αξκφδηα 

φξγαλα ηνπ Γήκνπ  (  πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηερληθψλ έξγσλ, αληαιιαθηηθά, ιηπαληηθά,

 θαχζηκα, ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα, κεραλήκαηα, εξγαιεία, έπηπια, είδε 

γξαθείνπ, κηζζψζεηο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, αζθαιίζεηο θιπ). 

31. Γηελεξγεί έξεπλεο αγνξάο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ εηδψλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ  ελδηαθέξνπλ ην Γήκν θαη ηε ιήςε ζηνηρείσλ ηηκψλ πξνκήζεηαο ή 
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ππεξεζίαο. 

32. Γηελεξγεί  ηηο  δηαδηθαζίεο  γηα  ηελ  αλάζεζε  ησλ  πξνκεζεηψλ θαη  ησλ  ζπκβάζεσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ, ήηνη κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε πξνδηαγξαθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

αξκφδηα θάζε θνξά ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ, θαηαξηίδεη ην ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο, ησλ 

ζπκβάζεσλ  θαη  φισλ  ησλ  απνθάζεσλ  θαη  εηζεγείηαη  ηε  ζπγθξφηεζε  φισλ  ησλ 

επηηξνπψλ πνπ απαηηνχληαη (δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ, αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη 

παξαιαβήο ησλ εηδψλ) ζην θάζε θνξά αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν ηνπ Γήκνπ, 

παξαθνινπζεί  ηε  ιεηηνπξγία  ηνπο  θαη  γεληθά  κεξηκλά γηα  φια  ηα  δεηήκαηα  πνπ 

αθνξνχλ  ηελ  εθηέιεζε  θάζε  πξνκήζεηαο  ή  ππεξεζίαο  κέρξη  θαη  ηελ   νξηζηηθή 

παξαιαβή ηεο, ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

33. Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ραξαθηεξηζκνχ πιηθψλ / εμνπιηζκνχ σο 

αρξήζησλ  ή  σο  πιηθψλ  πνπ  πιενλάδνπλ  θαη  ηεξεί  ηηο  δηαδηθαζίεο  θαηαζηξνθήο, 

απνκάθξπλζεο ή εθπνίεζεο ησλ πιηθψλ απηψλ. 

34. Σεξεί  ηα  πιεξνθνξηαθά  αξρεία  θαη  έγγξαθα  ησλ  ζπκβάζεσλ  πξνκεζεηψλ  θαη 

ππεξεζηψλ  (αξρείν πξνκεζεπνκέλσλ εηδψλ, αξρείν πξνκεζεπηψλ, αξρείν θαθέισλ 

πξνκεζεηψλ). 

 

(β) Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Δζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο     

1. πγθεληξψλεη  ζηνηρεία  γηα  ηελ  εμαθξίβσζε  ησλ  ππφρξεσλ  θαη  ηνπ  χςνπο  ησλ 

ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνλ Γήκν ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα 

θφξνπο, εηζθνξέο, ηέιε,  δηθαηψκαηα πνπ πεξηνδηθά πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ζην Γήκν κε 

βάζε ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

2. Διέγρεη ηελ αθξίβεηα ησλ κεγεζψλ κε βάζε ηα νπνία ππνινγίδνληαη ην χςνο αλά ππφρξεν 

ησλ πξνεγνχκελσλ θφξσλ, εηζθνξψλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ θιπ. 

3. Γεκηνπξγεί θαη ηεξεί αξρεία ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ επηκέξνπο πνζψλ πνπ 

απνηεινχλ ηαθηηθά έζνδα ηνπ Γήκνπ. 

4. Δπεμεξγάδεηαη  ζηνηρεία θαη ππνινγίδεη πεξηνδηθά ην χςνο ησλ νθεηινκέλσλ πνζψλ θαηά  

θαηεγνξία   πξνζφδνπ  θαη  ππφρξεν.  Καηαξηίδεη βεβαησηηθνχο  θαηαιφγνπο 

ππφρξεσλ θαη αληίζηνηρσλ νθεηιφκελσλ πνζψλ θαηά θαηεγνξία πξνζφδνπ. 

5. Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πξνεγνπκέλσλ 

νθεηινκέλσλ πνζψλ θαη κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο 

πξνζθπγέο ησλ ππφρξεσλ φηαλ ακθηζβεηνχλ ην χςνο ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ . 

6. Οξηζηηθνπνηεί ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ 

ηπρφλ πξνζθπγψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αληηζηνίρσλ εηζπξάμεσλ. 

7. Σεξεί ηηο  αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο θαη εθδίδεη  βεβαηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ είζπξαμε 

δηαθφξσλ ηειψλ, δηθαησκάησλ ή εηζθνξψλ. 

8. Παξαθνινπζεί θαη κεξηκλά  γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ δνζνιεςηψλ πνπ 
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ζρεηίδνληαη  κε   ηε  ιεηηνπξγία  ηεο  παξνρήο  ππεξεζηψλ  ηνπ  Γήκνπ  κέζσ  ησλ 

λεθξνηαθείσλ, ζθαγείσλ, δεκνηηθψλ αγνξψλ, ηεο χδξεπζεο θιπ. 

9. Σεξεί  ηηο  δηαδηθαζίεο  πνπ  ζρεηίδνληαη  κε  ηελ  απνδνρή  θαη  ηελ  αμηνπνίεζε  ησλ 

δσξεψλ θαη ησλ  θιεξνδνηεκάησλ πξνο ηνλ Γήκν, ζχκθσλα κε ηνπο αληηζηνίρνπο φξνπο. 

10. Σεξεί ηα αξρεία ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζε ειεθηξνληθή θαη θπζηθή 

κνξθή ( θάθεινη κε ζηνηρεία πεξηγξαθηθά θαη ηδηνθηεζηαθά έγγξαθα) 

11. Μεξηκλά  γηα   ηελ   δηεξεχλεζε   κεζφδσλ  αμηνπνίεζεο   ηεο   δεκνηηθήο   αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο θαη δηαηππψλεη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ. 

12. Μεξηκλά γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (πρ. θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ κηζζψζεσλ, κέξηκλα είζπξαμεο 

κηζζσκάησλ θιπ.) 

13. Μεξηκλά  γηα   ηελ   εθκίζζσζε  δεκνηηθψλ  εθηάζεσλ  γεο   γηα   βηνκεραληθνχο  ή 

βηνηερληθνχο  ζθνπνχο, θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, εγθαηαζηάζεηο ζεξκνθεπίσλ θαη γηα 

κνλάδεο ζηνπο ηνκείο αιηείαο. 

14. Μεξηκλά  γηα   ηελ   παξαρψξεζε  ρξήζεο   δεκνηηθψλ  αθηλήησλ   ή   ηε   θαηαβνιή 

κηζζψκαηνο πξνο θάιπςε ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο. 

 

(γ) Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Σακείνπ 

1. Γηελεξγεί ηηο πιεξσκέο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο κε βάζε ηα Δληάικαηα Πιεξσκψλ θαη κεηά 

απφ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο. 

2. Καηαγξάθεη ηηο δηελεξγνχκελεο πιεξσκέο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο θαη 

κεξηκλά γηα ηελ απφδνζε ησλ θάζε θχζεο θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα 

επηκέξνπο εληάικαηα πιεξσκήο. 

3. Παξαιακβάλεη ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο ησλ ππφρξεσλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ 

νθεηινκέλσλ ζην Γήκν πνζψλ θαηά θαηεγνξία εζφδνπ. Δθδίδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ 

θνηλνπνίεζε εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ πξνο ηνπο νθεηιέηεο. 

4. Γηελεξγεί ηηο  εηζπξάμεηο  ησλ νθεηιψλ πξνο ηνλ Γήκν θαη ελεκεξψλεη ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα 

ηνπ Γήκνπ κε ηηο ζρεηηθέο ηακεηαθέο εγγξαθέο. 

5. Παξαθνινπζεί ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ νθεηιεηψλ πξνο ηνλ Γήκν θαη 

ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηηο θαζπζηεξνχκελεο νθεηιέο. 

6. Παξαθνινπζεί  θαη  ειέγρεη  ηνπο  ππαιιήινπο  άιισλ  ππεξεζηψλ  ηνπ  Γήκνπ  πνπ 

αζρνινχληαη  κε   εηζπξάμεηο.  (απνθεληξσκέλεο  ππεξεζίεο,  θνηκεηήξηα,  ζθαγεία, 

δεκνηηθέο αγνξέο θιπ) 

7. Σεξεί  ηηο  δηαδηθαζίεο  ζπλαιιαγψλ  κε  ηηο  Σξάπεδεο  γηα  ηελ  ηνπνζέηεζε  ησλ 

ρξεκαηηθψλ   δηαζεζίκσλ  θαη  ηελ  δηελέξγεηα  εηζπξάμεσλ  θαη   πιεξσκψλ  κέζσ 

επηηαγψλ. 
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8. Σεξεί ην αλαγθαίν θπζηθφ ηακείν ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ. 

9. Σεξεί αξρεία ησλ  θάζε είδνπο παξαζηαηηθψλ θαη αληηζηνίρσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ κε ηηο 

ηακεηαθέο εγγξαθέο. 

10. Παξαθνινπζεί  ηελ  ηακεηαθή  ξεπζηφηεηα  θαη  πξνγξακκαηίδεη  ηηο  πιεξσκέο  ζε 

ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

11. Μεξηκλά  γηα  ηε  ζχζηαζε  θαη  ηελ  εχξπζκε  ιεηηνπξγία ησλ  απνθεληξσκέλσλ 

Γξαθείσλ Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ ζε δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

Ζ Γηεχζπλζε  Σερληθψλ Τπεξεζηψλ είλαη αξκφδηα  γηα ηε κειέηε, εθηέιεζε θαη ζπληήξεζε 

ησλ θάζε είδνπο ηερληθψλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ, κε ζηφρν ηελ έγθαηξε, νηθνλνκηθή θαη άξηζηε 

απφ επηζηεκνληθήο απφςεσο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο.  πγρξφλσο ε Γηεχζπλζε είλαη 

αξκφδηα γηα ηελ εμαζθάιηζε βειηησκέλσλ ζπλζεθψλ  αζθαινχο κεηαθίλεζεο θαη 

θπθινθνξίαο ησλ δεκνηψλ θαη ησλ νρεκάησλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν  

εγθαηαζηάζεσλ, ηελ έθδνζε αδεηψλ   εγθαηαζηάζεσλ   θαη   εγθαηαζηαηψλ   θπξίσο   ζηνλ   

ηνκέα  ησλ   κεηαθνξψλ.   Οη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο ζην πιαίζην ηεο 

απνζηνιήο ηεο,  θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Νφκσλ, Γηαηαγκάησλ θαη 

Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ. 

 

ηελ Γηεχζπλζε ππάγνληαη δηνηθεηηθά, θαη εηδηθφηεξα ζην Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ 

Έξγσλ θαη πγθνηλσληψλ, ηα απνθεληξσκέλα Γξαθεία πληήξεζεο Τπνδνκψλ ζε επηκέξνπο 

δεκνηηθέο ελφηεηεο. 

 

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

είλαη νη εμήο: 

 

(α) Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Σερληθψλ Έξγσλ 

 

1. πλεξγάδεηαη κε ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ,  Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο θαηά ην 

ζρεδηαζκφ  ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ Γήκνπ πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηερληθψλ   

έξγσλ   πνπ   πεξηιακβάλνπλ   εηδηθφηεξα,   ζχκθσλα   κε   ην   εχξνο   ηεο δηθαηνδνζίαο 

ησλ δήκσλ : 

(α) ζπγθνηλσληαθά έξγα (θαηαζθεπέο λέσλ έξγσλ νδνπνηίαο, ζπληήξεζε πθηζηάκελνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ, θαηαζθεπέο γεθπξψλ, θφκβσλ θαη δηαβάζεσλ θιπ) 

(β) θηηξηαθά έξγα (θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, επηζθεπή, δηαθφζκεζε θαη εμνπιηζκφο ησλ 
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δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ) 

(γ) έξγα δηακφξθσζεο, δηαξξχζκηζεο θαη εμσξατζκνχ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ (πεδφδξνκνη, πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο, ηερληθά έξγα ρψξσλ 

πξαζίλνπ, αζιεηηθνί ρψξνη, αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη κλεκεία, θνηκεηήξηα θιπ) 

(δ) πδξαπιηθά θαη εγγεηνβειηησηηθά έξγα 

 

2. Γηελεξγεί  δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πνηφηεηα ησλ 

ραιχβσλ νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηζηκέληνπ. 

3. Μεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ  

ηνπ  Σκήκαηνο (εθπφλεζε  κε πξνζσπηθφ  ηνπ  Σκήκαηνο ή  κε αλάζεζε  ζε ηξίηνπο). 

Δπηβιέπεη ηελ θαιή εθπφλεζε ησλ κειεηψλ. 

 

4. πληάζζεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο θάζε έξγνπ ζε πιηθά, 

εξγαιεία, ηερληθφ εμνπιηζκφ αλζξψπηλν δπλακηθφ θιπ θαη εηζεγείηαη ηελ κεζνδνινγία 

εθηέιεζεο θάζε έξγνπ ( κε απηεπηζηαζία ή κε αλάζεζε ζε ηξίηνπο). 

5. Δπηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ εθηεινχληαη κε απηεπηζηαζία. 

      πγθξνηεί, νξγαλψλεη θαη δηνηθεί ηα ζρεηηθά ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ. 

6. πλεξγάδεηαη κε ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο ησλ κειεηψλ θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ζε ηξίηνπο. 

7. Δπηβιέπεη  ηελ  εθηέιεζε  ησλ  έξγσλ  ηνπ  Σκήκαηνο  πνπ  αλαηίζεληαη  ζε  ηξίηνπο. 

Γηελεξγεί  επηκεηξήζεηο  εξγαζηψλ  θαη  ειέγρεη  ηηο  πηζηνπνηήζεηο  εξγαζηψλ  πνπ 

ππνβάιινληαη απφ ηξίηνπο. 

8. Μεξηκλά γηα ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηξίηνπο. 

9. Μεξηκλά γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά ηνπ 

ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Σκήκα. 

10. πγθξνηεί,  νξγαλψλεη  θαη  δηνηθεί  ζπλεξγεία  ακέζνπ  επέκβαζεο  ζε  πεξηπηψζεηο 

επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ εθηφο πξνγξάκκαηνο. 

11. Σεξεί ηερληθά αξρεία κε αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ έξγσλ πνπ εθηειεί ( αλαιψζεηο πιηθψλ,   

απαζρφιεζε  ηερληθνχ  πξνζσπηθνχ,  απαζρφιεζε  ηερληθνχ  εμνπιηζκνχ, ζηνηρεία 

θφζηνπο θιπ)  θαη  αληίζηνηρα αξρεία κειεηψλ θαη ζρεδίσλ (θάθεινη ησλ έξγσλ). Δμάγεη 

πεξηνδηθά ζηαηηζηηθά  ζηνηρεία θαη δείθηεο  απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο. 

12.  Δλεκεξψλεη ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ πξφνδν 

ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο. 

13. Παξέρεη  δηνηθεηηθή  θαη  γξακκαηεηαθή  ππνζηήξημε  πξνο  ηε  Γηεχζπλζε  Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη ηα Σκήκαηά ηεο (ηήξεζε πξσηνθφιινπ, 

δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέκαηα πξνζσπηθνχ θιπ). 
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(β) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Κίλεζεο 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ  απηνχ ελδεηθηηθά αλήθνπλ ηα παξαθάησ:  

1. Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πθηζηακέλσλ αλαγθψλ θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο 

πξνκήζεηαο απηνθηλήησλ - νρεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

2. Ζ κέξηκλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηάζεζε ησλ νρεκάησλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ζηα δηθαηνχκελα πξφζσπα θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο γηα 

ηνπο νπνίνπο δηαηέζεθαλ. 

3. Ζ κέξηκλα γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ κε ηα αλαγθαία 

θαχζηκα, ιηπαληηθά θαη αληαιιαθηηθά, κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο 

θαηαλάισζεο θαη ησλ αλαγθψλ επηζθεπήο. 

4. Ζ  κέξηκλα γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ. 

5. Ζ κέξηκλα γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ νδεγψλ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ κε ηα 

απαξαίηεηα έγγξαθα ζπλνδείαο. 

6. Ζ κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε δειηίνπ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θάζε απηνθηλήηνπ ή 

νρήκαηνο. 

7. Ζ κέξηκλα γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθήο ζπκπιήξσζεο ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ 

ζπλνδείαο απφ ηνπο νδεγνχο. 

8. Ζ κέξηκλα γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ζηελ θπθινθνξία θαη έιεγρν θηλήζεσο ησλ 

νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

 

(γ) Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ  θαη πγθνηλσληψλ 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΧΝ) 

1. Μειεηά θαη εθηειεί έξγα πνπ αθνξνχλ: 

(α)ηελ επέθηαζε, ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη βειηίσζε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ νδψλ 

θαη γεληθά ησλ ππαηζξίσλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ηνπ θσηηζκνχ γηα ηελ  αλάδεημε  ησλ  

δεκνηηθψλ  θηηξίσλ,  κλεκείσλ  θαη  αξραηνινγηθψλ  ρψξσλ  ηεο πεξηνρήο. 

(β)ηελ επέθηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ δηθηχνπ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο γηα ηε 

ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

(γ)ηελ  εγθαηάζηαζε  θαη  ζπληήξεζε  θάζε  είδνπο  πιεξνθνξηαθψλ  πηλαθίδσλ  ζηελ πεξηνρή  

ηνπ  Γήκνπ  (πηλαθίδεο  νλνκαζίαο  νδψλ  θαη  πιαηεηψλ,  αξίζκεζεο  θηηξίσλ, παξνρήο

 πιεξνθνξηψλ ζε νδεγνχο θαη δηεξρνκέλνπο, πηλαθίδεο ζηάζεσλ 

ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ θιπ). 

(δ)ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απνκάθξπλζεο παξάλνκσλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ. 
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(ε)ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζήκαλζεο θαη δηαγξάκκηζεο νδψλ, θαζψο θαη ηνπνζέηεζεο θαη 

ζπληήξεζεο πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδψλ. 

(ζη)ηε ζπληήξεζε, επηζθεπή ή βειηίσζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ θάζε 

είδνπο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Γήκνπ. 

Γηα ηα αλσηέξσ έξγα νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη αλάινγεο κε εθείλεο ηνπ Σκήκαηνο 

Σερληθψλ Έξγσλ. 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ) 

2.  Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ δηθηχνπ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ζην Γήκν θαη 

ηε ξχζκηζε ζρεηηθψλ ζεκάησλ . ην πιαίζην απηφ: 

 

(α) Μεξηκλά γηα ηελ άζθεζε, κε δπλαηφηεηα επηβνιήο θνκίζηξνπ, ζπγθνηλσληαθνχ 

έξγνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, εθφζνλ ην 

έξγν απηφ δελ εμππεξεηείηαη  απφ πθηζηάκελε γξακκή. Ζ άζθεζε ζπγθνηλσληαθνχ 

έξγνπ είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη είηε κε ηδηφθηεηα κέζα, είηε κε ηε ρξήζε κηζζσκέλσλ 

κέζσλ θαη ππεξεζηψλ. 

(β) Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα κεηαθνξψλ γηα ηε κεηαθίλεζε θαηνίθσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

θνηλσληθέο  νκάδεο (άηνκα κε αλαπεξία, ειηθησκέλνη, παηδηά), είλαη εξγαδφκελνη ζην 

Γήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα, ή είλαη καζεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη ζηνλ ηφπν πνπ 

ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν. 

(γ)  Καζνξίδεη ηηο  αζηηθέο  γξακκέο  ιεσθνξείσλ,  θαζψο  θαη  ηελ  αθεηεξία,  ηε 

δηαδξνκή, ηηο ζηάζεηο θαη ην ηέξκα ησλ αληίζηνηρσλ γξακκψλ. 

(δ) Δηζεγείηαη ηνλ θαζνξηζκφ θνκίζηξσλ ησλ αζηηθψλ θνξέσλ 

παξνρήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ. 

(ε)  Καζνξίδεη ηηο  πξνδηαγξαθέο  ησλ  ζηάζεσλ  θαη  ησλ  ζηεγάζηξσλ  αλακνλήο 

επηβαηψλ ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ γξακκψλ. 

(ζη) Δηζεγείηαη ηελ αλάθιεζε άδεηαο θπθινθνξίαο αζηηθνχ ιεσθνξείνπ, απφ ηνλ θχθιν 

εξγαζίαο, εληφο ηνπ ηδίνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. 

 

3. Μεξηκλά  θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο θαη ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθηλήζεσλ. ην πιαίζην απηφ : 

(α)  Μεξηκλά  γηα   ηε   ξχζκηζε  ηεο   θπθινθνξίαο,  ηνλ  θαζνξηζκφ  πεδνδξφκσλ, 

κνλνδξνκήζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο. 

(β) Μεξηκλά γηα ηελ απνκάθξπλζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ, 

(γ) Ρπζκίδεη ηα ζέκαηα ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ θαη κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία 

ρψξσλ ζηάζκεπζεο ηξνρνθφξσλ θαη κε δπλαηφηεηα κίζζσζεο αθηλήησλ, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

δ) Λακβάλεη κέηξα γηα ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηνπο θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο, 
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(ε) Μεξηκλά γηα ηελ νλνκαζία νδψλ θαη πιαηεηψλ, ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ, αξίζκεζε 

θηηζκάησλ θιπ. 

(ζη) Μεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ. 

(δ) Απαγνξεχεη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο. 

(ε) Μεξηκλά γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνζπξνκέλσλ δηθχθισλ, κνηνζπθιεηψλ θαη 

κνηνπνδειάησλ, φπνπ δελ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ηνπ ΟΓΓΤ. 

 (ζ) Καζνξίδεη ην εμσηεξηθνχ ρξψκαηνο ησλ ΣΑΞΗ. 

 

4. Μεξηκλά  θαη ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ θαηνίθσλ 

απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηε Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία. ην πιαίζην απηφ : 

(α) Διέγρεη ηε ζήκαλζε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηηο νδνχο, 

(β) Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ πνπ εθηεινχλ έξγα θαη ελαπνζέηνπλ 

πιηθά θαη εξγαιεία ζηηο νδνχο, 

(γ) Λακβάλεη θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία απφ επηθίλδπλεο 

νηθνδνκέο,  θαη   απφ  έιιεηςε  κέηξσλ  αζθάιεηαο  θαη  πγηεηλήο,  θαη  ειέγρεη ηα 

πθηζηάκελα κέηξα αζθάιεηαο ζε εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη. 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΔΧΝ) 

5. Ρπζκίδεη  θάζε  ζέκα  ην  νπνίν  αθνξά  ζηελ  εγθαηάζηαζε,  ιεηηνπξγία  θαη  ζηε 

ζπληήξεζε   αλειθπζηήξσλ,  θαζψο  θαη  ζηε  ρνξήγεζε  ησλ  ζρεηηθψλ  ηερληθψλ 

επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

6. Υνξεγεί ηηο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θσηνβφισλ ζσιήλσλ, 

θσηεηλψλ επηγξαθψλ θαη ειεθηξνθίλεησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ  θαη ειέγρεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

7. Υνξεγεί ηηο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηεγλνθαζαξηζηεξίσλ, πιπληεξίσλ 

ξνχρσλ, ζηδεξσηεξίσλ ξνχρσλ θαη ηαπεηνθαζαξηζηεξίσλ. 

8. Μεξηκλά γηα  ηελ  αδεηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ  θαη  επαγγεικάησλ ζηνλ  ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ. ην πιαίζην απηφ : 

 

(α) Υνξεγεί ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερληηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 

απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ. 

(β)  Υνξεγεί  ηηο  άδεηεο  άζθεζεο  επαγγέικαηνο  νδηθνχ  κεηαθνξέα  επηβαηψλ  θαη 

εκπνξεπκάησλ. 

(γ) Υνξεγεί, αλαλεψλεη, αλαθαιεί θαη αθαηξεί ηηο άδεηεο εθγπκλαζηψλ, θαζψο θαη 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιψλ ππνςεθίσλ νδεγψλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ. 

 (δ) Δθδίδεη ηηο  άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείσλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 

απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ θαη  ινηπψλ ζπλαθψλ 
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εγθαηαζηάζεσλ, θαη δηελεξγεί επηζεσξήζεηο θαη ειεθηξνινγηθνχο ειέγρνπο. 

(ε) Υνξεγεί εμνπζηνδνηήζεηο ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ γηα 

δηάζεζε Κάξηαο Διέγρνπ Καπζαεξίσλ (ΚΔΚ),  θαη  παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηα Κέληξα 

Διέγρνπ Καπζαεξίσλ. 

(ζη) Υνξήγεζε εμνπζηνδνηήζεσλ ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη

 επηζθεπήο απηνθηλήησλ γηα ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ πεξηνξηζκνχ ηαρπηήησλ. 

(δ) Θεσξεί ηηο Κάξηεο Δπηζεψξεζεο θαη Δπηζθεπψλ ησλ ελνηθηαδφκελσλ νρεκάησλ. 

 

 

(δ) Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Όδξεπζεο – Απνρέηεπζεο 

 

 Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο Γξαθείσλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη νη εμήο: 

 

(δ1) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Σαρπδηπιηζηεξίσλ & Γηθηχνπ Όδξεπζεο  

 

1. Μεξηκλά γηα ηελ επηζθεπή, ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ  

χδξεπζεο  

2. Μεξηκλά γηα ηελ επηζθεπή, ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ  εγθαηαζηάζεσλ 

επεμεξγαζίαο πφζηκνπ λεξνχ (γεσηξήζεηο, δίθηπν χδξεπζεο, πδαηνδεμακελέο) 

3. Πξνγξακκαηίδεη,  εηζεγείηαη,  ζρεδηάδεη  θαη  κεξηκλά  γηα  ηελ  θαηαζθεπάδεη  έξγα 

επέθηαζεο ή αλαλέσζεο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο λεξνχ. 

4. Μεξηκλά γηα  ηελ  θαηαγξαθή  ησλ  θαηαλαιψζεσλ  λεξνχ  ζηνπο  πδξνκεηξεηέο  θαη 

ελεκεξψλεη   ζρεηηθά ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ είζπξαμε ηνπ αληηηίκνπ ησλ 

θαηαλαιψζεσλ. 

Οη εξγαζίεο κε ηηο νπνίεο απαζρνινχληαη ηα ζπλεξγεία απηά θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχληαη 

είλαη νη αθφινπζεο: 

 Αλεχξεζε θαη επηζθεπή εκθαλψλ ή αθαλψλ δηαξξνψλ ζην δίθηπν. 

 Γηαδηθαζία απνδεκηψζεσο ζε πεξίπησζε πξνθιήζεσλ δεκηψλ ζε θηλεηέο θαη αθίλεηεο 

πεξηνπζίεο ηξίησλ απφ δηαξξνή ηνπ δηθηχνπ. 

 Τδξνδφηεζε βηνηερληψλ, βηνκεραληψλ θαη νηθηζκψλ εθηφο πεξηνρήο επζχλεο. 

 Μεηαηνπίζεηο αγσγψλ χδξεπζεο. 

 Δλεκέξσζε ζρεδίσλ κε ηηο επεθηάζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ δηθηχνπ. 

 Καηάξηηζε ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ δξαζηεξηφηεηαο κε κεληαία δειηία εξγαζηψλ. 

 

(δ2) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Βηνινγηθνχ & Γηθηχνπ Απνρέηεπζεο 
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1. Μεξηκλά γηα ηελ επηζθεπή, ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ  έξγσλ   

απνρέηεπζεο  αθαζάξησλ  θαη  νκβξίσλ.   

2. Μεξηκλά γηα ηελ επηζθεπή, ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ  εγθαηαζηάζεσλ  

επεμεξγαζίαο αθαζάξηνπ  λεξνχ δίθηπν απνρέηεπζεο, βηνινγηθφο θαζαξηζκφο θιπ). 

3. Πξνγξακκαηίδεη,  εηζεγείηαη,  ζρεδηάδεη  θαη  κεξηκλά  γηα  ηελ  θαηαζθεπάδεη  έξγα 

επέθηαζεο ή αλαλέσζεο ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ. 

 

1.2.1.13. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Οη απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ έδξα δεκνηηθψλ ελνηήησλ, 

εμππεξεηνχλ ηηο δεκνηηθέο / ηνπηθέο θνηλφηεηεο ηεο ελφηεηαο θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ 

ππεξεζίεο αλά ελφηεηα 

1.1.2.13.1. ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔ ΔΓΡΑ ΓΔ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Οηλνθχησλ είλαη νη εμήο: 

 

(α) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ ΚΔΠ Οηλνθχησλ, Γξαθείνπ ΚΔΠ Αγίνπ Θσκά θαη Γξαθείνπ 

ΚΔΠ Γειεζίνπ 

 

1. Δλεκεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

2. Παξαιακβάλεη  αηηήζεηο  πνιηηψλ  γηα  ηελ  δηεθπεξαίσζε  ππνζέζεψλ  ηνπο  απφ  ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ δελ ππνβάιινληαη καδί κε 

ηελ αίηεζε, ηα αλαδεηά θαη ηα παξαιακβάλεη κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο, κεηά απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ησλ πνιηηψλ. 

3. Γηαβηβάδεη πιήξεηο ηνπο θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξκφδηα γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. 

4.  Παξαιακβάλεη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηα ηειηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ ηνπο 

πνιίηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ παξάδνζή ηνπο  ζηνπο πνιίηεο, είηε κε απνζηνιή, είηε κέζσ ηνπ 

ΚΔΠ. 

5. Παξέρεη δηάθνξεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ζχκθσλα κε ηνλ γεληθφ ζρεδηαζκφ ησλ ΚΔΠ (  

επηθχξσζε  εγγξάθσλ, ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ρνξήγεζε παξάβνισλ, ρνξήγεζε 

απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θιπ). 

6. Σεξεί αξρεία θαη επεμεξγάδεηαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ δξάζε ηνπ ΚΔΠ. 



Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην  Γήκνπ Σαλάγξαο 2011-2014 

                                                                                                                                                                             Φάση Α’  

 

167 

7. Παξαθνινπζεί  θαη  ππνζηεξίδεη  ηελ  εθαξκνγή  ηνπ  πξνγξάκκαηνο  e-kep  γηα  ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζε απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ. 

8. Τπνδέρεηαη απφ άιια Κ.Δ.Π. αηηήζεηο πνιηηψλ ε δηεθπεξαίσζε ησλ νπνίσλ εκπίπηεη ζηηο  

αξκνδηφηεηεο ηνπ  Γήκνπ.  Πξνσζεί  ηα  αηηήκαηα  απηά  ζηηο  αξκφδηεο γηα  ηε 

δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζίεο θαη παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο δηεθπεξαίσζεο θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ λφκηκσλ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ. Παξαιακβάλεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα απφ ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηα απνζηέιιεη ζηα Κ.Δ.Π. ηεο αξρηθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

9. Τπνδέρεηαη  θαη  δηαρεηξίδεηαη  ηα  παξάπνλα  θαη  ηηο  πξνηάζεηο  ησλ  πνιηηψλ  γηα 

βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

(β) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ πληήξεζεο Τπνδνκψλ 

1. Μεξηκλά  γηα  ηελ  θχιαμε,  ηελ  αζθάιεηα  θαη  ηελ  θαζαξηφηεηα  ησλ  θάζε  είδνπο 

εγθαηαζηάζεσλ  ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

2. πγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ (π.ρ. 

ειεθηξνθσηηζκφο) θαη  ελεκεξψλεη ζρεηηθά  ηηο  αξκφδηεο θεληξηθέο  ππεξεζίεο  ηνπ Γήκνπ. 

3. Μεξηκλά γηα  ηελ  ζπληήξεζε  θαη  απνθαηάζηαζε  βιαβψλ  ησλ  θηηξηαθψλ  θαη  ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

 

(γ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε 

1. Παξέρεη  γξακκαηεηαθή  θαη  δηνηθεηηθή  ππνζηήξημε  πξνο  ηνλ  Αληηδήκαξρν  πνπ 

επνπηεχεη ηηο  ππεξεζίεο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο θαη πξνο ηα ηκήκαηά ηεο (ηήξεζε 

πξσηνθφιινπ, δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέκαηα πξνζσπηθνχ θιπ). 

2. Παξέρεη  γξακκαηεηαθή  θαη  δηνηθεηηθή  ππνζηήξημε  πξνο  ηα  πνιηηηθά  φξγαλα  ηεο 

δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

3. Παξαθνινπζεί  ηελ εθαξκνγή  φισλ  ησλ  δηαδηθαζηψλ  πνπ  ζρεηίδνληαη  κε  ηελ 

απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο  (ηήξεζε σξαξίνπ, έγθξηζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ππεξσξηψλ θιπ). 

4. πγθεληξψλεη  ηα  ζηνηρεία  απαζρφιεζεο  θαη  ηηο  κεηαβνιέο  ησλ  ζηνηρείσλ  ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο  ππεξεζίεο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ακνηβέο ηνπο θαη 

ελεκεξψλεη έγθαηξα ηηο αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ψζηε λα πξνσζείηαη έγθαηξα ε 

πιεξσκή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε απφδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

5. Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

6. Δλεκεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο θεληξηθέο 

δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 

7. Παξαιακβάλεη  αηηήζεηο  πνιηηψλ  γηα  ηελ  δηεθπεξαίσζε  ππνζέζεψλ  ηνπο  απφ  ηηο 

θεληξηθέο   ππεξεζίεο,  ειέγρεη  ηελ  πιεξφηεηά  ηνπο  θαη  δηαβηβάδεη  πιήξεηο  ηνπο 

θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ  ησλ πνιηηψλ ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηνπο δεκνηηθή 
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ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. 

8. Παξαιακβάλεη απφ ηηο αξκφδηεο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηα ηειηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ δεηεζεί 

απφ ηνπο πνιίηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνπο πνιίηεο. 

9. Σεξεί, ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηηο ππνρξεψζεηο γηα ην Γήκν πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί ηζαγέλεηαο, αιινδαπψλ θαη κεηαλάζηεπζεο. 

10. Τπνδέρεηαη  θαη  δηαρεηξίδεηαη  ηα  παξάπνλα  θαη  ηηο  πξνηάζεηο  ησλ  πνιηηψλ   γηα 

βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

(δ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ 

1. Γηελεξγεί  πιεξσκέο πξνο δηθαηνχρνπο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο νδεγίεο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ,  κε βάζε ηα Δληάικαηα Πιεξσκψλ θαη κεηά απφ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο. 

2. Καηαγξάθεη ηηο δηελεξγνχκελεο πιεξσκέο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο θαη 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο. 

3. Γηελεξγεί   εηζπξάμεηο  νθεηιψλ πξνο ηνλ Γήκν θαη ελεκεξψλεη ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ 

Γήκνπ κε ηηο ζρεηηθέο ηακεηαθέο εγγξαθέο, ζχκθσλα κε εηδηθφηεξεο νδεγίεο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

4. Σεξεί  ηηο  δηαδηθαζίεο  ζπλαιιαγψλ  κε  ηηο  Σξάπεδεο  γηα  ηελ  ηνπνζέηεζε  ησλ 

ρξεκαηηθψλ   δηαζεζίκσλ  θαη  ηελ  δηελέξγεηα  εηζπξάμεσλ  θαη   πιεξσκψλ  κέζσ 

επηηαγψλ. Σεξεί ην αλαγθαίν θπζηθφ ηακείν ζηα γξαθεία ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

 

(ε) Γξαθείν Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

1. Μεξηκλά γηα  ηελ  εθαξκνγή  πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ,   δξάζεσλ  θαη  κέηξσλ  γηα  ηελ  

πξνζηαζία  θαη  αλαβάζκηζε  ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

2. Μεξηκλά   γηα   ηελ   πξνζηαζία   θαη   δηαρείξηζε   ησλ   πδάηηλσλ   πφξσλ   θαη   ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

3. Παξαθνινπζεί  ηελ  εθαξκνγή  ησλ  ξπζκίζεσλ πνπ  αθνξνχλ  ηηο  πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο. 

4. Μεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη θαιή ιεηηνπξγία κεραληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. ην πιαίζην απηφ κεξηκλά γηα : 

 

(α) ηελ δηαρείξηζε, ζχκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν ζρεδηαζκφ πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ 

Πεξηθέξεηα, ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε επίπεδν πξνζσξηλήο

 απνζήθεπζεο, κεηαθφξησζεο,  επεμεξγαζίαο,  αλαθχθισζεο  θαη  ελ  γέλεη  

αμηνπνίεζεο,  δηάζεζεο ιεηηνπξγίαο   ζρεηηθψλ   εγθαηαζηάζεσλ,   θαηαζθεπήο   

κνλάδσλ  επεμεξγαζίαο   θαη αμηνπνίεζεο, 

(β) ηελ απνθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ ρψξσλ ελαπφζεζεο (ΥΑΓΑ), ζε ζπλεξγαζία κε 
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ηνλ ηνκέα εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο. 

(γ)   Σελ   θαηαζθεπή   θαη   δηαρείξηζε  ζπζηεκάησλ  απνρέηεπζεο   θαη   βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Όδξεπζεο θαη 

Απνρέηεπζεο (ΓΔΤΑ). 

 

5. Διέγρεη θαη εηζεγείηαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σα ζέκαηα απηά αθνξνχλ 

ηδίσο : 

(α) Σελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζθαγείσλ. 

(β) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ γηα ηε δεκηνπξγία θνηκεηεξίσλ θαη ηελ παξνρή 

γλψκεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ρψξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ. 

(γ) Σελ πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε θαη αλάπιαζε πεξηνρψλ. 

(δ)  Σελ  παξνρή  γλψκεο  γηα  ηνλ  θαζνξηζκφ  βηνκεραληθψλ  θαη  Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πεξηνρψλ (Β.Δ.Π.Δ.) θαη γηα ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, θαη’ άξζξν 5 

λ.2545/1997 (ΦΔΚ 254, Α΄), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία Πνιενδνκίαο. 

(ε) Σελ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη  

Κιηκαηηθήο   Αιιαγήο  (π.ρ.  ηνπ  πξνγξάκκαηνο  Καζαξέο  Αθηέο  –  Καζαξέο 

Θάιαζζεο ). 

(ζη)  Σε  ιήςε  πξνιεπηηθψλ  θαη  θαηαζηαιηηθψλ  κέηξσλ γηα  ηελ  πξνζηαζία   ησλ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ εθδήισζε ππξθαγηάο. ην πιαίζην απηφ κεξηκλά γηα ηελ 

ηήξεζε  ησλ   ππνρξεψζεσλ  απφ  ηνπο  ηδηνθηήηεο,  λνκείο  θαη  επηθαξπσηέο,  πξνο 

θαζαξηζκφ ησλ νηθνπεδηθψλ θαη αθάιππησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο πφιεσλ θαη 

απηνηειψλ  νηθηζκψλ θαη  ζε  απφζηαζε  κέρξη  100  κέηξσλ απφ  ηα  φξηά  ηνπο.  ε 

πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ ππνρξέσλ, πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζηνλ 

απηεπάγγειην  θαζαξηζκφ ησλ  ρψξσλ  απηψλ θαη  βεβαηψλεη  εηο  βάξνο  ηνπο  ηελ 

ηζφπνζε ζρεηηθή δαπάλε ηνπ Γήκνπ. 

 

6. Μειεηά,  ζρεδηάδεη,  εηζεγείηαη  θαη  παξαθνινπζεί  ηελ  εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ( 

ζπζηήκαηα θαη πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο). 

7. Μεξηκλά γηα ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ησλ 

πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ. 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΧΝ) 

8. Σεξεί  ηηο  δηαδηθαζίεο  ιεηηνπξγίαο  ησλ  δεκνηηθψλ  θνηκεηεξίσλ  ζχκθσλα  κε  ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνπ εηδηθφηεξνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. 

9. Μεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ, θαζψο θαη γηα ηε 

ρνξήγεζε άδεηο ηαθήο θαη απνηέθξσζεο λεθξψλ. 
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10. Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αξρείσλ θαηαγξαθήο ησλ θάζε είδνπο 

πιεξνθνξηαθψλ   ζηνηρείσλ   πνπ   ζρεηίδνληαη   κε  ηε   ιεηηνπξγία   ησλ   δεκνηηθψλ 

θνηκεηεξίσλ. 

11. Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο δνζνιεςίεο ησλ 

πνιηηψλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηκεηεξίσλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απφδνζε ησλ εηζπξαηηνκέλσλ πνζψλ. 

 

12. Μεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα, εππξέπεηα, δηαθφζκεζε ησλ ρψξσλ ησλ θνηκεηεξίσλ θαζψο  

θαη  γηα  ηε  ζπληήξεζε /  θαηαζθεπή ησλ  ηάθσλ  θαη  ησλ ινηπψλ ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη 

πξαζίλνπ ησλ θνηκεηεξίσλ. 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΦΑΓΔΗΧΝ) 

13. Σεξεί  ηηο  δηαδηθαζίεο  ιεηηνπξγίαο  ησλ  δεκνηηθψλ  ζθαγείσλ  ζχκθσλα  κε  ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνπ εηδηθφηεξνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. 

14. Μεξηκλά γηα  ηελ  εμαζθάιηζε ησλ  θαηαιιήισλ  ζπλζεθψλ πγηεηλήο  ζηα  δεκνηηθά 

ζθαγεία, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

15. Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αξρείσλ θαηαγξαθήο ησλ θάζε είδνπο 

πιεξνθνξηαθψλ   ζηνηρείσλ   πνπ   ζρεηίδνληαη   κε  ηε   ιεηηνπξγία   ησλ   δεκνηηθψλ 

ζθαγείσλ. 

16. Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο δνζνιεςίεο ησλ 

πνιηηψλ σο πξνο  ηε ιεηηνπξγία ησλ ζθαγείσλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απφδνζε ησλ εηζπξαηηνκέλσλ πνζψλ. 

17. Μεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ησλ ζθαγείσλ θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ 

θάζε είδνπο ππνδνκψλ θαη ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ζθαγείσλ. 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ) 

18. ην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο ιεηηνπξγεί Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ην νπνίν είλαη 

αξκφδην γηα ηε  δηαηχπσζε εηζεγήζεσλ ζρεδηαζκνχ, ην ζπληνληζκφ δξάζεσλ γηα ηελ 

πξφζιεςε, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

Δηδηθφηεξα ην Γξαθείν: 

(α) Γηαηππψλεη εηζεγήζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο 

ηνπ  Γήκνπ,  ζην  πιαίζην  ηνπ  εηήζηνπ  εζληθνχ  ζρεδηαζκνχ  θαη  κεξηκλά γηα  ηελ 

εθαξκνγή  ησλ  ζρεηηθψλ  πξνγξακκάησλ,  κέηξσλ  θαη  δξάζεσλ  ζην  πιαίζην  ηνπ 

εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 

(β) Τπνζηεξίδεη ην ζπληνληζκφ θαη επηβιέπεη ην έξγν ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα 

ηελ πξφιεςε,  εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 
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(γ) Μεξηκλά γηα ηελ δηάζεζε θαη ζπληνλίδεη ηελ δξάζε ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη  

κέζσλ γηα  ηελ  πξφζιεςε,  εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη  απνθαηάζηαζε  ησλ 

θαηαζηξνθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ 

(δ) Δπεμεξγάδεηαη  εηδηθφηεξεο  πξνηάζεηο  πξνο  ηηο  αξκφδηεο  ππεξεζίεο  γηα  ηελ 

πξνζηαζία  ησλ  δαζηθψλ  πεξηνρψλ  ηνπ  Γήκνπ,  ζπκκεηέρεη  ζηελ  νξγάλσζε  ηεο 

ππξνπξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη  δηαηππψλεη πξνηάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

δαζψλ. 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ) 

19. Σν Σκήκα έρεη επίζεο σο αληηθείκελν ηελ πξνψζεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηηο 

θηλεηέο θαη  αθίλεηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ (θηίξηα, απηνθίλεηα θιπ) θαη ηελ πξνψζεζε 

ησλ ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο. ην πιαίζην απηφ: 

(α)  Μεξηκλά  γηα  ηε  κειέηε  θαη  ζηαδηαθή  εθαξκνγή  ζπζηήκαηνο  ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο Πνιηηείαο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

(β) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ βειηίσζεο θαη ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ 

ελεξγεηαθήο  απφδνζεο  γηα  ηηο  πξνκήζεηεο  ηνπ  Γήκνπ,  ζχκθσλα  κε  ηηο  ζρεηηθέο 

ξπζκίζεηο ηεο Πνιηηείαο. 

(γ) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ 

θηηξίσλ ηνπ  Γήκνπ, θαζψο θαη ησλ δηθηχσλ ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ δεκφζησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηελ Πνιηηεία. 

(δ) Μεξηκλά γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη   ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε, θαηά ην δπλαηφλ, θαζαξψλ νρεκάησλ απφ ην Γήκν. 

 

(δ) Γξαθείν Πνιενδνκίαο 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΔΚΓΟΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΑΓΔΗΧΝ) 

1. Παξαιακβάλεη, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ ππνβαιινκέλσλ θαθέισλ γηα ηελ έθδνζε 

νηθνδνκηθψλ  αδεηψλ,  ειέγρεη  ηηο  ππνβαιιφκελεο κειέηεο (αξρηηεθηνληθή,  ζηαηηθή, 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο, ζεξκνκφλσζε, παζεηηθή ππξνπξνζηαζία, κειέηε ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο) ζχκθσλα  κε  ηηο  ηζρχνπζεο   δηαηάμεηο  θαη  κεηά  ηνλ  έιεγρν  ησλ 

θνξνινγηθψλ εθδίδεη ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο. 

2. Διέγρεη ηηο αξρηηεθηνληθέο, ζηαηηθέο,  πδξαπιηθέο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο κειέηεο, ηε  

κειέηε  ζεξκνκφλσζεο, ηε  κειέηε  παζεηηθήο  ππξνπξνζηαζίαο  θαη  ηα  ζρεηηθά 

θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ έθδνζε αλαζεψξεζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ 

βηνκεραληθψλ θηηξίσλ, θαηά ηηο ξπζκίζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 
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3. Αλαζεσξεί θαη ελεκεξψλεη ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο, εγθξίλεη εξγαζίεο κηθξήο θιίκαθαο θαη  

ηεξεί  φια   ηα   απαηηνχκελα  ζρεηηθά  ζηαηηζηηθά  ζηνηρεία  θαη  αξρεία  ησλ νηθνδνκηθψλ 

αδεηψλ. 

4. Διέγρεη  ην  ζχλλνκν  εθδνζεηζψλ  νηθνδνκηθψλ  αδεηψλ  θαη  πξνβαίλεη  ζε  δηαθνπή 

εξγαζηψλ ή αλάθιεζε αδεηψλ, αλ απαηηείηαη. 

5.  Δθδίδεη απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ κεκνλσκέλσλ θηηξίσλ ή ησλ πεξηνρψλ, εληφο ησλ 

νπνίσλ νη φςεηο  ησλ θηηξίσλ πξέπεη λα απνπεξαηψλνληαη κέζα ζ’ έμη έηε απφ ηελ έθδνζε 

ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή ηεο αλσηέξσ απφθαζεο. 

6. Υνξεγεί ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο  δνκηθήο ή κεραληθήο θαηαζθεπήο

 πξνο εγθαηάζηαζε  θεξαίαο  ζηαζκνχ  ζηελ  μεξά,  ζχκθσλα  κε  ην  άξζξν  24  α΄  ηνπ  

λ.2075/1992 (ΦΔΚ 129 Α΄), φπσο ηζρχεη, θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηνπο παξαβάηεο. 

7. Παξέρεη δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη  

Πνιενδνκίαο  θαη  ηα  Σκήκαηά ηεο  (ηήξεζε  πξσηνθφιινπ,  δηεθπεξαίσζε  θαη 

αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέκαηα πξνζσπηθνχ θιπ). 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ) 

8. Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ γηα ηελ 

επέθηαζε / ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ πφιεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

9. Μειεηά   θαη   εηζεγείηαη   γηα   ηηο   αλάγθεο   ηξνπνπνηήζεσλ   /   αλαζεψξεζεο   ησλ 

ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ησλ πφιεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

10. Μειεηά θαη εηζεγείηαη ηελ πξνθαηαξθηηθή πξφηαζε αλάπιαζεο νξηζκέλεο πεξηνρήο 

11. Διέγρεη ηελ εθαξκνγή ξπκνηνκηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ , ζχκθσλα κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Οη εθαξκνγέο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηδίσο: 

 

(α) Σνλ έιεγρν εθαξκνγήο ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ζην έδαθνο πξηλ ηελ έγθξηζε ησλ 

πηλαθίδσλ εθαξκνγήο. 

(β)  Σελ  ζχληαμε  δηαγξακκάησλ  εθαξκνγήο  θαη  δηαγξακκάησλ  

δηακνξθσκέλεο θαηάζηαζεο. 

(γ) Σνλ έιεγρν ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ζχληαμε 

πξάμεσλ ηαθηνπνηήζεσο θαη αλαινγηζκνχ ή πξάμεσλ εθαξκνγήο. 

(δ) Σελ επίβιεςε ηνπνγξαθηθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ Πξάμεσλ Δθαξκνγήο .Π. 

(ε) Σελ ζχληαμε Πξάμεσλ Δθαξκνγήο. 

(ζη) Σελ εθαξκνγή πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ θαη ζπλαθψλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ, 

πνπ δελ έρνπλ γεληθφηεξν ραξαθηήξα. 
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(δ)  Σνλ έιεγρν  εθαξκνγήο  ξπκνηνκηθψλ  ζρεδίσλ  ζην  έδαθνο,  θαη΄  

άξζξν115 Κ.Β.Π.Ν. 

(ε) Σελ εθαξκνγή εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ επί ηνπ εδάθνπο θαηά ηελ πξφβιεςε 

ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 155 Κ.Β.Π.Ν. 

 

12. Γλσκνδνηεί  γηα  παξέθθιηζε  απφ  ηνπο  φξνπο  δφκεζεο  θαηαζθεπήο  θηηξίσλ  πνπ 

πξννξίδνληαη   γηα   γεσθηελνηξνθηθέο,   γεσπηελνηξνθηθέο   ή   πδαηνθαιιηεξγεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη γηα εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ιηπαζκάησλ, θαξκάθσλ, 

ηρζπνηξνθψλ,   γεσξγηθψλ   θαη   αιηεπηηθψλ   εθνδίσλ,   γεσξγηθψλ   θαη   αιηεπηηθψλ 

πξντφλησλ, ζηεγάζηξσλ ζθαγήο δψσλ θαη δεμακελψλ απφ  νπνηνδήπνηε πιηθφ (ε 

ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο Αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη Αιηείαο). 

13. Σεξεί αξρεία ραξηψλ θαη ξπκνηνκηθψλ δηαγξακκάησλ, φξσλ δφκεζεο, δηαγξακκάησλ θαη 

πξάμεσλ εθαξκνγήο, πξάμεσλ ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκνχ 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ) 

14. Πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε εθαξκνγή ησλ 

εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ ησλ αληίζηνηρσλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. 

15. Πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο θαηαζθεπήο απζαίξεησλ θηηζκάησλ θαη ζηνλ ραξαθηεξηζκφ απηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία. 

16. ε πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο θαηά ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο παξαβάζεσλ, πξνβαίλεη ζε 

επηβνιή πξνζηίκσλ  ή   άιισλ   πξνβιεπνκέλσλ  θπξψζεσλ   θαηά   ηελ   θείκελε 

πνιενδνκηθή λνκνζεζία. 

17. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ γεληθφ νηθνδνκηθφ θαλνληζκφ θαη ηηο 

νηθνδνκέο  πνπ ραξαθηεξίδνληαη επηθίλδπλεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε δεκνηηθή αζηπλνκία. 

18. Δηζεγείηαη  ηελ  αθαίξεζε  άδεηαο  απφ  νηθνδνκέο  γηα  κε  εμφθιεζε  αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ ζην ΗΚΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε δεκνηηθή αζηπλνκία. 

 

1.2.1.13.2. ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔ ΔΓΡΑ ΓΔ ΣΑΝΑΓΡΑ 

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Σαλάγξαο  είλαη νη εμήο: 

 

(α) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ  ΚΔΠ Αζσπίαο  

1. Δλεκεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

2. Παξαιακβάλεη  αηηήζεηο  πνιηηψλ  γηα  ηελ  δηεθπεξαίσζε  ππνζέζεψλ  ηνπο  απφ  ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ 
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δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ δελ ππνβάιινληαη καδί κε 

ηελ αίηεζε, ηα αλαδεηά θαη ηα παξαιακβάλεη κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο, κεηά απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ησλ πνιηηψλ. 

3. Γηαβηβάδεη πιήξεηο ηνπο θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξκφδηα γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. 

4.  Παξαιακβάλεη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηα ηειηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ ηνπο 

πνιίηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ παξάδνζή ηνπο  ζηνπο πνιίηεο, είηε κε απνζηνιή, είηε κέζσ ηνπ 

ΚΔΠ. 

5. Παξέρεη δηάθνξεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ζχκθσλα κε ηνλ γεληθφ ζρεδηαζκφ ησλ ΚΔΠ (  

επηθχξσζε  εγγξάθσλ, ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ρνξήγεζε παξάβνισλ, ρνξήγεζε 

απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θιπ). 

6. Σεξεί αξρεία θαη επεμεξγάδεηαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ δξάζε ηνπ ΚΔΠ. 

7. Παξαθνινπζεί  θαη  ππνζηεξίδεη  ηελ  εθαξκνγή  ηνπ  πξνγξάκκαηνο  e-kep  γηα  ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζε απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ. 

8. Τπνδέρεηαη απφ άιια Κ.Δ.Π. αηηήζεηο πνιηηψλ ε δηεθπεξαίσζε ησλ νπνίσλ εκπίπηεη ζηηο  

αξκνδηφηεηεο ηνπ  Γήκνπ.  Πξνσζεί  ηα  αηηήκαηα  απηά  ζηηο  αξκφδηεο γηα  ηε 

δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζίεο θαη παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο δηεθπεξαίσζεο θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ λφκηκσλ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ. Παξαιακβάλεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα απφ ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηα απνζηέιιεη ζηα Κ.Δ.Π. ηεο αξρηθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

9. Τπνδέρεηαη  θαη  δηαρεηξίδεηαη  ηα  παξάπνλα  θαη  ηηο  πξνηάζεηο  ησλ  πνιηηψλ  γηα 

βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

(β) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ πληήξεζεο Τπνδνκψλ 

1. Μεξηκλά  γηα  ηελ  θχιαμε,  ηελ  αζθάιεηα  θαη  ηελ  θαζαξηφηεηα  ησλ  θάζε  είδνπο 

εγθαηαζηάζεσλ  ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

2. πγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ (π.ρ. 

ειεθηξνθσηηζκφο) θαη  ελεκεξψλεη ζρεηηθά  ηηο  αξκφδηεο θεληξηθέο  ππεξεζίεο  ηνπ Γήκνπ. 

3. Μεξηκλά γηα  ηελ  ζπληήξεζε  θαη  απνθαηάζηαζε  βιαβψλ  ησλ  θηηξηαθψλ  θαη  ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

 

(γ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε 

1. Παξέρεη  γξακκαηεηαθή  θαη  δηνηθεηηθή  ππνζηήξημε  πξνο  ηνλ  Αληηδήκαξρν  πνπ 

επνπηεχεη ηηο  ππεξεζίεο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο θαη πξνο ηα ηκήκαηά ηεο (ηήξεζε 

πξσηνθφιινπ, δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέκαηα πξνζσπηθνχ θιπ). 

2. Παξέρεη  γξακκαηεηαθή  θαη  δηνηθεηηθή  ππνζηήξημε  πξνο  ηα  πνιηηηθά  φξγαλα  ηεο 

δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

3. Παξαθνινπζεί  ηελ εθαξκνγή  φισλ  ησλ  δηαδηθαζηψλ  πνπ  ζρεηίδνληαη  κε  ηελ 
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απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο  (ηήξεζε σξαξίνπ, έγθξηζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ππεξσξηψλ θιπ). 

4. πγθεληξψλεη  ηα  ζηνηρεία  απαζρφιεζεο  θαη  ηηο  κεηαβνιέο  ησλ  ζηνηρείσλ  ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο  ππεξεζίεο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ακνηβέο ηνπο θαη 

ελεκεξψλεη έγθαηξα ηηο αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ψζηε λα πξνσζείηαη έγθαηξα ε 

πιεξσκή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε απφδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

5. Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

6. Δλεκεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο θεληξηθέο 

δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 

7. Παξαιακβάλεη  αηηήζεηο  πνιηηψλ  γηα  ηελ  δηεθπεξαίσζε  ππνζέζεψλ  ηνπο  απφ  ηηο 

θεληξηθέο   ππεξεζίεο,  ειέγρεη  ηελ  πιεξφηεηά  ηνπο  θαη  δηαβηβάδεη  πιήξεηο  ηνπο 

θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ  ησλ πνιηηψλ ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηνπο δεκνηηθή 

ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. 

8. Παξαιακβάλεη απφ ηηο αξκφδηεο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηα ηειηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ δεηεζεί 

απφ ηνπο πνιίηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνπο πνιίηεο. 

9. Σεξεί, ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηηο ππνρξεψζεηο γηα ην Γήκν πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί ηζαγέλεηαο, αιινδαπψλ θαη κεηαλάζηεπζεο. 

10. Τπνδέρεηαη  θαη  δηαρεηξίδεηαη  ηα  παξάπνλα  θαη  ηηο  πξνηάζεηο  ησλ  πνιηηψλ  γηα 

βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

 

(δ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ 

1. Γηελεξγεί  πιεξσκέο πξνο δηθαηνχρνπο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο νδεγίεο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ,  κε βάζε ηα Δληάικαηα Πιεξσκψλ θαη κεηά απφ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο. 

2. Καηαγξάθεη ηηο δηελεξγνχκελεο πιεξσκέο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο θαη 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο. 

3. Γηελεξγεί   εηζπξάμεηο  νθεηιψλ πξνο ηνλ Γήκν θαη ελεκεξψλεη ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ 

Γήκνπ κε ηηο ζρεηηθέο ηακεηαθέο εγγξαθέο, ζχκθσλα κε εηδηθφηεξεο νδεγίεο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

4. Σεξεί  ηηο  δηαδηθαζίεο  ζπλαιιαγψλ  κε  ηηο  Σξάπεδεο  γηα  ηελ  ηνπνζέηεζε  ησλ 

ρξεκαηηθψλ   δηαζεζίκσλ  θαη  ηελ  δηελέξγεηα  εηζπξάμεσλ  θαη   πιεξσκψλ  κέζσ 

επηηαγψλ. Σεξεί ην αλαγθαίν θπζηθφ ηακείν ζηα γξαθεία ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

 

(ε) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Αγξνηηθήο Παξαγσγήο 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ) 
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1. Δξεπλά  θαη  κειεηά  θάζε  ζέκα  γηα  ηελ  αλάπηπμε  ηεο  γεσξγίαο,  θαζψο  θαη  ηε 

δηαηήξεζε ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο εζηίεο ηνπ. 

2. Μεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε, πξνζηαζία, εθηίκεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο θπηηθήο 

παξαγσγήο. 

3. Πξνσζεί πξνγξάκκαηα εγθαηάζηαζεο λέσλ αγξνηψλ θαη κεξηκλά γηα ηε ζχλδεζε 

αγξνηηθήο  παξαγσγήο θαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία 

Σνπξηζκνχ. 

4. Δθηηκά θαη παξαθνινπζεί ηε γεσξγηθή παξαγσγή, ηηο απνιακβαλφκελεο απφ ηνπο 

παξαγσγνχο ηηκέο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πνξεία ησλ αγνξψλ ησλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ θαη κεξηκλά γηα ηε ιήςε αληηπξνζσπεπηηθψλ ηηκψλ πξντφλησλ. 

5. πλεξγάδεηαη κε ηελ Σερληθή ππεξεζία γηα ηε κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ ηερληθήο 

ππνδνκήο,   ηνπηθήο   ζεκαζίαο,  πνπ  αθνξνχλ  ζηε  γεσξγία  θαη  ηδίσο  απηψλ  πνπ 

ζρεηίδνληαη  κε  ηελ  αγξνηηθή  νδνπνηία,  ηελ  θαηαζθεπή  ιηκλνδεμακελψλ, ηα  έξγα 

βειηίσζεο βνζθνηφπσλ θαη ηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα. 

6. Αζθεί επνπηεία επί ησλ Σνπηθψλ Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (Σ.Ο.Δ.Β.), ησλ 

Πξνζσξηλψλ Γηνηθνπζψλ Δπηηξνπψλ (Π.Γ.Δ.) θαη ησλ Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ Άξδεπζεο 

(Σ.Δ.Α.) ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

7. πλεξγάδεηαη  κε  ηδξχκαηα  έξεπλαο  ηεο  αγξνηηθήο  παξαγσγήο,  ελεκεξψλεη  ηνλ 

αγξνηηθφ  πιεζπζκφ γηα ηηο βειηησκέλεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη νξγάλσζεο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  ηερληθψλ,  νηθνλνκηθψλ  θαη  δηαξζξσηηθψλ 

πξνβιεκάησλ,ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  θαη  κεξηκλά  γηα  ηελ  επξχηεξε  δηάδνζε  ζηνλ  αγξνηηθφ  θφζκν,  

κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, γλψζεσλ  γηα  ηελ  εθαξκνγή βειηησκέλσλ 

κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο. 

8.  Μεξηκλά γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζην πιαίζην 

ζρεδίσλ βειηίσζεο. 

9.   Δηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε, αλαλέσζε, αλάθιεζε ή  κεηαβίβαζε 

αδεηψλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο αγξνηηθψλ θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ. 

10.  Μεξηκλά γηα  ηε  ζχζηαζε  θαη  ηελ  εχξπζκε  ιεηηνπξγία  ηνπ  Γξαθείνπ  Γεσξγηθήο 

Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ. Παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ απηνχ παξέρνληαο 
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θαηεπζχλζεηο θαη πξφηππα γηα  ηε δξάζε ηνπο. Δηδηθφηεξα ην Γξαθείν Γεσξγηθήο 

Αλάπηπμεο : 

(α) πλεξγάδεηαη   κε ηνπο αγξφηεο θαη ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο ηνπο γηα ηελ 

δηεξεχλεζε  θαη   επηζήκαλζε  ησλ  ηερληθψλ  θαη  νηθνλνκηθψλ  πξνβιεκάησλ  ησλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

(β) Παξέρεη ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ εθαξκνγή βειηησκέλσλ κεζφδσλ εξγαζίαο, κε 

ζθνπφ  ηε  βειηίσζε  ηεο  πνηφηεηαο  ησλ  παξαγνκέλσλ  πξντφλησλ  θαη  ηε  κείσζε 

θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο. 

(γ) Μεξηκλά γηα  ηελ  νξγάλσζε ησλ  γεσξγηθψλ  εθκεηαιιεχζεσλ θαη  ηελ  ελ  γέλεη 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,  

ζηα πιαίζηα ησλ εθάζηνηε εθαξκνδνκέλσλ πξνγξακκάησλ γεσξγηθήο θαη 

θηελνηξνθηθήο αλάπηπμεο. 

(δ) Γηελεξγεί  επηηφπηνπο  ειέγρνπο,  χζηεξα  απφ  εληνιή  ηνπ  Σκήκαηνο  Σνπηθήο 

Οηθνλνκηθήο   Αλάπηπμεο,  κε  ζθνπφ  ηελ  πινπνίεζε  θνηλνηηθψλ  πξνγξακκάησλ 

(νηθνλνκηθέο  εληζρχζεηο  ζηε  θπηηθή  θαη  δσηθή  παξαγσγή)  θαη  κεξηκλά  γηα  ηελ 

ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ (αγξνηηθά απηνθίλεηα,  αγξνηηθέο απνζήθεο, ιατθέο αγνξέο, 

εθηίκεζε δεκηψλ θ.ι.π.). 

(ε) Δλεκεξψλεη ην Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο γηα ηα δεηήκαηα ηεο 

πεξηνρήο πνπ αθνξνχλ ηνλ αγξνηηθφ θφζκν θαη ιακβάλεη θαηεπζχλζεηο θαη πξφηππα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. 

 

(ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ) 

11. Δξεπλά θαη κειεηά θάζε ζέκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο, θαζψο θαη ηε 

δηαηήξεζε ηνπ θηελνηξνθηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο εζηίεο ηνπ. 

12. Μεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε, πξνζηαζία, εθηίκεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο δσηθήο 

παξαγσγήο. 

13. πλεξγάδεηαη  κε  ηελ  Σερληθή  ππεξεζία  γηα  ηε  κειέηε  θαη  ηελ  εθηέιεζε  έξγσλ 

ηερληθήο  ππνδνκήο, ηνπηθήο ζεκαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηε θηελνηξνθία φπσο π.ρ ηα 

έξγα βειηίσζεο βνζθνηφπσλ. 

14. Μεξηκλά γηα ηε δηαρείξηζε ησλ βνζθνηφπσλ. 

15. πλεξγάδεηαη κε ηδξχκαηα έξεπλαο ηεο θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο, ελεκεξψλεη ηνλ 

αγξνηηθφ  πιεζπζκφ γηα ηηο βειηησκέλεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη νξγάλσζεο ησλ 

θηελνηξνθηθψλ  εθκεηαιιεχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

δηαξζξσηηθψλ  πξνβιεκάησλ,   ζην  πιαίζην  ησλ  πξνγξακκάησλ  ηνπ  Τπνπξγείνπ 
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Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη κεξηκλά γηα ηελ επξχηεξε δηάδνζε ζηνλ αγξνηηθφ θφζκν, κέζσ  

εθπαηδεπηηθψλ  πξνγξακκάησλ,  γλψζεσλ  γηα  ηελ  εθαξκνγή  βειηησκέλσλ κεζφδσλ 

θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο. 

16. Μεξηκλά  γηα  ηελ  εθαξκνγή  θαη  ηνλ  έιεγρν  ηνπ  ζπζηήκαηνο  αλαγλψξηζεο  θαη 

θαηαγξαθήο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Γήκνπ (ελψηηα γηα ηελ αηνκηθή αλαγλψξηζε ησλ  

δψσλ,  ειεθηξνληθέο  βάζεηο  δεδνκέλσλ, δηαβαηήξηα  δψσλ,  ηήξεζε  αηνκηθψλ 

κεηξψσλ). 

17. Μεξηκλά γηα ηα αδέζπνηα δψα (πεξηζπιινγή, δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θαηαθπγίσλ 

θιπ). 

18. Δηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ θαη  εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη  κε ην εκπφξην ή ηελ αμηνπνίεζε δψσλ ( θαηαζηήκαηα δηαηήξεζεο, εκπνξίαο 

θαη δηαθίλεζεο δψσλ, θαηαζηήκαηα πψιεζεο ζθχισλ ή γαηψλ, 

θηελνπηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, απηνθίλεηα πνπ κεηαθέξνπλ δψα, δσνινγηθνί θήπνη). 

19. Δηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε, αλαλέσζε, αλάθιεζε ή κεηαβίβαζε 

αδεηψλ ιεηηνπξγίαο   θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. 

20. Δθαξκφδεη, νξγαλψλεη θαη επνπηεχεη ηελ ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε     

θαη ηνλ ζπγρξνληζκφ ηνπ νίζηξνπ ησλ δψσλ. 

21. Γλσκαηεχεη  γηα  ηελ  πγεηνλνκηθή  θαηαιιειφηεηα  ησλ  δψσλ,  φηαλ  πξφθεηηαη  γηα 

πιαλφδηα έθζεζε δψσλ. 

22. Δηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία θηεληαηξηθνχ γξαθείνπ γηα ηα 

παξαγσγηθά δψα,   εηδηθήο άδεηαο γηα ηελ απνζήθεπζε θαξκαθεπηηθψλ θηεληαηξηθψλ 

πξντφλησλ θαη αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ θηεληαηξείσλ θαη θηεληαηξηθψλ θιηληθψλ ηα 

νπνία θαη επνπηεχεη. 

23. Δθαξκφδεη πξνγξάκκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ινηκσδψλ θαη 

παξαζηηηθψλ λνζεκάησλ δψσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία Γεκ. Τγείαο γηα ηα 

λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη θαη ζηνλ άλζξσπν. 

24. Δπηβάιιεη   ή αίξεη   πγεηνλνκηθά κέηξα, ιφγσ εκθάληζεο βαξηάο επηδσνηίαο γηα ηελ 

έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πξνο κεηαθνξά δψσλ. 



Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην  Γήκνπ Σαλάγξαο 2011-2014 

                                                                                                                                                                             Φάση Α’  

 

179 

 

1.2.1.13.3. ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔ ΔΓΡΑ ΓΔ ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Γεξβελνρσξίσλ  είλαη νη εμήο: 

 

(α) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ ΚΔΠ Πχιεο θαη Γξαθείνπ ΚΔΠ θνχξησλ 

 

1. Δλεκεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

2. Παξαιακβάλεη  αηηήζεηο  πνιηηψλ  γηα  ηελ  δηεθπεξαίσζε  ππνζέζεψλ  ηνπο  απφ  ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ δελ ππνβάιινληαη καδί κε 

ηελ αίηεζε, ηα αλαδεηά θαη ηα παξαιακβάλεη κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο, κεηά απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ησλ πνιηηψλ. 

3. Γηαβηβάδεη πιήξεηο ηνπο θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξκφδηα γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. 

4.  Παξαιακβάλεη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηα ηειηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ ηνπο 

πνιίηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ παξάδνζή ηνπο  ζηνπο πνιίηεο, είηε κε απνζηνιή, είηε κέζσ ηνπ 

ΚΔΠ. 

5. Παξέρεη δηάθνξεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ζχκθσλα κε ηνλ γεληθφ ζρεδηαζκφ ησλ ΚΔΠ (  

επηθχξσζε  εγγξάθσλ, ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ρνξήγεζε παξάβνισλ, ρνξήγεζε 

απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θιπ). 

6. Σεξεί αξρεία θαη επεμεξγάδεηαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ δξάζε ηνπ ΚΔΠ. 

7. Παξαθνινπζεί  θαη  ππνζηεξίδεη  ηελ  εθαξκνγή  ηνπ  πξνγξάκκαηνο  e-kep  γηα  ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζε απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ. 

8. Τπνδέρεηαη απφ άιια Κ.Δ.Π. αηηήζεηο πνιηηψλ ε δηεθπεξαίσζε ησλ νπνίσλ εκπίπηεη ζηηο  

αξκνδηφηεηεο ηνπ  Γήκνπ.  Πξνσζεί  ηα  αηηήκαηα  απηά  ζηηο  αξκφδηεο γηα  ηε 

δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζίεο θαη παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο δηεθπεξαίσζεο θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ λφκηκσλ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ. Παξαιακβάλεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα απφ ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηα απνζηέιιεη ζηα Κ.Δ.Π. ηεο αξρηθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

9. Τπνδέρεηαη  θαη  δηαρεηξίδεηαη  ηα  παξάπνλα  θαη  ηηο  πξνηάζεηο  ησλ  πνιηηψλ  γηα 

βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

(β) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ πληήξεζεο Τπνδνκψλ 

1. Μεξηκλά  γηα  ηελ  θχιαμε,  ηελ  αζθάιεηα  θαη  ηελ  θαζαξηφηεηα  ησλ  θάζε  είδνπο 

εγθαηαζηάζεσλ  ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 
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2. πγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ (π.ρ. 

ειεθηξνθσηηζκφο) θαη  ελεκεξψλεη ζρεηηθά  ηηο  αξκφδηεο θεληξηθέο  ππεξεζίεο  ηνπ Γήκνπ. 

3. Μεξηκλά γηα  ηελ  ζπληήξεζε  θαη  απνθαηάζηαζε  βιαβψλ  ησλ  θηηξηαθψλ  θαη  ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

 

(γ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε 

1. Παξέρεη  γξακκαηεηαθή  θαη  δηνηθεηηθή  ππνζηήξημε  πξνο  ηνλ  Αληηδήκαξρν  πνπ 

επνπηεχεη ηηο  ππεξεζίεο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο θαη πξνο ηα ηκήκαηά ηεο (ηήξεζε 

πξσηνθφιινπ, δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέκαηα πξνζσπηθνχ θιπ). 

2. Παξέρεη  γξακκαηεηαθή  θαη  δηνηθεηηθή  ππνζηήξημε  πξνο  ηα  πνιηηηθά  φξγαλα  ηεο 

δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

3. Παξαθνινπζεί  ηελ εθαξκνγή  φισλ  ησλ  δηαδηθαζηψλ  πνπ  ζρεηίδνληαη  κε  ηελ 

απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο  (ηήξεζε σξαξίνπ, έγθξηζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ππεξσξηψλ θιπ). 

4. πγθεληξψλεη  ηα  ζηνηρεία  απαζρφιεζεο  θαη  ηηο  κεηαβνιέο  ησλ  ζηνηρείσλ  ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο  ππεξεζίεο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ακνηβέο ηνπο θαη 

ελεκεξψλεη έγθαηξα ηηο αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ψζηε λα πξνσζείηαη έγθαηξα ε 

πιεξσκή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε απφδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

5. Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

6. Δλεκεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο θεληξηθέο 

δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 

7. Παξαιακβάλεη  αηηήζεηο  πνιηηψλ  γηα  ηελ  δηεθπεξαίσζε  ππνζέζεψλ  ηνπο  απφ  ηηο 

θεληξηθέο   ππεξεζίεο,  ειέγρεη  ηελ  πιεξφηεηά  ηνπο  θαη  δηαβηβάδεη  πιήξεηο  ηνπο 

θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ  ησλ πνιηηψλ ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηνπο δεκνηηθή 

ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. 

8. Παξαιακβάλεη απφ ηηο αξκφδηεο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηα ηειηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ δεηεζεί 

απφ ηνπο πνιίηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνπο πνιίηεο. 

9. Σεξεί, ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηηο ππνρξεψζεηο γηα ην Γήκν πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί ηζαγέλεηαο, αιινδαπψλ θαη κεηαλάζηεπζεο. 

10. Τπνδέρεηαη  θαη  δηαρεηξίδεηαη  ηα  παξάπνλα  θαη  ηηο  πξνηάζεηο  ησλ  πνιηηψλ  γηα 

βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

 

(δ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ 

1. Γηελεξγεί  πιεξσκέο πξνο δηθαηνχρνπο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο νδεγίεο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ,  κε βάζε ηα Δληάικαηα Πιεξσκψλ θαη κεηά απφ έιεγρν ησλ 
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δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο. 

2. Καηαγξάθεη ηηο δηελεξγνχκελεο πιεξσκέο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο θαη 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο. 

 

3. Γηελεξγεί   εηζπξάμεηο  νθεηιψλ πξνο ηνλ Γήκν θαη ελεκεξψλεη ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ 

Γήκνπ κε ηηο ζρεηηθέο ηακεηαθέο εγγξαθέο, ζχκθσλα κε εηδηθφηεξεο νδεγίεο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

4. Σεξεί  ηηο  δηαδηθαζίεο  ζπλαιιαγψλ  κε  ηηο  Σξάπεδεο  γηα  ηελ  ηνπνζέηεζε  ησλ 

ρξεκαηηθψλ   δηαζεζίκσλ  θαη  ηελ  δηελέξγεηα  εηζπξάμεσλ  θαη   πιεξσκψλ  κέζσ 

επηηαγψλ. Σεξεί ην αλαγθαίν θπζηθφ ηακείν ζηα γξαθεία ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

 

χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νξίδνληαη νη 

αθφιινπζεο ζέζεηο εηδηθνχ πξνζσπηθνχ (α) Μία (1) ζέζε Γεληθνχ Γξακκαηέα, (β) Μία (1)  ζέζε 

Ηδηαίηεξνπ Γξακκαηέα Γεκάξρνπ, (γ) Πέληε (5) ζέζεηο Δδηθψλ πλεξγαηψλ ή Δηδηθψλ 

πκβνχισλ ή Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ, (δ) Γχν (2) ζέζεηο Γηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή 

θαη (ε) Μία (1) ζέζε Ννκηθνχ πκβνχινπ.  

 

Οη ζέζεη ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

Α. Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) 

Β. Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ) 

Γ. Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ) 

Γ. Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ) 

 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 20/1132/24-1-2011, 21/1133/24-1-2011, 22/1170/25-1-2011, 23/1171/25-1-

2011 ,24/1172/25-1-2011, 29/1462/27-1-2011, 30/1463/27-1-2011 απνθάζεηο ηνπ Γεκάξρνπ 

φπνπ ηνπνζεηήζεθε ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ ηζρχνληνο 

ηφηε ΟΔΤ, ζχκθσλα κε ηα πξνζφληα θαη ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, κε ζηφρν ηνλ 

απνηειεζκαηηθφηεξν θαη απνδνηηθφηεξν ηξφπν άζθεζεο ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ πξνο φθεινο 

ησλ πνιηηψλ.  

 

Σα πξνζφληα δηνξηζκνχ πεξηγξάθνληαη ζην ΠΓ 37/1987, ΠΓ 22/1990 θαη ζην ΠΓ 50/2001, 

φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.  

 

ηελ θαηεγνξία Παλεπηζηεκηαθήο  Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη πξνβιέπνληαη 

αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο ζε ππάξρνλ αιιά θαη λέν πξνζσπηθφ: 

ΚΛΑΓΟ ΠΔ  ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ
 ΘΔΔΗ 

ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΔ 
ΘΔΔΗ 

ΝΔΔ 
ΘΔΔΗ 
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ΠΔ1  Γηνηθεηηθνχ  8 5 3 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ 6 4 2 

ΠΔ Οηθνλνκηθνχ - Λνγηζηηθνχ 1 1 0 

ΠΔ  Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο 

1 0 1 

ΠΔ3  Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 3 2 1 

ΠΔ Πεξηβάιινληνο 1 0 1 

ΠΔ3  Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

2 1 1 

ΠΔ4   Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ 1 1 0 

ΠΔ5  Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 2 1 1 

ΠΔ5  Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ 1 0 1 

ΠΔ9  Γεσπφλσλ (δσηθήο ή θπηηθήο 
παξαγσγήο) 

4 4 0 

ΠΔ9  Γαζνιφγσλ 1 0 1 

ΠΔ11 Πιεξνθνξηθήο 1 0 1 

ΠΔ12 Υεκηθψλ 2 1 1 

ΠΔ23  Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 1 0 1 

ΠΔ Γηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ 
πνιηηψλ 

6 2 4 

χλνιν ζέζεσλ ΠΔ 41 22 19 

 

ηελ θαηεγνξία Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη πξνβιέπνληαη 

αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο ζε ππάξρνλ αιιά θαη λέν πξνζσπηθφ  

ΚΛΑΓΟ ΣΔ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ 

ΘΔΔΗ 
ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΔ 

ΘΔΔΗ 
ΝΔΔ 

ΘΔΔΗ 

ΣΔ2  Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ 1 0 1 

ΣΔ3 Μεραληθψλ Πνιηηηθψλ 
Έξγσλ Τπνδνκήο 

2 1 1 

ΣΔ3 Μεραληθψλ Πνιηηηθψλ 
Γνκηθψλ Έξγσλ 

1 1 0 

ΣΔ4 Σερλνιφγσλ Μεραλνιφγσλ 
Μεραληθψλ 

1 1 0 

ΣΔ4 Σερλνιφγσλ 
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ 

1 0 1 

ΣΔ5 Σερλνιφγσλ Σνπνγξάθσλ 2 1 1 

ΣΔ Δλεξγεηαθήο θαη 
Πεξηβαιινληηθήο Σερλνινγίαο 

1 0 1 

ΣΔ11 Δπνπηψλ Γεκφζηαο 
Τγείαο 

1 0 1 

ΣΔ13 Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο 
(δσηθήο ή θπηηθήο παξαγσγήο) 

1 0 1 

ΣΔ17 Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ 4 1 3 

ΣΔ Οηθνλνκηθνχ – Λνγηζηηθνχ 1 1 0 
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ΣΔ19  Πιεξνθνξηθήο 2 0 2 

ΣΔ22  Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Σ. Α. 2 0 2 

ΣΔ23 Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 2 0 2 

ΣΔ Γηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ 
πνιηηψλ 

2 2 0 

χλνιν ζέζεσλ ΣΔ 24 8 16 

 

 

ηελ θαηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη πξνβιέπνληαη 

αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο ζε ππάξρνλ αιιά θαη λέν πξνζσπηθφ: 

ΚΛΑΓΟ ΓΔ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ 
ΘΔΔΗ 

ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΔ 
ΘΔΔΗ 

ΝΔΔ 
ΘΔΔΗ 

ΓΔ1 Γηνηθεηηθνχ  23 18 5 

ΓΔ2  Δπνπηψλ Καζαξηφηεηαο 1 1 0 

ΓΔ23  Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 8 2 6 

ΓΔ24  Ζιεθηξνιφγσλ 5 5 0 

ΓΔ28  Υεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ 
Έξγσλ 

3 2 1 

ΓΔ29 Οδεγψλ Απηνθηλήησλ 20 16 4 

ΓΔ30  Σερληηψλ (9) 

ΓΔ30 Τδξαπιηθνί (6) 
10 9 

1 

ΓΔ35  Κεπνπξψλ - 
Γελδξνθφκσλ -Αλζνθφκσλ- 
Γελδξνθεπνπξψλ) 

2 0 2 

ΓΔ38 Πξνζσπηθνχ Ζ/Τ 2 2 0 

ΓΔ Γηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ 
πνιηηψλ 

9 4 5 

χλνιν ζέζεσλ ΓΔ 83 59 24 

 

ηελ θαηεγνξία Τπνρξεσηηθήο  Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη πξνβιέπνληαη 

αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο ζε ππάξρνλ αιιά θαη λέν πξνζσπηθφ: 

ΚΛΑΓΟ ΤΔ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ 
ΘΔΔΗ 

ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΔ 
ΘΔΔΗ 

ΝΔΔ 
ΘΔΔΗ 

ΤΔ16  Δξγαηψλ Καζαξηφηεηαο 24 24 0 

χλνιν ζέζεσλ ΤΔ 24 24 0 

 

Οη Πξνζσξηλέο Θέζεηο κε ρέζε Δξγαζίαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, έρνπλ σο εμήο: 

ΚΛΑΓΟ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ 
ΘΔΔΗ 

ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΔ 
ΘΔΔΗ 

ΝΔΔ 
ΘΔΔΗ 

ΓΔ1 Γηνηθεηηθνχ / ή Γηνηθεηηθνχ - 
Γξακκαηέσλ 

3 3 0 
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ΓΔ15 Δηζπξαθηφξσλ 2 2 0 

ΓΔ29 Οδεγψλ 1 1 0 

ΠΔ7 Υεκηθψλ Μεραληθψλ 1 1 0 

χλνιν ζέζεσλ   7 7 0 

Οη ζέζεηο απηέο θελνχκελεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, θαηαξγνχληαη.  

 

Πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ ζέζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζνηπ ρξφλνπ (ΗΓΑΥ) θαη νη νπνίεο είλαη πξνζσπνπαγείο. Οη ζέζεηο 

απηέο θαηαξγνχληαη φηαλ θελσζνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.  

Δηδηθφηεηεο 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ 
ΘΔΔΗ 

ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΔ 
ΘΔΔΗ 

ΝΔΔ 
ΘΔΔΗ 

ΓΔ  Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ 6 6 0 

ΓΔ  Οδεγψλ Απηνθηλήησλ 5 5 0 

ΓΔ Σερληηψλ Τδξαπιηθψλ 2 2 0 

ΓΔ Υεηξηζηψλ Μερ. Έξγσλ 1 1 0 

ΓΔ Ζιεθηξνιφγσλ 1 1 0 

ΤΔ Καζαξίζηξηεο ρνιηθψλ Μνλάδσλ  11 11 0 

ΤΔ Δξγαηψλ Καζαξηφηεηαο 21 21 0 

ΤΔ Δξγαηψλ Κεπνπξψλ 2 2 0 

ΤΔ Δξγαηψλ Όδξεπζεο 2 2 0 

ΤΔ Δξγαηνηερληηψλ Οηθνδ. Δξγαζηψλ 1 1 0 

ΤΔ Οηθνγελεηαθψλ Βνεζψλ 2 2 0 

ΤΔ Γεληθψλ Καζεθφλησλ 1 1 0 

χλνιν πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ 
ΗΓΑΥ 

55 55 0 

 

Πξνβιέπνληαη επίζεο ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ (95) ζέζεηο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ θαζψο θαη γηα θάιπςε αλαγθψλ 

αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

 

1.2.2.  Αλζξψπηλν Γπλακηθφ  

 

Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ Γήκνπ Σαλάγξαο αλά ππεξεζία, θιάδν θαη ζρέζε 

εξγαζίαο θαηαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 
ΠΗΝΑΚΑ 18: ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ 
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A/α Ολνκαηεπψλπκν 
Βαζκφο-
Kιάδνο 

ρέζε Δξγαζίαο 

Οηθνλνκηθή & Γηνηθεηηθή ππεξεζία 

1 Αγαζήο Αζαλάζηνο 
ΠΔ 1 

Γηνηθεηηθνχ 
νηθνλνκηθνχ  

Μφληκε  

2 Αδάκ Ησάλλεο ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Μφληκε 

3 Αλδξίηζνπ Παξαζθεπή 
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 
– Οηθνλνκηθνχ  

Μφληκε  

4 Αζεκαθφπνπινο Γεψξγηνο  ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Ανξίζηνπ  

5 Βαζηινχ Θσκαΐο 
ΤΔ 16 Δξγαηψλ 
θαζαξηφηεηαο 

Μφληκε  

6 Βφγγιεο Κσλζηαληίλνο 
ΓΔ 24 

Ζιεθηξνιφγσλ  
Μφληκε  

7 Βνξγηαλίηεο Υξήζηνο  

ΠΔ 
Γηεθπεξαίσζε 
Τπνζέζεσλ 

Πνιηηψλ  

Μφληκε  

8 Γηαλλαθνχ Διέλε  
ΠΔ 1 

Γηνηθεηηθνχ 
Μφληκε 

9 Γεψξγα Ησάλλα 
ΓΔ1  

Γηνηθεηηθνχ  
Μφληκε  

10 Γθέθα Αζαλαζία ΓΔ1 Γηνηθεηηθνχ  Μφληκε 

11 Γθνχλε ηαπξνχια  
ΓΔ 38 

Υεηξηζηψλ Ζ/Τ 
Μφληκε  

12 Γάβξε Αζαλαζία  ΓΔ1 Γηνηθεηηθνχ Μφληκε  

13 Γεξβελησηάθε Μεισδία 
ΠΔ 1 – 

Γηνηθεηηθνχ  
Μφληκε  

14 Ενχξνπ Μαξίλα  
ΤΔ 

Οηθνγελεηαθή 
Βνεζφο  

Ανξίζηνπ  

15 Καλδχιαο Νηθνιανο 
ΓΔ 38 

Υεηξηζηψλ Ζ/Τ 
Μφληκε 

16 Καικπέλεο Γεκήηξηνο ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Μφληκε 

17 Καπάθαο Μηραήι ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Μφληκε  

18 Καξαληψλεο Αλαζηάζηνο 
ΓΔ 1 

Γηνηθεηηθνχ 
Μφληκε  

19 Καξαληψλεο Ησάλλεο  
ΓΔ 15 

Δηζπξαθηφξσλ  
Μφληκε 

20 Καηζηθήο Παξαζθεπάο 
ΓΔ 29 Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ  

Μφληκε  

21 Καηζηθή Αλαζηαζία  
ΓΔ 1 

Γηνηθεηηθνχ  
Μφληκε 

22 Καξαηδά Παγψλα  
ΣΔ 17 – 

Γηνηθεηηθνχ 
Λνγηζηηθνχ  

Μφληκε 

23 Καηζέιε – Ηαθσβίδνπ Αγγειηθή 
ΓΔ 1 

Γηνηθεηηθνχ 
Μφληκε  

24 Καηζηθήο Αιέμαλδξνο  
ΓΔ 1 

Γηνηθεηηθνχ 
Μφληκε  

25 Κιεηεξηλνχ Αγγειηθή 
ΓΔ 1 

Γηνηθεηηθνχ 
Μφληκε  

26 Κφιιηα Γεσξγία  
ΠΔ 1 

Γηνηθεηηθνχ – 
Οηθνλνκηθνχ  

Μφληκε  

27 Κνζκίδε Δπζηαζία 
ΓΔ 1 

Γηνηθεηηθνχ 
Μφληκε  

28 Κνδνχκε Ησάλλα 
ΓΔ 1 

Γηνηθεηηθνχ 
Μφληκε  
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29 Κνπθνπβίλνπ Δηξήλε 

ΠΔ 
Γηεθπεξαίσζε 
Τπνζέζεσλ 

Πνιηηψλ 

Μφληκε 

30 Λακπξαθάθε Αξεηή  ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Ανξίζηνπ  

31 Ληάπε Παξαζθεπή - Δπδνμία 
ΓΔ 1 

Γηνηθεηηθνχ 
Μφληκε 

32 Ληάπεο Γεψξγηνο  ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Ανξίζηνπ  

33 Ληάπεο Παλαγηψηεο  

ΓΔ 
Γηεθπεξαίσζε 
Τπνζέζεσλ 

Πνιηηψλ 

Μφληκε  

34 Μάκαιε Υξηζηίλα 
ΠΔ 1 

Γηνηθεηηθνχ  
Μφληκε  

35 Μαπξνχδεο Άγγεινο  
ΓΔ 15 

Δηζπξαθηφξσλ  
Μφληκε  

36 Μπειεγξίηεο Παλαγηψηεο ΠΔ 9 Γεσπφλνο  Μφληκε  

37 Μπηκπίθνπ  Γέζπνηλα 
ΤΔ 

Οηθνγελεηαθή 
Βνεζφο  

Ανξίζηνπ  

38 Μαπξνεηδή Πειαγία – Αγιατα  
ΓΔ 1 

Γηνηθεηηθνχ 
Μφληκε 

39 Μπισλάο Παλαγηψηεο  ΠΔ 9 Γεσπφλνο Μφληκε  

40 Παππά Μαξία 
ΠΔ 1 

Γηνηθεηηθνχ  
Μφληκε  

41 Παππαγηάλλεο Αζαλάζηνο  
ΓΔ 1 

Γηνηθεηηθνχ 
Μφληκε 

42 Πίθνπ Δπαγγειία ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Ανξίζηνπ  

43 Πξνθνπίνπ Ησάλλα  
ΠΔ 1 

Γηνηθεηηθνχ  
Μφληκε  

44 Πξνθνπίνπ Νηθφιανο 
ΠΔ Οηθνλνκηθνχ 

– Λνγηζηηθνχ  
Μφληκε 

45 αιεκή Ηνπιία 
ΓΔ 1 

Γηνηθεηηθνχ 
Μφληκε  

46 ηακπάλεο Πεξηθιήο  
ΠΔ 1 – 

Γηνηθεηηθνχ 
Οηθνλνκηθνχ 

Μφληκε  

47 ηδέξε Διέλε  

ΓΔ 
Γηεθπεξαίσζε 
Τπνζέζεσλ 

Πνιηηψλ 

Μφληκε  

48 θιηά Γήκεηξα ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Ανξίζηνπ  

49 
θνπκπξή Θενδψξα – 

Παξαζθεπή  
ΓΔ 1 

Γηνηθεηηθνχ 
Μφληκε 

50 πθά Αλαζηαζία 
ΠΔ 1  

Γηνηθεηηθνχ  
Μφληκε  

51 πθαξάο Αξηζηείδεο  ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Μφληκε  

52 ψηαο Μηραήι 
ΣΔ Οηθνλνκηθνχ 

– Λνγηζηηθνχ  
Μφληκε 

53 Σνπκάδνπ Μαξία – Αλαζηαζία  
ΓΔ1  

Γηνηθεηηθνχ 
Μφληκε  

54 Σζηηζηξίγθνπ ηπιηαλή  

ΣΔ 
Γηεθπεξαίσζε 
Τπνζέζεσλ 

Πνιηηψλ 

Μφληκε  

55 Υφληδηαο Νηθφιανο  ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Ανξίζηνπ  

Σερληθή ππεξεζία 

56 Αιηδεξίλεο Μηραήι ΓΔ 30 Σερληηψλ  Μφληκε  

57 Γηαινχηο Σνπξθαί  ΤΔ 16 Δξγαηψλ Μφληκε 
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Καζαξηφηεηαο  

58 Γθίθαο Γεκήηξηνο 

ΣΔ 5 
Σερλνιφγσλ – 
Σνπνγξάθσλ 
Μεραληθψλ  

Μφληκε  

59 Καξακνπδά Γέζπνηλα 
ΠΔ 4 

Αξρηηεθηφλσλ 
Μεραληθψλ 

Μφληκε  

60 Καξχγηαλλεο Δπάγγεινο  
ΠΔ 7 Υεκηθφο 

Μεραληθφο  
Μφληκε 

61 Κιαξνχδα Ησάλλα 

ΠΔ 3 
Μεραληθψλ 

Υσξνηαμίαο & 
Πεξηβάιινληνο  

Μφληκε 

62 Κφθθαιεο ηαχξνο  ΓΔ 30 Σερληηψλ Μφληκε 

63 Κνινβφο Θσκάο ΓΔ 30 Σερληηψλ Μφληκε  

64 Κνληνχιεο Κσλζηαληίλνο 

ΣΔ 3 
Σερλνιφγσλ 

Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ  

Μφληκε 

65 Κσζηφπνπινο Ησάλλεο  
ΠΔ 3 Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ  
Μφληκε  

66 Νίθα σηεξία ηνπ Αζ. 

ΣΔ 3 
Σερλνιφγσλ 

Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ 

Μφληκε  

67 Νίθα σηεξία ηνπ Νηθ 

ΠΔ 4 
ηερλνιφγσλ 

Μεραλνιφγσλ 
Μεραληθψλ  

Μφληκε  

68 Μαξίλεο Κσλζηαληίλνο  

ΓΔ 28 
Υεηξηζηψλ 

Μεραλεκάησλ 
έξγσλ  

Μφληκε  

69 Μνπξαηίδνπ Θεψλε ΠΔ 12 Υεκηθφο  Μφληκε  

70 αξαθίδνπ Μαξία 
ΠΔ 3 Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ 
Μφληκε 

71 Σζηψλεο Αλέζηεο 
ΠΔ 5 

Ζιεθηξνιφγσλ 
Μεραληθψλ  

Μφληκε 

Τπεξεζία χδξεπζεο & απνρέηεπζεο 

72 Βηληεξάηνο Ησάλλεο 
ΓΔ Σερληηψλ 
Τδξαπιηθψλ  

Ανξίζηνπ 

73 Γάβξεο Γεψξγηνο  
ΓΔ 30 

Τδξαπιηθψλ  
Μφληκε  

74 Θενδψξνπ Μηραήι  
ΓΔ 30 

Τδξαπιηθψλ 
Μφληκε  

75 Ηαθσβάθεο Γεψξγηνο  
ΓΔ 29 Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ  

Μφληκε 

76 Καββάο Ησάλλεο 
ΓΔ 30 

Τδξαπιηθψλ 
Μφληκε  

77 Καδηάλεο Γεκήηξηνο 
ΤΔ Δξγαηψλ 
Όδξεπζεο  

Ανξίζηνπ  

78 Καπάθαο Αλαζηάζηνο  
ΤΔ 16 Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο  

Μφληκε 

79 Κηθίδεο Υξήζηνο  
ΓΔ Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ  

Ανξίζηνπ 

80 Κφιιηαο Γεψξγηνο  
ΓΔ 30 

Τδξαπιηθψλ 
Μφληκε  

81 Κνκπνγηάλλεο Αζαλάζηνο   ΤΔ 16 Δξγαηψλ Μφληκε  
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Όδξεπζεο  

82 Κξνκκχδαο Κσλζηαληίλνο 
ΤΔ 16 Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

Μφληκε  

83 Κσζηαθφπνπινο Κσλζηαληίλνο  
ΤΔ 16 Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

Μφληκε  

84 Μνπζηάθα Αλαζηαζία  
ΤΔ 16 Δξγαηψλ 

Όδξεπζεο  
Μφληκε  

85 Μπνπξαληάο Αλδξέαο 
ΤΔ 16 Δξγαηψλ 

Όδξεπζεο 
Μφληκε 

86 Παξαζράθεο Ησάλλεο 
ΤΔ  Δξγαηψλ 

Όδξεπζεο 
Ανξίζηνπ  

87 Πίθνο Γεψξγηνο  
ΓΔ 30 

Τδξαπιηθψλ 
Μφληκε  

88 Ραπηνδήκνο Ησάλλεο  
ΓΔ 30 

Τδξαπιηθψλ 
Μφληκε 

Τπεξεζία πξαζίλνπ  

89 Βηιιήο Ζιίαο 
ΤΔ 16 Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

Ανξίζηνπ 

90 Κηθίδεο Αιέμαλδξνο 
ΤΔ Δξγαηψλ 
Κεπνπξψλ  

Ανξίζηνπ 

91 Κνκπνγηάλλεο Αιέμαλδξνο  
ΤΔ 16 Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

Μφληκε  

92 ηαζάο Αζαλάζηνο 
ΤΔ 16 εξγαηψλ 

Κεπνπξψλ  
Μφληκε  

Γεκνηηθή Αζηπλνκία   

93 Καξακήηζνο Παλαγηψηεο  
ΓΔ 23 Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία  
Μφληκε  

94 Μνληδφιεο Γεψξγηνο  
ΓΔ 23 Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία 
Μφληκε  

Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ  

95 Αηθαηεξίλε Δπαγγειία 
ΤΔ Δξγαηψλ 

Καζαξηφηεηαο 
Ανξίζηνπ  

96 Αγαζήο Κσλζηαληίλνο  

ΓΔ 28 
Υεηξηζηψλ 

Μεραλεκάησλ 
Έξγνπ 

Μφληκε  

97 Αιεμάθε Υξηζηίλα  

ΤΔ  Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

ρνιηθψλ 
Κηηξίσλ  

Ανξίζηνπ  

98 Αξγπξίνπ Αλαζηάζηνο  
ΤΔ Δξγαηψλ 
Κεπνπξψλ 

Ανξίζηνπ  

99 Αιεμφπνπινο Αζαλάζηνο 
ΓΔ 29 Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ  

Μφληκε  

100 Βφγγιεο Κσλζηλαληίλνο  
ΓΔ 24 

Ζιεθηξνιφγσλ  
Μφληκε  

102 Βξνχβαο Νηθφιανο 
ΓΔ 29 Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ 

Μφληκε 

103 Γαβαζφγινπ Παλαγηψηεο  
ΤΔ 16 Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο  

Μφληκε  

104 Γεσξγαληάο Νηθφιανο 
ΓΔ Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ 

Ανξίζηνπ  

105 Γεσξγηάδεο Αρηιιέαο 
ΓΔ 29 Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ 

Μφληκε  

106 Γηαιφο ππξίδσλ  
ΤΔ Δξγαηψλ 

Καζαξηφηεηαο  
Ανξίζηνπ  

107 Γηνζδέθνο Υξήζηνο  
ΓΔ 29 Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ 

Μφληκε  
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108 Γεκεηξαθφπνπινπ Δπαγγειία  
ΤΔ Δξγαηψλ 

Καζαξηφηεηαο 
Ανξίζηνπ  

109 Γεκεηξίνπ Ζιίαο  
ΤΔ 16 Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

Μφληκε 

110 Γεκεηξίνπ Νηθφιανο 
ΓΔ Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ 

Ανξίζηνπ  

111 Γεκεηξίνπ Υξπζνχια  
ΤΔ 16 

Οδνθαζαξηζηψλ  
Μφληκε  

112 Γεκνχιαο σηήξηνο 
ΓΔ 29 Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ 

Μφληκε 

113 Εαξθάδαο Νηθφιανο 
ΓΔ Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ 

Ανξίζηνπ 

114 Εεάθεο Ησάλλεο 
ΤΔ  Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

Ανξίζηνπ  

115 Θαλαζφο Υξήζηνο  
ΤΔ 16 Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

Μφληκε 

116 Καθφο Κσλζηαληίλνο  
ΓΔ 29 Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ 

Μφληκε  

117 Καιατηδήο Παχινο 
ΤΔ 16 Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

Μφληκε  

118 Καιηαθνχδαο ηακάηηνο 
ΤΔ 16 Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

Μφληκε  

119 Κακηληψηεο Υαξάιακπνο 
ΤΔ Δξγαηψλ 

Καζαξηφηεηαο 
Ανξίζηνπ  

120 Κακπνχξε Διέλε  
ΤΔ 16 Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

Μφληκε 

121 Καλαβάθε Μαξία  
ΤΔ Δξγαηψλ 

Καζαξηφηεηαο 
Ανξίζηνπ  

122 Καξίπεο Βάηνο 
ΤΔ 16 Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

Μφληκε 

123 Κνθφζεο σηήξηνο 
ΓΔ 

Ζιεθηξνιφγσλ  
Ανξίζηνπ  

124 Κνκπνγηάλλεο Αζαλάζηνο 
ΤΔ Δξγαηψλ 

Καζαξηφηεηαο 
Ανξίζηνπ  

125 Κνληφπνπινο Γηακαληήο  
ΤΔ Δξγαηψλ 

Καζαξηφηεηαο 
Ανξίζηνπ  

126 Κπξηαθφπνπινο Δκκαλνπήι  
ΓΔ 29 Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ 

Μφληκε 

127 Λαζήξα Λακπξηλή  

ΤΔ Δξγαηξηψλ 
Καζαξηφηηεαο 

ρνιηθψλ 
Κηηξίσλ  

Ανξίζηνπ 

128 Λάκπξνπ Ησάλλεο  
ΤΔ 16 εξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο  

Μφληκε  

129 Μαληδηνχξαο Παχινο  
ΤΔ 16 εξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

Ανξίζηνπ  

130 Μαξήο Γεκήηξηνο 
ΓΔ 28 Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ  

Ανξίζηνπ  

131 Μαζηξνγαιηάο Κσλζηαληίλνο 
ΓΔ 24 

Ζιεθηξνιφγσλ  
Μφληκε  

132 Μνπδάηζνο Γεψξγηνο 
ΓΔ 29 Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ 

Μφληκε 

133 Μνπκίλ Νεηδαηίλ 
ΤΔ 16 Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

Μφληκε  

134 Μπεθξήο Παληειήο  
ΓΔ 29 Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ 

Μφληκε 

135 Μπηκπίθνο ηέθαλνο  
ΤΔ  Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

Ανξίζηνπ  

136 Μπνχθα Δπθξνζχλε  
ΤΔ Δξγαηξηψλ 
Καζαξηφηηεαο 

ρνιηθψλ 
Ανξίζηνπ  
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Κηηξίσλ 

137 Μπηάθεο Θενδφζηνο 
ΤΔ Δξγαηψλ 

Καζαξηφηεηαο 
Ανξίζηνπ  

138 Νέλνπ Κσλζηαληίλα 

ΤΔ Δξγαηξηψλ 
Καζαξηφηηεαο 

ρνιηθψλ 
Κηηξίσλ 

Ανξίζηνπ  

139 Νέλνο ηπιηαλφο  
ΓΔ 29 Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ 

Μφληκε  

140 Νίθαο Γεψξγηνο  
ΓΔ 2 Δπνπηψλ 
Καζαξηφηεηαο  

Μφληκε  

141 Παπαζενδνζίνπ Ησάλλα 
ΤΔ 16 Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

Μφληκε  

142 Παπακειεηίνπ Γεκήηξηνο 
ΓΔ 24 

Ζιεθηξνιφγσλ 
Μφληκε 

143 Παξδαιφο Ζιίαο 
ΤΔ 16 Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

Μφληκε  

144 Παπιφπνπινο Λάκπξνο 
ΤΔ Δξγαηψλ 

Καζαξηφηεηαο 
Ανξίζηνπ  

145 Πέηξνπ Κσλζηαληίλνο  
ΓΔ 29 Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ 

Μφληκε 

146 Περιηβάλεο Γεψξγηνο  
ΤΔ Δξγαηψλ 

Καζαξηφηεηαο 
Ανξίζηνπ  

147 Πηλήηαο Αληψληνο 
ΤΔ Δξγαηψλ 

Καζαξηφηεηαο 
Ανξίζηνπ  

148 Πξνθνπίνπ Γεσξγία  
ΤΔ Δξγαηψλ 

Καζαξηφηεηαο 
Ανξίζηνπ  

149 Ρατηζνπ Ησάλλα 

ΤΔ Δξγαηξηψλ 
Καζαξηφηηεαο 

ρνιηθψλ 
Κηηξίσλ 

Ανξίζηνπ  

150 αιαγηάλλεο Γεκήηξηνο 
ΓΔ 29 Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ 

Μφληκε 

151 θιηάο Παλαγηψηεο  
ΓΔ 29 Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ 

Μφληκε  

152 θιηάο Υξήζηνο 
ΓΔ 24 

Ζιεθηξνιφγσλ  
Μφληκε 

153 ηέξπε Παξαζθεπή 

ΤΔ Δξγαηξηψλ 
Καζαξηφηηεαο 

ρνιηθψλ 
Κηηξίσλ 

Ανξίζηνπ  

154 Σδίθα Βαζηιηθή 

ΤΔ Δξγαηξηψλ 
Καζαξηφηηεαο 

ρνιηθψλ 
Κηηξίσλ 

Ανξίζηνπ  

155 Σνχληαο Γεκήηξηνο 
ΤΔ 16 Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

Μφληκε  

156 ηξαηήξεο Γεψξγηνο  
ΓΔ 29 Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ 

Μφληκε  

157 Φαξκάθεο Κσλζηαληίλνο  
ΤΔ 16 Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

Μφληκε  

158 Φεξειήο Γεκήηξηνο 
ΓΔ Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ 

Ανξίζηνπ  

159 Φνπθή Γηακάλησ 
ΤΔ Δξγαηψλ 

Καζαξηφηεηαο 
Ανξίζηνπ  

160 Υαδήκ Ρεκδή  
ΤΔ Δξγαηψλ 

Καζαξηφηεηαο 
Ανξίζηνπ  

161 Υαλήο Γεψξγηνο 
ΤΔ 16 Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

Ανξίζηνπ 

162 Υαξίζεο Ξελνθψλ ΓΔ 24 Μφληκε  
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Ζιεθηξνιφγσλ 

163 Υήξα Υξπζάλζε  
ΤΔ Δξγ. 
Γεληθψλ 

Καζεθφλησλ  
Ανξίζηνπ  

Μεηαθιεηφο 

164 Γεσξγίνπ Γεψξγηνο  ΠΔ Ννκηθψλ  
Λήμε ζεηείαο  

Γεκνηηθήο Αξρήο  

165 Λέηε Μαξίλα 
ΣΔ17 Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο  

Λήμε ζεηείαο  
Γεκνηηθήο Αξρήο 

166 Ρνππάθαο Θεφδσξνο ΠΔ Ννκηθψλ  
Λήμε ζεηείαο  

Γεκνηηθήο Αξρήο 

Μεξηθή Απαζρφιεζε (ΛΖΞΖ 31/08/2011) 
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Απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ αλσηέξσ πίλαθα ζπκπεξαίλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ ζηειερψλεη ην 

Γήκν Σαλάγξαο, θαηέρεη απνιπηήξην Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ην (49,0%) θαη 

Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (32,0%). Σν πνζνζηφ ηνπ Πξνζσπηθνχ πνπ θαηέρεη πηπρίν 

Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) είλαη 14,1%. Σέινο ηα άηνκα Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο 

(ΣΔ) θαηαιακβάλνπλ πνζνζηφ κφιηο 4,9%. 

 

ΓΡΑΦΖΜΑ 3: ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 2/54/5-1-2011 Απφθαζε δεκάξρνπ Σαλάγξαο νξίζηεθαλ νη πξντζηάκελνη ησλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, έσο ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ απφ ηα λέα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα. 

Οξίζηεθε πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ππάιιεινο θιάδνπ ΓΔ1 Βαζκνχ Α’, 

ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ππάιιεινο θιάδνπ  ΠΔ Οηθνλνκηθνχ – Λνγηζηηθνχ βαζκνχ 

Β’,  ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ππάιιεινο  θιάδνπ ΣΔ5 Σερλνιφγσλ – Σνπνγξάθσλ 

Μεραληθψλ  βαζκνχ Α’, ζην ηκήκα Καζαξηφηεηαο Ζιεθηξνθσηηζκνχ & Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο, 

ππάιιεινο θιάδνπ ΓΔ 30 Τδξαπιηθψλ βαζκνχ Α’ . Παξάιιεια απνθαζίζζεθε φηη νη αληίζηνηρνη 

πξντζηάκελνη ησλ νκνεηδψλ, ηκεκάησλ, γξαθείσλ ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ζα ζπλερίζνπλ λα 

είλαη πξντζηάκελνη κέρξη ηελ επηινγή λέσλ πξντζηακέλσλ απφ ηα λέα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα, 

κέρξη ηφηε δε, ζα έρνπλ αξκνδηφηεηα ζπλππνγξαθήο (εθφζνλ αθνξνχλ ηελ αληίζηνηρε δεκνηηθή 

ελφηεηα) εγγξάθσλ κε ηειηθφ ππνγξάθνληα ηνλ νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα πξντζηάκελν.  

ηελ  ηνπνζέηεζε ηνπ ηειερηαθνχ Γπλακηθνχ ηνπ θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ, ειήθζεζαλ ππφςε 

ηφζν ε ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ν. 3852/2010 θαη 

Ν. 3870/2010, φζν θαη νη Δγθχθιηνη ππ’ αξηζκ. 48/ΟΗΚ. 74571/28-12-2010 θαη 45/νηθ. 743/28-12-

2010 ηνπ Τπ. Δζση. Α. & Ζ.Γ. Δπηπιένλ, ειήθζεζαλ ππφςε νη θξίζεηο ηνπ Τπεξεζηαθνχ 

πκβνπιίνπ κε ηα νπνία νξίδνληαη νη πξντζηάκελνη ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη νη ΟΔΤ 

ησλ ζπλελλννχκελσλ Γήκσλ.  
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Απφ ηελ παξαπάλσ ζχγθξηζε πξνθχπηεη φηη ππάξρεη έιιεηςε πξνζσπηθνχ ανξίζηνπ ρξφλνπ, 

φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο. Έηζη ινηπφλ, παξαηεξνχκε κηα αληίθαζε σο 

πξνο ην γεγνλφο φηη ελψ έρνπλ απμεζεί δξαζηηθά νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΟΣΑ α’ βαζκνχ κε ηνλ 

Ν. 3852/2010, ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ είλαη ηεξάζηηα εηδηθά ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνπλ 

εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν ζηειερηαθφ δπλακηθφ.  

  

1.2.3. Ννκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

 

1.2.3.1. Ηδξχκαηα θαη ΝΠΓΓ ησλ δήκσλ (Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» λ. 3852/2010, άξζξα 

102 θαη 103) 

 

ηελ εγθχθιην 11/2011 ηνπ ΤΠΔΑΖΓ (11/01/2011) δφζεθαλ νη ζρεηηθέο νδεγίεο γηα ηελ 

δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο ησλ ΝΠΓΓ θαη επηρεηξήζεσλ ησλ λέσλ «Καιιηθξαηηθψλ» Γήκσλ. 

χκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 3852/2010, ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ηδξχκαηα ησλ 

θαπνδηζηξηαθψλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ πεξηέξρνληαη σο έρνπλ ζην λέν «θαιιηθξαηηθφ» δήκν, 

ελψ γηα ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία 

ζπγρψλεπζεο.  

 

ε θάζε πεξίπησζε, νη λένη δήκνη απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο γίλνληαη θαζνιηθνί 

δηάδνρνη ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπλελλννχκελσλ θαπνδηζηξηαθψλ 

δήκσλ ή θνηλνηήησλ, σο πξνο ηα ηδξχκαηα θαη ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

 

Δηδηθά, ην κφληκν θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ ησλ δεκνηηθψλ θαη 

θνηλνηηθψλ ηδξπκάησλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζίζηαηαη απηνδηθαίσο 

πξνζσπηθφ ησλ ηδξπκάησλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ λέσλ δήκσλ κε ηελ 

ίδηα ζρέζε εξγαζίαο. Οη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ θαη εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

ζπλερίδνληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπο (άξζξν 102 παξ. 3 θαη άξζξν 103 παξ. 10 θαη 11). 

 

Πεξαηηέξσ, αλαθνξηθά κε ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, πξνβιέπεηαη φηη θάζε δήκνο 

κπνξεί λα ζπληζηά ή λα έρεη, κεηαμχ άιισλ, έσο δχν (2) λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

έλα γηα ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, αιιειεγγχεο θαη παηδείαο θαη έλα γηα 

ηνπο ηνκείο πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο. Δάλ ν δήκνο δηαζέηεη θνηλσθειή 

επηρείξεζε γηα έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ ηνκείο, ηφηε κπνξεί λα έρεη έσο έλα λνκηθφ πξφζσπν 

γηα ηνλ άιιν ηνκέα ( άξζξν 103 παξ. 1). ηελ πεξίπησζε, σζηφζν, πνπ νη ζπλζήθεο ην 

επηβάιινπλ, κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, ε θνηλσθειήο επηρείξεζε λα αζθεί δξαζηεξηφηεηεο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, αιιειεγγχεο θαη πνιηηηζκνχ. 
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ηελ  πεξίπησζε πνπ ζε θάπνηνλ «θαιιηθξαηηθφ» δήκν πεξηέξρνληαη πεξηζζφηεξα ησλ 

πξνβιεπφκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ν δήκνο νθείιεη λα πξνβεί ζε 

ζπγρσλεχεζεηο. 

 

Ζ ζπγρψλεπζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη 

κέζα ζα δχν (2) κήλεο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθψλ αξρψλ. ηελ απφθαζε 

νξίδνληαη ην φλνκα, ν ζθνπφο, ε δηνίθεζε, ε πεξηνπζία θαη νη πφξνη ηνπ λένπ ΝΠΓΓ. Μεηά ηνλ 

έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ, ε πξάμε 

ζπγρψλεπζεο δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο απφ ηνλ νηθείν δήκν. ηελ ίδηα 

ζπλεδξίαζε, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε λέα απφθαζε ηνπ, νξίδεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 ΚΓΚ (λ. 3463/2006) φπσο ηζρχεη 

(άξζξν 103 παξ. 4) 

 

Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, ην λέν λνκηθφ πξφζσπν θαζίζηαηαη απηνδίθαηα 

θαζνιηθφο δηάδνρνο ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο έξγνπ ή εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ κέρξη ηε ιήμε ηνπο (άξζξν 103 παξ. 5.). 

 

εκεησηένλ, φηη ζην πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» πεξηγξάθνληαη νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο 

έλα δεκνηηθφ λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ζα κπνξνχζε λα δηαηεξεζεί σο απηνηειέο. 

Σέηνηεο πξνυπνζέζεηο είλαη ε επξχηεξα αλαγλσξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα, ην εμεηδηθεπκέλν 

αληηθείκελν, ε καθξνρξφληα απφδνζε έξγνπ θαη ε γεληθφηεξε θαηαμησκέλε πξνζθνξά. ε 

πεξίπησζε πνπ ην νηθείν δεκνηηθφ ζπκβνχιην θξίλεη φηη ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, 

ιακβάλεη απφθαζε κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ θαη 

ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Αθνινπζεί ε έθδνζε Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε ηελ νπνία ην λνκηθφ πξφζσπν 

θαζίζηαηαη απηνηειέο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ελδερφκελε δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο κε άιια λνκηθά 

πξφζσπα (άξζξν 103 παξ. 3). 

 

Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ΟΔΤ ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ, νη λέεο δεκνηηθέο αξρέο 

ζα πξέπεη λα έρνπλ νξηνζεηήζεη ην ξφιν ησλ επνπηεπφκελσλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, δηφηη 

φιεο νη αξκνδηφηεηεο ησλ ΝΠΓΓ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ  απφ εζσηεξηθέο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ, 

κε ηελ επηθχιαμε, σζηφζν, ηεο χπαξμεο ξεηήο απαγφξεπζεο ζπκκεηνρήο ηνπ δήκνπ ζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δ.Δ. πξνγξάκκαηα.   

 

ην ίδην πιαίζην, ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ ΔΔ πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηα 

ζπγρσλεπφκελα λνκηθά πξφζσπα, ζπλερίδνπλ λα πινπνηνχληαη απφ ην λέν λνκηθφ πξφζσπν 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπγρψλεπζε, ην νπνίν ζεσξείηαη θαζνιηθφο δηάδνρνο σο πξνο ηηο 
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ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά (ζηηο ππνρξεψζεηο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φζεο απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο έξγνπ κέρξη ηε ιήμε ηνπο). Οη 

ζπκβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ην νπνίν απαζρνιείηαη ζην πιαίζην ησλ 

πξνγξακκάησλ, αλαλεψλνληαη απφ ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ πξνθχπηεη σο δηάδνρν ζρήκα, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2190/1994, άξζξν 21 παξ. 3, φπσο ηζρχεη (άξζξν 112).  

 

Πεξαηηέξσ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ, κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ 

απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ λένπ δήκνπ σο παξαξηήκαηα ησλ αλσηέξσ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ (άξζξν 103 παξ. 6). Δθφζνλ νη παξερφκελεο ιεηηνπξγίεο ζηηο ππεξεζίεο 

απηέο είλαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε άκηζζσλ επηηξνπψλ κε 

απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. ε απηέο ζπκκεηέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εθπξφζσπνη ησλ ρξεζηψλ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ  θαη ν 

πξντζηάκελνο, θαη αλ δελ ππάξρεη, ν νξηδφκελνο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ππάιιεινο ηεο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίαο σο πξφεδξνο. Οη επηηξνπέο απηέο 

εηζεγνχληαη απφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίαο.  

 

Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε έθδνζε πξφηππσλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπο, αλά θαηεγνξία παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Οη 

θαλνληζκνί εθδίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κεηά απφ γλψκε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο.  

 

Μέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ απφθαζε ζπγρψλεπζεο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ λένπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζεζπίδεη ηνλ νξγαληζκφ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3584/2007, φπσο ηζρχεη. Πεξαηηέξσ, ζην πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα θαηάηαμεο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ πνπ κεηαθέξεηαη ζην λέν λνκηθφ πξφζσπν, φπσο θαη ζέκαηα απφζπαζεο ηνπ 

αλσηέξσ πξνζσπηθνχ (άξζξν 103 παξ. 10 θαη 11, αληίζηνηρα). 

 

ηελ εγθχθιην 11/2011 ηνπ ΤΠΔΑΖΓ (11/01/2011) δφζεθαλ νη ζρεηηθέο νδεγίεο γηα ηελ 

δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο ησλ ΝΠΓΓ θαη επηρεηξήζεσλ ησλ λέσλ «Καιιηθξαηηθψλ» Γήκσλ.  

 

Αλαθεθαιαηψλνληαο ν Ν. 3852/2010 επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνπο ζθνπνχο ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ΟΣΑ. Απηέο νη 

ζεζκηθέο αιιαγέο ζπλεπάγνληαη πξψηνλ πνζνηηθέο κεηαβνιέο ζηνλ αξηζκφ ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη δεχηεξνλ ζεζκηθέο κεηαηξνπέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο δξάζεηο ηνπο. 
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Έηζη ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πγρσλεχζεσλ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη 

ησλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ Γήκσλ πνπ εμέδσζε ε Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. ), νη λένη Γήκνη κπνξνχλ λα ζπζηήλνπλ ή λα κεηέρνπλ ζε: 

 

1. Γχν λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) ή  

2. Έλα Ν.Π.Γ.Γ. θαη κία Κνηλσθειή δεκνηηθή επηρείξεζε. 

3. Γχν ρνιηθέο Δπηηξνπέο κε ηε κνξθή ηνπ Ν.Π.Γ.Γ., κία γηα ηα ζρνιεία ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη κία γηα ηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

4. Ηδξχκαηα, κε βάζε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Γ.Κ. 

5. Μία Γεκνηηθή επηρείξεζε χδξεπζεο - απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.) ή λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδεκνηηθή Γ.Δ.Τ.Α. 

6. Έλα δεκνηηθφ ιηκεληθφ ηακείν κε ηε κνξθή ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

7. πλδέζκνπο ΟΣΑ. 

8. Έλα Γεκνηηθφ πεξηθεξεηαθφ ζέαηξν (ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ.) κε ηε κνξθή ηεο 

θνηλσθεινχο επηρείξεζεο ή ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ΟΣΑ ηνπ άξζξνπ 265 ηνπ 

Κ.Γ.Κ. 

9. Μία αλψλπκε αλαπηπμηαθή εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί απφ ηελ αληίζηνηρε 

πεξηθέξεηα (άξζξν 194 ηνπ Ν.3852/10). 

 

ζνλ αθνξά ζηηο αζηηθέο εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, αλ νη εηαίξνη ηνπο κεηά ηε 

ζπλέλσζε είλαη δηαθνξεηηθνί λένη Γήκνη, ινηπνί θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη 

ηνπηθνί θνξείο, ηφηε παξακέλνπλ σο έρνπλ θαη ζπλερίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζπζηαηηθή ηνπο πξάμε. 

 

Με βάζε ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/06) θαη ην Ν. 3852/10, νη Γήκνη κπνξνχλ 

λα ζπληζηνχλ ή λα κεηέρνπλ ζε λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ.  

Με βάζε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, νη λένη Γήκνη κπνξνχλ πιένλ λα: 

 

1. Αλαζέηνπλ αξκνδηφηεηεο ηνπο ζε Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 

2. Αλαζέηνπλ αξκνδηφηεηεο ηνπο ζε Ηδξχκαηα, αμηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηδησηψλ. 

3. Να αζθνχλ ππνρξεσηηθά, ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπο, κέζσ ζρνιηθψλ 

επηηξνπψλ θαη δεκνηηθψλ ιηκεληθψλ ηακείσλ. 

4. Να ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο δήκνπο ή θαη κε ηηο Πεξηθέξεηεο κε ζθνπφ ηελ 

εθηέιεζε έξγσλ ή ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ή ηελ άζθεζε 

αξκνδηνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ 

θαη κεζφδσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ηνπο, ζπζηήλνληαο 
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ζπλδέζκνπο πξσηνβαζκίσλ ΟΣΑ θαη δηαβαζκηδηθνχο ζπλδέζκνπο Γήκσλ θαη 

Πεξηθεξεηψλ. 

 

 

Σα Ν.Π.Γ.Γ. πνπ πεξηήιζαλ ζηνλ Καιιηθξαηηθφ Γήκν Σαλάγξαο κεηά ηελ δηαδηθαζία 

ζπγρσλεχζεσλ θαη θαηαξγήζεσλ  ησλ Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ παξνπζηάδεη ηελ παξαθάησ 

εηθφλα ζε ζρέζε κε ηα ΝΠΓΓ θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ.  

 

ΝΠΓΓ 

Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ «ΚΑΠΖ – Παηδηθφο  ηαζκφο – Γεκνηηθφ Χδείν Γήκνπ 

Σαλάγξαο» 

ρνιηθέο Δπηηξνπέο 

ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Σαλάγξαο (Ν.Π.Π.Γ.) 

ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Σαλάγξαο (Ν.Π.Γ.Γ.) 

Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο 

Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Σαλάγξαο (ΓΖ.Κ.Δ.Σ.) 

 

1.2.3.2. ρνιηθέο Δπηηξνπέο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

ζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε έλα δήκν, πξνβιέπεηαη ζην 

Ν. 3852/2010 φηη ζπγρσλεχνληαη ζε δπν λνκηθά πξφζσπα, έλα γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη έλα γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηηο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Ο Γήκνο Σαλάγξαο κε ηηο Αξ. Απνθ.59Α/2011 θαη 59Β/2011 (ΦΔΚ 1238/14 – 6 – 2011 , 1237 / 

14 – 06 – 2011) αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ κε αξ. πξση. 8440/24.02.2011 απφθαζε ηνπ 

ΤΠΔΑΖΓ (Β’ 318) θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 75 , 240 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

παξ. 16  ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/23.12.2008) ηνπ ΓΚΚ (Ν. 3463/2006) θαη 

ησλ άξζξσλ 103 , 102 ηνπ Ν. 3852/2010 πξνρψξεζε ζηηο παξαθάησ ζπγρσλεχζεηο ησλ 

πθηζηάκελσλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ.  

 

ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Σαλάγξαο  

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΦΔΚ ΤΣΑΖ 

ρνιηθή Δπηηξνπή 1νπ Νεπηαγσγείνπ ρεκαηαξίνπ 594 /Β’ /1990 

ρνιηθή Δπηηξνπή 2νπ Νεπηαγσγείνπ ρεκαηαξίνπ 594 /Β’ /1990 

ρνιηθή Δπηηξνπή Γεκνηηθνχ ρνιείνπ - Νεπηαγσγείνπ Οηλφεο 594 /Β’ /1990 
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ρνιηθή Δπηηξνπή 1νπ  Γεκνηηθνχ ρνιείνπ  ρεκαηαξίνπ 594 /Β’ /1990 

ρνιηθή Δπηηξνπή 2νπ  Γεκνηηθνχ ρνιείνπ  ρεκαηαξίνπ 594 /Β’ /1990 

ρνιηθή Δπηηξνπή 3νπ  Γεκνηηθνχ ρνιείνπ  & 3ν Νεπηαγσγείν 

ρεκαηαξίνπ 

418 /Β’ /1991 

ρνιηθή Δπηηξνπή Γεκνηηθνχ ρνιείνπ  Γειεζίνπ 2274 /Β’ /2008 

ρνιηθή Δπηηξνπή Γεκνηηθνχ ρνιείνπ  Οηλνθχησλ 418 /Β’ /1991 

ρνιηθή Δπηηξνπή Γεκνηηθνχ ρνιείνπ  & Νεπηαγσγείνπ Αγίνπ Θσκά 598 /Β’ /1991 

ρνιηθή Δπηηξνπή Γεκνηηθνχ ρνιείνπ  Κιεηδίνπ 391 /Β’ /1990 

ρνιηθή Δπηηξνπή Νεπηαγσγείνπ Οηλνθχησλ 418 /Β’ /1991 

ρνιηθή Δπηηξνπή Νεπηαγσγείνπ Γειεζίνπ 1098 /Β’ /2005 

ρνιηθή Δπηηξνπή  Γεκνηηθνχ ρνιείνπ  & Νεπηαγσγείνπ Αζσπίαο 930 /Β’ /1989 

ρνιηθή Δπηηξνπή  Γεκνηηθνχ ρνιείνπ  & Νεπηαγσγείνπ Άξκαηνο 721 /Β’ /1989 

ρνιηθή Δπηηξνπή  Γεκνηηθνχ ρνιείνπ  & Νεπηαγσγείνπ Καιιηζέαο 602 /Β΄ /1991 

ρνιηθή Δπηηξνπή  Γεκνηηθνχ ρνιείνπ  -Νεπηαγσγείνπ Σαλάγξαο & 

Νεπηαγσγείνπ Αεξνδξνκίνπ 

298 /Β’ /1990 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ  -Νεπηαγσγείνπ θνχξησλ 884 /Β’ /1989 

Νεπηαγσγείνπ -Γεκνηηθνχ ρνιείνπ - Γπκλαζίνπ Πχιεο 596 /Β’ /1990 

 

 

ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Σαλάγξαο  

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΦΔΚ ΤΣΑΖ 

ρνιηθή Δπηηξνπή Γπκλαζίνπ ρεκαηαξίνπ 1237 /Β’ /2001 

ρνιηθή Δπηηξνπή Λπθείνπ ρεκαηαξίνπ 1237 /Β’ /2001 

ρνιηθή Δπηηξνπή ρνιηθήο Μνλάδαο 1νπ  ΔΠΑ.Λ. Οηλφεο-

ρεκαηαξίνπ 

1484 /Β’ /1999 

ρνιηθή Δπηηξνπή Γπκλαζίνπ Οηλνθχησλ 602 /Β’ /1991 

ρνιηθή Δπηηξνπή Λπθείνπ Οηλνθχησλ 708 /Β’ /2004 

ρνιηθή Δπηηξνπή Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ Αζσπίαο 706 /Β’ /2006 

Δληαία ρνιηθή Δπηηξνπή Γεκνηηθνχ ρνιείνπ  -Νεπηαγσγείνπ – 

Γπκλαζίνπ – Λπθεηαθψλ  Σάμεσλ Πχιεο 

596 /Β’ /1990 

 

θνπφο  ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ε 

δηαρείξηζε πηζηψζεσλ πνπ ηνπο δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ (ζέξκαλζεο, θσηηζκνχ, χδξεπζεο, ηειεθψλνπ, απνρέηεπζεο, αγνξάο 

αλαιψζηκσλ πιηθψλ θιπ), ε ακνηβή θαζαξηζηξηψλ  - θαζαξηζηψλ,  ε εθηέιεζε έξγσλ γηα ηελ 
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επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ θαη ηνπ θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ ηνπο έσο 

ρξεκαηηθνχ νξίνπ πνπ ζα επηηξέπεηαη απφ ηηο εθάζηνηε ππνπξγηθέο απνθάζεηο, ε 

απνθαηάζηαζε θζνξψλ θαη δεκηψλ ησλ επίπισλ, εμνπιηζκνχ θαη γεληθά ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ε εηζήγεζε πξνο ηηο αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηνλ εθνδηαζκφ απφ ηνλ Οξγαληζκφ ρνιηθψλ Κηηξίσλ (ΟΚ) κε έπηπια θαη 

εμνπιηζηηθά είδε θαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδεία θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ κε 

βηβιία γηα ηηο αληίζηνηρεο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο θαη γεληθά κε φια ηα κέζα πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ , ε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ ελδερφκελε 

εθκεηάιιεπζε ησλ θπιηθείσλ, θαζψο θαη  ε ιήςε θάζε άιινπ κέηξνπ πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα 

ηε ζηήξημε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ή ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ 

δίλνληαη θάζε θνξά απφ δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 

 

Καη ηα δχν Ννκηθά Πξφζσπα δηνηθνχληαη απφ 9 κειή Γηνηθεηηθά ζπκβνχιηα. Οη πφξνη ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ Ν.Π.Γ.Γ. είλαη γηα ην θάζε έλα:  ε εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε απφ ην Γήκν πνπ 

αλέξρεηαη ζε 125.000,00 € θαη ε ηπρφλ έθηαθηε επηρνξήγεζε πνπ δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο, πξφζνδνη ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο, εθπνηήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θάζε είδνπο 

εηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο ή θάζε άιιε λφκηκε πεγή.  

 

 

1.2.3.3.  Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ «ΚΑΠΖ – Παηδηθφο ηαζκφο – Γεκνηηθφ 

Χδείν Γήκνπ Σαλάγξαο» 

Σν Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΑΠΖ – Παηδηθφο ηαζκφο – Γεκνηηθφ Χδείνπ Γήκνπ Σαλάγξαο» ζπζηήζεθε κε 

ηελ Αξηζ. Απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  55/2011 (ΦΔΚ 1238/ Β’ /14 – 0 6 – 2011) 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ Ν. 3852/2010 θαη ηα άξζξα 67, 68, 69, 103. πγρξφλσο 

ζπγρσλεχηεθαλ ηα παξαθάησ Ν.Π.Γ.Γ.: 

Α/Α ΣΔΧ ΝΠΓΓ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ ΦΔΚ ΤΣΑΖ 

ΦΔΚ. 

ΚΑΣΑΡΓΖΖ / 

ΤΓΥΧΝΔΤΖ 

1 1νο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ  301 / Β’ /1997 1238/ Β’ /2011 

2 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΑΓ.ΘΧΜΑ 1108  /Β’ /1997 1238/ Β’ /2011 

3 
ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ & ΠΡΟΝΟΗΑ 

ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 
867  / Β’ / 1996 1238/ Β’ /2011 

4 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟ ΣΑΘΜΟ  

ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

995  /Β’ /1996 1238/ Β’ /2011 

5 
ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ 

ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 
339 / Β’ /1996 1238/ Β’ /2011 

6 ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ 1167 / Β/1997 1238/ Β’ /2011 
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Α/Α ΣΔΧ ΝΠΓΓ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ ΦΔΚ ΤΣΑΖ 

ΦΔΚ. 

ΚΑΣΑΡΓΖΖ / 

ΤΓΥΧΝΔΤΖ 

ΑΧΠΗΑ–ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

7 
ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ  

ΑΡΜΑ-ΣΑΝΑΓΡΑ 

1460 /  Β’ /999 1238/ Β’ /2011 

8 
ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ  

ΑΓ. ΘΧΜΑ 

994 /Β’ / 1994 1238/ Β’ /2011 

9 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 1070/ Β’ / 2007 1238/ Β’ /2011 

10 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 436 / Β’ /1989   1238/ Β’ /2011 

11 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΓ. ΘΧΜΑ 65 / Β’ / 1997 1238/ Β’ /2011 

12 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ «ΚΛΔΗΓΗΟΤ» 983/ Β’ /1996 1238/ Β’ /2011 

13 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ  

ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

1716 / Β’ /2003 1238/ Β’ /2011 

14 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ  

ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ (Γ.Α.Ο.) 
73 /Β’ /2007 1238/ Β’ /2011 

15 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ  

ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ (Γ.Ζ.Π.Ο.) 
73/Β’ /2007 1238/ Β’ /2011 

16 
ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ  

Γ. ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

117 /Β’ / 2010          1238/ Β’ /2011 

 

ηνπο  θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηεο ίδξπζεο ηνπ λένπ Ν.Π.Γ.Γ. πεξηιακβάλνληαη: ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε δξάζεσλ ζηνπο ηνκείο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη 

αιιειεγγχεο θαη Παηδείαο κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

θαηνίθσλ. πλνπηηθά,   νη ζθνπνί αλά ηνκέα    είλαη: 

α. ηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο πεξηιακβάλνληαη, ηδίσο: 

 Ζ ππνζηήξημε θαη  θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο - παηδηθήο ειηθίαο.  

 Λεηηνπξγία ππαξρφλησλ θαη δεκηνπξγία λέσλ Βξεθνλεπηαθψλ θαη Παηδηθψλ ζηαζκψλ κε 

ηνπο παξαθάησ εηδηθνχο ζθνπνχο 

1) ε θηινμελία, κφξθσζε θαη δηαπαηδαγψγεζε ησλ λεπίσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ θαζψο θαη 

ε εμππεξέηεζε θαη ε βνήζεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κεηέξσλ ή κεηέξσλ κε άιια θνηλσληθά πξν-

βιήκαηα 

2) Να παξέρνπλ εληαία πξνζρνιηθή αγσγή ζχκθσλα κε ηα πιένλ ζχγρξνλα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα. 
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3) Να βνεζνχλ ηα παηδηά λα αλαπηπρζνχλ νιφπιεπξα, ζσκαηηθά, λνεηηθά, 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά. 

4) Να εμαιείθνπλ θαηά ην δπλαηφ, ηηο δηαθνξέο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ απφ ην 

πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ηνπο. 

5) Να εμππεξεηνχλ ηνπο γνλείο θαη παξάιιεια λα ηνπο επαηζζεηνπνηνχλ πάλσ ζε 

ζέκαηα ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο. 

6) Να   βνεζνχλ   ηα   παηδηά   πξνζρνιηθήο   ειηθίαο  ζηελ   νκαιή   κεηάβαζε   ηνπο   απφ   

ην νηθνγελεηαθφ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

7) Να παξέρνπλ εκεξήζηα δηαηξνθή θαη θξνληίδα ζηα παηδηά πνπ θηινμελνχλ 

ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

 Ζ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο εμσηδξπκαηηθήο πξνζηαζίαο ππεξειίθσλ. Λεηηνπξγία 

ππαξρφλησλ θαη δεκηνπξγία λέσλ Κέληξσλ Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ θαη Μνλάδσλ 

Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ γηα ηελ δηακνλή, δηαηξνθή, ςπραγσγία θαη αλαςπρή ηνπο, 

 Ζ παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη ηαηξνθνηλσληθήο  πξνζηαζίαο ζηα ειηθησκέλα άηνκα ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο  ψζηε απηά λα παξακέλνπλ ηζφηηκα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη 

ηελ θνηλσλία  

 Ζ πξφιεςε βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ ψζηε 

λα παξακείλνπλ απηφλνκα , ηζφηηκα θαη ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.  

 Ζ ελεκέξσζε θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ θαη ησλ εηδηθψλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ.  

 Ζ δηνξγάλσζε ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ. 

 Ζ έξεπλα ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηνπο ειηθησκέλνπο .  

 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο κε αληηθείκελν ηελ 

ιεηηνπξγία κνλάδσλ θνηλσληθήο κέξηκλαο 

 Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ πνπ έρνπλ παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά. 

 Ο ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα 

ηελ έληαμε παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 Ζ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε ηε  

δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 

νκάδσλ  εζεινληψλ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ 

ππνβνήζεζε ηνπ  έξγνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο 

Κνηλφηεηαο. 

 Ζ πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο θαη ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. 

 Οξγάλσζε δηαιέμεσλ απφ γηαηξνχο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. 

 Οξγάλσζε ηεο Σξάπεδαο αίκαηνο γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ Γεκνηψλ , φπνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ αίκα ζε νπνηνδήπνηε Ννζνθνκείν ηεο Υψξαο 
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 Αξηηφηεξε θξνληίδα ησλ Γεκνηηθψλ ηαηξείσλ κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ, φπσο ε ζχλδεζε κε ην 

ζχζηεκα Σειεράξη ή άιια παξφκνηα ζπζηήκαηα. 

 Οξγάλσζε εμεηάζεσλ ηεζη Παπαληθνιάνπ, θαξδηνινγηθψλ-αηκαηνινγηθψλ εμεηάζεσλ θαη 

πάζεο θχζεσο ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πξφιεςε θαη ελ 

γέλεη ηελ θαιχηεξε πγεία ησλ Γεκνηψλ. 

 Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο φπσο θέληξσλ ςπρηθήο 

πγείαο, θέληξσλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο 

βίαο, θέληξσλ πξφζιεςεο θαηά ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, δεκνηηθψλ ηαηξείσλ θ.α. 

 Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο, θξνληίδαο θαη απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία 

θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ αλαςπρή ηνπο. 

 ε   ζπλεξγαζία   κε   ηα   Ννζνθνκεία   θαη   ην   Κέληξν   Τγείαο  λα ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο 

πξνιεπηηθή ηαηξηθήο, νδνληηαηξηθνχ ειέγρνπ, εκβνιηαζκψλ θιπ. 

 Καηαγξαθή ησλ αλαζθαιίζησλ αηφκσλ θαη κε ερφλησλ θξαηηθή κέξηκλα απφ πιεπξάο 

θνηλσληθήο-ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. 

 

β. ηνλ ηνκέα Παηδείαο  πεξηιακβάλνληαη ηδίσο: 

Ζ δηαηήξεζε θαη επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ Οηλνθχησλ ζθνπνί ηνπ 

νπνίνπ είλαη: 

Ζ πξνζθνξά πςειήο ζηάζκεο εθπαίδεπζεο ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ, ε θαηάξηηζε εθηειεζηψλ θαη 

δαζθάισλ, γηα φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο ελφξγαλεο θσλεηηθήο θαη ζεσξεηηθήο κνπζηθήο, ε 

ιεηηνπξγία νξρήζηξαο πλεπζηψλ θαη θξνπζηψλ νξγάλσλ (Μπάληα) θαη ζπκθσληθήο νξρήζηξαο 

γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ δηεμαγσγή ζξεζθεπηηθψλ, εζληθψλ θαη δεκνηηθψλ ενξηψλ θαη ηε θάιπςε 

πάζεο θχζεσο θαιιηηερληθήο εθδήισζεο, ψζηε λα αλαπηχζζεηαη ε κνπζηθή παηδεία θαη 

ςπραγσγία ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ. 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ αλήθεη επίζεο:  

 Ζ θαιιηέξγεηα θαη δηάδνζε ηεο Δζληθήο καο κνπζηθήο παξάδνζεο. 

 Ζ πεξηζπιινγή θαη κειέηε ηεο Διιεληθήο κνπζηθήο ιανγξαθίαο. 

 Ζ δηάδνζε θαη θαιιηέξγεηα ηεο κνπζηθήο ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο. 

 Ζ νξγάλσζε θαιιηηερληθψλ θαη πλεπκαηηθψλ εθδειψζεσλ. 

 Ζ δεκηνπξγία κνπζηθήο βηβιηνζήθεο θαη δηαηήξεζε αξρεηαθνχ πιηθνχ. 

 Ζ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θηιαξκνληθήο νξρήζηξαο θαη ρνξσδίαο. 

 Ζ νξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ κνπζηθήο. 

 Ζ νξγάλσζε παλειιελίσλ θαη δηεζλψλ θαιιηηερληθψλ θεζηηβάι πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ηα κνπζηθά ζπγθξνηήκαηα – ηκήκαηα ηνπ Χδείνπ. 

   Ζ αληαιιαγή πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε κνπζηθά ζχλνια άιισλ Γήκσλ. 

 Ζ πξνβνιή ησλ κνπζηθψλ ζπλφισλ ηνπ Χδείνπ κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ήηνη δηθηπαθνί 

ηφπνη, ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο, έληππνο θαη ειεθηξνληθφο ηχπνο. 
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 Ζ δηαηήξεζε θαη ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κηθηήο πνιπθσληθήο ρνξσδίαο 

ρεκαηαξίνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηεο αγάπεο γηα ηε Μνπζηθή θαη ην ρνξσδηαθφ 

ηξαγνχδη. 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε θνηλσληθψλ θαη κνπζηθψλ εθδειψζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαζψο θαη άιισλ 

Γήκσλ. 

 Ζ πξνβνιή ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ έξγνπ, θαζψο θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ ησλ δεκνηψλ. 

 Ζ πξνψζεζε ζπλεξγαζίαο κνπζηθνπλεπκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε άιινπο Γήκνπο θαη 

θνξείο ηεο εκεδαπήο θαη αιινδαπήο.  

 Ζ ζπλεξγαζία κε κνξθσηηθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη κνπζηθνρνξεπηηθνχο πιιφγνπο θαη 

θνξείο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, γηα ηελ πξναγσγή θαη αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ. 

 Ζ έθδνζε εθεκεξίδαο ή πεξηνδηθνχ εληχπνπ, βηβιίσλ θαη θάζε άιινπ εληχπνπ πιηθνχ κε 

κνπζηθφ πεξηερφκελν.  

 Κάζε άιιε λφκηκε ελέξγεηα θαη δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα απνβιέπεη ζηελ επίηεπμε ησλ 

παξαπάλσ ζθνπψλ. 

ηνλ ηνκέα ηεο Παηδείαο αλήθνπλ αθφκα νη εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 

Λεηηνπξγία αλαγλσζηεξίνπ θαη δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο θαη ε δηνξγάλσζε κνξθσηηθψλ 

εθδειψζεσλ κε ζηφρν ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ δεκνηψλ καο θαζψο θαη ηε δηάδνζε ηνπ 

βηβιίνπ, ηε δηελέξγεηα εθζέζεσλ βηβιίνπ, νκηιηψλ, ζπλεδξίσλ, ζπδεηήζεσλ γχξσ απφ 

θηινινγηθά, ιανγξαθηθά, ηζηνξηθά, αξραηνινγηθά ζέκαηα, αιιά θαη ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξηθή πνξεία 

ηεο θάζε κνξθήο ηέρλεο, ζέαηξν, κνπζηθή, ρνξφ, ιατθή παξάδνζε, θηλεκαηνγξάθν θιπ 

 Ζ δεκηνπξγία βηβιηνζήθεο κε φια ηα βηβιία πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ πεξηνρή.   

 Ζ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Παηδηθήο Βηβιηνζήθεο, κε ζπγθέληξσζε θαη πξνκήζεηα θάζε 

είδνπο παηδηθνχ βηβιίνπ, ψζηε λα ιεηηνπξγεί σο αλαγλσζηήξην θαη σο δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε 

θαη ε δηνξγάλσζε κνξθσηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζηφρν ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ 

παηδηψλ θαζψο θαη ηε δηάδνζε ηνπ βηβιίνπ, ηε δηελέξγεηα εθζέζεσλ παηδηθνχ βηβιίνπ, 

νκηιηψλ, ζπλεδξίσλ ζπδεηήζεσλ 

 Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο.  

 Ζ δεκηνπξγία Δηθαζηηθνχ Σκήκαηνο, κε ηεn αλάπηπμε εξγαζηεξίσλ γηα ηελ δηδαζθαιία ζε 

επίπεδν ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ ζηελ  ηέρλε: 

o Εσγξαθηθήο – ρεδίνπ 

o Κεξακηθήο 

o Σεο Φσηνγξαθίαο 

o Σεο δεκηνπξγίαο θνζκήκαηνο 

o Αγηνγξαθίαο 

o Υαξαθηηθήο ηέρλεο θαη 

o Γιππηηθήο 
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 Ζ δεκηνπξγία Θεαηξηθνχ Σκήκαηνο. ηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ψζηε 

λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα εθκάζεζεο ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο (θεληθή Γξακαηηθή Σέρλε, 

Γξακαηνινγία, Ηζηνξία ηεο Λνγνηερλίαο Ηζηνξία ηνπ Θεάηξνπ, Γηαζθεπή πξνζψπνπ, 

ελδπκαηνινγία Θεάηξνπ) θαη ε δεκηνπξγία ζεαηξηθήο νκάδαο – ηνπηθνχ ζηάζνπ. 

 Ζ δεκηνπξγία Λατθνχ Παλεπηζηεκίνπ, γηα ηελ εθπαίδεπζε  ησλ ελειίθσλ, ησλ κεηαλαζηψλ, 

ησλ παιηλλνζηνχλησλ, ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο. 

 

Σν Ν.Π.Γ.Γ. κπνξεί αθφκα λα αλαπηχζζεη θαη θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλάγεηαη ζηνπο 

γεληθνχο ζθνπνχο ηνπ.  

 

Ζ δηνίθεζε ηνπ λένπ Ν.Π.Γ.Γ. απνηειείηαη απφ 11κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελψ ε επνπηεία 

ηνπ Γ.. ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 234 ηνπ λ. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.). ζνλ αθνξά ην θαλνληζηηθφ 

πιαίζην πξνζσξηλά ηζρχεη ν Πξφηππνο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Παηδηθψλ ηαζκψλ , ΚΑΠΖ θαη 

Γεκνηηθνχ Χδείνπ Οηλνθχησλ κέρξη λα νινθιεξσζεί ε θαηάξηηζε ηνπ λένπ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο. 

 

Οηθνλνκηθά ηνηρεία – Πφξνη 

ζνλ αθνξά ηνπο πφξνπο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 Ζ εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε απφ ηνλ Γήκν, λα αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 600.000,00 € 

ζε βάξνο ηνπ  ΚΑ 00.6715 ηνπ ππφ ζχληαμε  πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ. 

 Σπρφλ  έθηαθηε επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο  

 Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ, ζρεηηθψλ κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ηνπ ζθνπνχο 

 Οη επηρνξεγήζεηο, εληζρχζεηο, ρνξεγίεο θαη πάζεο θχζεσο εηζθνξέο απφ ην θξάηνο θαη 

ηα αξκφδηα ππνπξγεία. 

 Οη ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε εζληθψλ, επξσπατθψλ ή άιισλ πξνγξακκάησλ. 

 Οη πξφζνδνη απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ 

 Σα δάλεηα, θιεξνλνκηέο, δσξεέο θιπ. 

 Σα έζνδα απφ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο.  

 Κάζε άιιε λφκηκε πξφζνδνο, κε θαηνλνκαδφκελε εηδηθά πην πάλσ 

 

Πεξηνπζία  

Πεξηνπζία ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ,   είλαη: 

 Ζ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, πνπ ζπγρσλεχνληαη 

 Ζ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία , πνπ ηπρφλ απνθηεζεί ή αθηεξσζεί ή πεξηέιζεη ζην 

κέιινλ ζην λνκηθφ πξφζσπν,  θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν. 

Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε  ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, ζα πξνζδηνξηζζεί επαθξηβψο απφ ηνπο 

απνινγηζκνχο ησλ ζπγρσλεπζέλησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη ηνλ Ηζνινγηζκφ έλαξμεο απηνχ.  
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Έρεη μεθηλήζεη δηαδηθαζία πιήξεο απνγξαθήο ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ε νπνία φκσο δελ έρεη 

νινθιεξσζεί ψζηε ηα ζηνηρεία ηεο λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα.  

 

Απνινγηζκνί ζπγρσλεπζέλησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ  

 1νο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 2010 

ΔΟΓΑ 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 100.000,00 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ 142.000,00 

ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΣΟΤ 2009 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ  242.904,51 

ΔΞΟΓΑ 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 177.798,72 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 177.798,72 

 

 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΑΓ.ΘΧΜΑ 2010 

ΔΟΓΑ 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 56.201,03 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ 80.000,00 

ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΣΟΤ 2009 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ  136.201,03 

ΔΞΟΓΑ 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 122.000,40 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 122.000,40 

 

 ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ & ΠΡΟΝΟΗΑ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 2010 

ΔΟΓΑ 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 0,00 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ 1,55 

ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΣΟΤ 2009 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ  1,55 

ΔΞΟΓΑ 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 0,00 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 0,00 
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ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 0,00 

 

 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟ ΣΑΘΜΟ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 2010  

ΔΟΓΑ 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 137.583,17 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ 225,49 

ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΣΟΤ 2009 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ  137.808,66 

ΔΞΟΓΑ 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 203.527,37 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 203.527,37 

 

 ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 2010 

 ΔΟΓΑ 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 2.120,00 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ 2.750,11 

ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΣΟΤ 2009 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ  4.870,11 

ΔΞΟΓΑ 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 0,00 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 0,00 

 

 ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ ΑΧΠΗΑ–ΚΑΛΛΗΘΔΑ 2010 

ΔΟΓΑ 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 25.000,00 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ 0,00 

ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΣΟΤ 2009 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ  25.000,00 

ΔΞΟΓΑ 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 24.643,90 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 24.643,90 

 

 

 ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ ΑΡΜΑ-ΣΑΝΑΓΡΑ 2010 
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ΔΟΓΑ 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 25.000,00 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ 0,00 

ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΣΟΤ 2009 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ  25.000,00 

ΔΞΟΓΑ 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 20.254,54 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 20.254,54 

 

 ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ ΑΓ. ΘΧΜΑ. 2010  

ΔΟΓΑ 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 118.550,00 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ 23.638,58 

ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΣΟΤ 2009 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ  142.188,58 

ΔΞΟΓΑ 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 140.703,25 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 140.703,25 

 

 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 2010 

ΔΟΓΑ 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 90.000,00 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ 22.051,19 

ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΣΟΤ 2009 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ  112.051,19 

ΔΞΟΓΑ 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 110.860,52 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 110.860,52 

 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 2010  

ΔΟΓΑ 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 0,00 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ 0,00 

ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΣΟΤ 2009 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ  0,00 
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ΔΞΟΓΑ 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 0,00 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 0,00 

 

 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΓ. ΘΧΜΑ  2010 

ΔΟΓΑ 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 50.000,00 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ 762,64 

ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΣΟΤ 2009 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ  50.762,64 

ΔΞΟΓΑ 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 49.982,17 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ  

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 49.982,17 

 

 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ «ΚΛΔΗΓΗΟΤ» 2010  

ΔΟΓΑ 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 0,00 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ 14.808,13 

ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΣΟΤ 2009 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ   

ΔΞΟΓΑ 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 0,00 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 0,00 

 

 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 2010 

ΔΟΓΑ 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 160.000,00 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ 13.405,33 

ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΣΟΤ 2009 2.094,67 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ  175.500,00 

ΔΞΟΓΑ 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 175.500,00 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ  

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 175.500,00 
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 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ (Γ.Α.Ο.) 2010 

ΔΟΓΑ 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 90.000,00 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ 29,24 

ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΣΟΤ 2009 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ  90.029,24 

ΔΞΟΓΑ 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 90.369,36 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 90.369,36 

 

 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ (Γ.Ζ.Π.Ο.) 2010 

ΔΟΓΑ 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 0,00 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ 127,71 

ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΣΟΤ 2009 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ  127,71 

ΔΞΟΓΑ 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 0,00 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 0,00 

 

 

ηειέρσζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ  

Α/Α ΝΠΓΓ «ΚΑΠΖ – ΠΑΗΓΗΚΟ 

ΣΑΘΜΟ- ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ 

1. 

ΚΑΠΖ ΑΓΗΟΤ ΘΧΜΑ 

ΣΔ 22 ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΧΝ  

ΗΓΑΥ 

ΤΔ 16 ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΗΓΑΥ 

2. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ  

2Α ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 

ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΣΔ 9 ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΧΝ  ΜΟΝΗΜΖ 

ΣΔ 9 ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΧΝ ΜΟΝΗΜΖ 

2Β ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 

ΑΓΗΟΤ ΘΧΜΑ 

ΤΔ 16 ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΜΟΝΗΜΖ 



Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην  Γήκνπ Σαλάγξαο 2011-2014 

                                                                                                                                                                             Φάση Α’  

 

210 

ΤΔ 16 ΜΑΓΔΗΡΗΑ ΜΟΝΗΜΖ 

ΣΔ 9 ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ ΜΟΝΗΜΖ 

2Γ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟ  

ΣΑΘΜΟ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΣΔ 9 ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ ΜΟΝΗΜΖ 

ΣΔ 9 ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ ΜΟΝΗΜΖ 

ΓΔ 8 ΒΟΖΘΧΝ 

ΒΡΔΦΟΚΟΜΧΝ 

ΜΟΝΗΜΖ 

ΤΔ 16 ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΜΟΝΗΜΖ 

ΣΔ 9 ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ ΜΟΝΗΜΖ 

3. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ ΣΔ ΜΟΤΗΚΟΤ (ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΠΗΑΝΟΤ) 

ΗΓΑΥ 

 

 

1.2.3.5.  «Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Σαλάγξαο» 

Ζ λέα εληαία Κνηλσθειήο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε κε ηελ επσλπκία «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν ΓΖ.Κ.Δ.Σ.  (Ν. 3463/2006), 

ζπζηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 57Β/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (πεξί 

«ζπγρψλεπζεο ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ Οηλνθχησλ, ρεκαηαξίνπ  θαη Σαλάγξαο», 

άξζξν 109 ηνπ Ν.3852/2010), ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 476/20 – 04 – 2011 

απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο 

Διιάδαο θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 1447/ Β’ /17-06- 2011.  

Απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν πνπ δηέπεηαη σο πξνο ηηο δηαηππψζεηο ζχζηαζεο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ ην ηδησηηθφ δίθαην.  

θνπφο ηεο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε δξάζεσλ ζηνπο ηνκείο αζιεηηζκνχ, 

πνιηηηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ 

ησλ θαηνίθσλ. πλνπηηθά νη ζθνπνί αλά ηνκέα είλαη: 

α) ηνλ ηνκέα ηνπ Αζιεηηζκνχ  πεξηιακβάλνληαη ηδίσο: 

 Ζ δεκηνπξγία, ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε, ζπληήξεζε, Αζιεηηθψλ Κέληξσλ, Γπκλαζηεξίσλ, 

Γεπέδσλ, Κνιπκβεηεξίσλ θαη γεληθά ρψξσλ Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ησλ νπνίσλ ε 

ρξήζε αλήθεη ή έρεη παξαρσξεζεί ζην Γήκν Σαλάγξαο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ειεχζεξεο θαη νξγαλσκέλεο άζιεζεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο  θαη ηδηαίηεξα 

ησλ λέσλ. 

 Ζ θαιιηέξγεηα θαη ε αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ γηα φινπο (ειεχζεξνπ θαη νξγαλσκέλνπ) ε 

αμηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε ιεηηνπξγία εηδηθψλ ηκεκάησλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή θαη άζιεζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 
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 Ζ αλαβάζκηζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη αζιεηηθνχ επηπέδνπ, ε αλάπηπμε επγελνχο άκηιιαο, 

αζιεηηθνχ πλεχκαηνο, ε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή θαιιηέξγεηα ησλ δεκνηψλ. 

 Ζ  δηνξγάλσζε θαη ππνζηήξημε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

ελίζρπζεο καδηθνχ αζιεηηζκνχ. 

 Ζ ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ θαη’ άζιεκα, Αθαδεκηψλ γηα ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή 

ειηθία θαη νκάδσλ κε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ ζηα δηάθνξα αζιήκαηα. Ζ ζπκκεηνρή ζε 

αγψλεο (πξσηαζιήκαηα, εκεξίδεο θιπ) 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ καδηθνχ θαη εξαζηηερληθνχ αζιεηηζκνχ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε φιν ηνλ Γήκν γηα ηελ θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

ησλ δεκνηψλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ Αζιεηηζκνχ θαη Νενιαίαο ζε ζέκαηα αζιεηηθά 

(άζιεζεο γηα φινπο θαη αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ), θαη ε ελίζρπζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο 

κε ηνπο παξαπάλσ θνξείο αιιά θαη κε νξγαλσκέλνπο δεκφηεο 

 Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ δεκνηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ, ε θαιιηέξγεηα 

θηιάζινπ πλεχκαηνο, ζπιινγηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο, θαη ε ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ 

πξνζπαζεηψλ θαη επηδηψμεσλ γηα ηελ πγεία, ηελ ςπρνινγηθή ηζνξξνπία ηελ αλαςπρή θαη 

ηελ απνκάθξπλζε απφ ηα λαξθσηηθά. 

 Ζ κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ δηάδνζε ησλ παξαδφζεσλ θαη  ησλ θηιεηξεληθψλ αηζζεκάησλ 

ηνπ ιανχ καο θαη ε πξνψζεζε κέζα απφ αζιεηηθνχο αγψλεο ηεο θηιίαο κεηαμχ ησλ 

ιαψλ. 

 Ζ νξγάλσζε, ε αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε θάζε είδνπο αζιεηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ζην 

Γήκν Σαλάγξαο  (επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, αζιεηηθέο εθδειψζεηο, 

αγψλεο ηνπηθνχ πεξηθεξεηαθνχ εζληθνχ θαη δηεζλνχο επηπέδνπ θιπ) κε ζθνπφ ηελ 

θαιιηέξγεηα θηιάζινπ, ζπλαγσληζηηθνχ πλεχκαηνο ησλ ηδαληθψλ ηνπ αζιεηηζκνχ ρσξίο 

θαλαηηζκφ βία ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο, άζθνπνπο αληαγσληζκνχο θαη 

θεξδνζθνπηθνχο ζηφρνπο. 

 Ζ  ζπλεξγαζία κε ηα ρνιεία θαη ηνπο Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο ηνπο Αζιεηηθνχο 

Φνξείο ηεο πφιεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ε παξνρή κε θάζε δπλαηφ ηξφπν 

εζηθήο θαη πιηθήο βνήζεηαο, θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε θαη ηελ 

δηεξεχλεζεο ηνπ πεδίν ησλ πξσηνβνπιηψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ αζιεηηζκνχ.   

 Ζ εζηθή θαη πιηθή ζπκπαξάζηαζε ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο θάζε αζιεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ ηεο πεξηνρήο. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ πλεχκαηνο 

ηεο θπζηνιαηξίαο ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

επίηεπμε ηεο επαθήο κε ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο πνπ δίλνπλ ηελ ψζεζε ζηελ άζθεζε ηνπ 

ζψκαηνο. Ζ δεκηνπξγία εζφδσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. 

 Ζ παξνρή θάζε πιηθήο θαη ηερληθήο βνήζεηαο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο 

Φπζηθήο Αγσγήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρνιηθνχ Αζιεηηζκνχ. 
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 Ζ ζπλεξγαζία κε άιινπο δήκνπο θαη Αζιεηηθνχο Φνξείο, Οκνζπνλδίεο αζιεκάησλ, πνπ 

έρνπλ ζαλ θνηλφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ Αζιεηηζκνχ ελ γέλεη. 

 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ 

Δζληθνχο πφξνπο πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ αλσηέξσ ηνκέα. 

β) ηνλ ηνκέα Πνιηηηζκφο πεξηιακβάλνληαη ηδίσο: 

 Ζ δεκηνπξγία, ε αλάπηπμε θαη ε πξνψζεζε θάζε κνξθήο πλεπκαηηθήο, πνιηηηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή αγσγή ησλ Γεκνηψλ 

 Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ δεκνηψλ γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πνιηηηζηηθέο, θαιιηηερληθέο θιπ εθδειψζεηο. 

 Ζ δηάδνζε θαη πξνψζεζε ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, ρνξνχ, ζεάηξνπ, κνπζηθήο, 

ινγνηερλίαο, θηλεκαηνγξάθνπ θαη πνιηηηζηηθψλ θαιιηηερληθψλ θαη θεζηηβαιηθψλ 

εθδειψζεσλ. 

 Ζ ζηήξημε, ε δηαθχιαμε θαη δηάδνζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη θαιιηηερληθήο 

δεκηνπξγίαο ηεο πεξηνρήο, ε ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ πνιηηψλ, ψζηε ζπλεηδεηά πιένλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πνιηηηζηηθή δσή ηνπ ηφπνπ. 

 Ζ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο (π.ρ. Σ.Α., ζχιινγνη, άιια 

λνκηθά πξφζσπα) ζε πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ή 

ζπλδηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε θνξείο άιισλ πεξηνρψλ. 

 Ζ δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, θεζηηβάι θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ ή ε ζπκκεηνρή ηεο ζε απηά. 

 Ζ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ, ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Ζ πιεξνθφξεζε ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο γηα ηηο πνιηηηζηηθέο , 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ινηπέο  κε αλάπηπμε δξάζεσλ πνπ δελ έρνπλ εκπνξηθφ 

ραξαθηήξα (π.ρ. Γξαθείν Πιεξνθνξηψλ) 

 Ζ δηεθδίθεζε απαηηνχκελσλ πξνγξακκάησλ κέζσ εμσηεξηθνχ. 

 Ζ ζπκκεηνρή ζε Δζληθά θαη Δπξσπατθά Πνιηηηζηηθά δίθηπα 

 Ζ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα έρεη σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο 

ηνπ ηφπνπ, ε δηαρείξηζε, ζπληήξεζε, αμηνπνίεζε, εθκεηάιιεπζε θαη δηάζεζε θαηά ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπ πλεπκαηηθνχ θέληξνπ 

 Ζ έθδνζε εληχπσλ θάζε κνξθήο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνιηηηζκνχ. 

 Ζ δηνξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ θαη θπξίσο ζπλαπιηψλ ή άιισλ 

κνπζηθψλ εθδειψζεσλ, εκθαλίζεσλ θιπ 

 Ζ θαιιηηερληθή εθπξνζψπεζε θαη πξνβνιή ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο κε κνπζηθέο 

εθδειψζεηο, ζπλαπιίεο, θεζηηβάι θαη δηαγσληζκνχο, πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηελ έδξα ηνπ 

Γήκνπ, θαη κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη θαη ζε άιιεο πφιεηο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη 

ζην εμσηεξηθφ. 
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 Ζ δηνξγάλσζε θαη παξαγσγή εθζέζεσλ Διιήλσλ θαη μέλσλ δεκηνπξγψλ, ε 

πξαγκαηνπνίεζε εθδφζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ ηέρλε. 

 Ζ Γεκηνπξγία ρνξεπηηθνχ ηκήκαηνο κε ζθνπφ ηελ πνιηηηζηηθή δηάδνζε θαη πξνψζεζε  

Παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, Μνληέξλσλ ρνξψλ, ηεο ηέρλεο ηεο ξπζκηθήο, ηεο ηέρλεο ηεο 

ρνξνζεξαπείαο θαη άιισλ παξφκνησλ δξάζεσλ.  

 Ζ δεκηνπξγία Κηλεκαηνγξαθηθνχ Σκήκαηνο (Λέζρεο) κέζσ ηεο νπνίαο νη λένη θαη νη 

ππφινηπνη δεκφηεο θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζα έξζνπλ ζε επαθή 

κε ηνλ πνηνηηθφ θηλεκαηνγξάθν , ζα πξνβάιεη ηνπηθά φιεο ηηο κεγάιεο επηηπρίεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ελ ιφγσ ηέρλεο, ε νπνία απεηθνλίδεη  νπζηαζηηθά ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ αηψλα καο 

 Ζ δεκηνπξγία Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο, κε ηε δεκηνπξγία εηδηθήο αίζνπζαο γηα εθζέζεηο 

δσγξαθηθήο, δηαηήξεζεο ησλ έξγσλ απφ ηνπηθνχο δσγξάθνπο, θαιιηηέρλεο. Δπηπιένλ, 

θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζα γίλνληαη ζρεηηθέο εθδειψζεηο, νκηιίεο θιπ, ψζηε λα 

επαηζζεηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά θαη πην πνιινί δεκφηεο ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα. Σέινο, ζα 

επηρεηξεζεί ε δεκηνπξγία εηδηθήο αίζνπζαο, ζην νπνίν ζα ζηεγαζηεί ην ιανγξαθηθφ 

κνπζείν ζηελ νπνία ζα ελαπνηίζεηαη θάζε αληηθείκελν πνπ έρεη ζρεηηθή αμία θαη πξνάγεη 

ηελ ιατθήο παξάδνζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ. 

 Ζ δεκηνπξγία Λανγξαθηθνχ Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ, ε δηαηήξεζε ηεο κλήκεο θαη ε αλάδεημε 

ζηνηρείσλ πνπ καξηπξνχλ ηελ ηζηνξηθή ηαπηφηεηα. Δηδηθφηεξα 

 Ζ ζπγθέληξσζε θαη κειέηε, δηάζσζε θαη δηαθχιαμε (ςεθηνπνίεζε) πξσηνγελνχο πιηθνχ 

(πξνθνξηθή παξάδνζε) ηνπ παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ καο (ζξχινη, ήζε, έζηκα, 

δνμαζίεο, παξνηκίεο, παξαδφζεηο, ηξαγνχδηα, ρνξνί, κνηξνιφγηα, ζηνηρεία ιατθήο 

ιαηξείαο, ιατθήο ηέρλεο, θαηαγξαθή ηνπηθψλ δηαιέθησλ, ηνπσλπκίσλ, ηνπ ηζηνξηθνχ 

πιηθνχ πνπ αθνξά ηελ πεξηνρή. 

 Ζ ζπγθέληξσζε δηάζσζε θαη δηαθχιαμε (Καηαγξαθή – επηζήκαλζε ζπγθέληξσζε θαη 

θσηνγξάθηζε αληηθεηκέλσλ ιατθήο ηέρλεο (έπηπια, νηθηαθά ζθεχε, εηθφλεο, θεληήκαηα, 

παξαδνζηαθέο θνξεζηέο, θνζκήκαηα, μπιφγιππηα, γεσξγηθά – πνηκεληθά, ακπεινπξγηθά, 

ειαηνθνκηθά εξγαιεία θιπ) 

 Ζ πιινγή ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη δηθαηνπξαθηηθψλ εγγξάθσλ (πξνηθνζχκθσλα, 

πσιεηήξηα, παξαδνζηαθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ράξηεο θιπ) 

 Ζ πξνβνιή αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή δσή, ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ηελ πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πεξηνρήο. 

 Ζ δηνξγάλσζε Δθζέζεσλ, δηαιέμεσλ, νκηιηψλ θαη ζπλαθψλ εθδειψζεσλ. 

 Ζ έθδνζε κειεηψλ, δνθηκίσλ θαη άιισλ ζπγγξαθηθψλ έξγσλ πνπ πξαγκαηεχνληαη 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. 

 Ζ ζπλεξγαζία κε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη κε εκεδαπνχο ή αιινδαπνχο θνξείο πνπ 

αζρνινχληαη κε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηνρή\Κάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

εμππεξεηεί ην γεληθφ ζθνπφ ηνπ Αξρείνπ. 
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 Ζ δεκηνπξγία Κέληξνπ Σαλαγξατθψλ Μειέησλ θαη Δξεπλψλ, ε αλάδεημε ηνπ ελ γέλεη 

ηζηνξηθψλ κλεκείσλ ηεο Αξραίαο Σαλάγξαο, ε έξεπλα, ε ζπιινγή θαη ηαμηλφκεζε 

Πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αξραίαο Σαλάγξαο, ηελ πξνψζεζε 

ζρεδίσλ δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ Κέληξνπ κε ρψξεο Δ.Δ. θαη άιινπο 

πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαη ηελ αλάιπζε ηεο εκπεηξίαο απηψλ πξνθεηκέλνπ λα ηελ 

εθαξκφζεη πξνο φθεινο ηνπ Κέληξνπ, ηελ αμηνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο δνκήο θαη 

ηερλνγλσζίαο ζε ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα ηνπ Κέληξνπ γηα πνιπκεξή 

ζπλεξγαζία. 

 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ 

Δζληθνχο πφξνπο πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ αλσηέξσ ηνκέα. 

γ) ην ηνκέα Πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλνληαη ηδίσο: 

 Ζ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ε πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ησλ  

εζσηεξηθψλ πδάησλ θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο ζηελ ρσξηθή ελφηεηα ηνπ Γήκνπ. 

 Ζ αληηκεηψπηζε , ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο Γήκνπο ή θνξείο , πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

 Ζ δεκηνπξγία δηθηχνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ 

θαηνίθσλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, πξνζηαζίαο ηνπ 

εδάθνπο, θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο θαη αλαθχθισζεο. 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καζαξέο Αθηέο – Καζαξέο Θάιαζζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 

 Ζ εθπφλεζε θαη ε πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο αγξίσλ δψσλ. 

 Ζ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε. 

 Ζ πξνψζεζε πεξηβαιινληηθήο επηκφξθσζεο. 

 Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ζε ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. 

 Ζ ιεηηνπξγία εξγαζηεξίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ηνπ δήκνπ. 

 Ζ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ κε παλεπηζηεκηαθνχο θαη δεκφζηνπο γεληθά 

νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο. 

 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ 

Δζληθνχο πφξνπο πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ αλσηέξσ ηνκέα. 

Οη δηαθξηηέο δξάζεηο πνπ ζα αζθεζνχλ απφ ην Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, 

«ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ», αθνξνχλ θπξίσο 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην ΔΠΑ, ηδίσο: 

 πγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΠΑ πξάμεο «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο» 

 Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο. 

 Ζ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ «Βνήζεηα ζην πίηη» θαη «Φπρνινγηθή ππνζηήξημε 

εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ» 
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 πγρξεκαηνδνηνχκελε απφ ην ΔΠΑ πξάμε «Δλέξγεηεο ζηήξημεο ειηθησκέλσλ θαη 

ινηπψλ αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ 

εκκέζσο σθεινχκελσλ αηφκσλ», κέζσ ησλ ΚΖΦΖ 

 Τινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΚΓΑΠ θαη ΚΓΑΠ ΑκεΑ ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ 

ην ΔΠΑ πξάμεο «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» 

 Ζ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ηνπ ΟΔΑΓ γηα αλέξγνπο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο νξίδεηαη ζε είθνζη πέληε ρξφληα απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο 

ηνπ Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο ζηελ εθεκεξίδα ηεο 

θπβεξλήζεσο θαη έρεη έδξα ηεο ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, δει ην ρεκαηάξη.  

 

Γηνηθείηαη απφ ελδεθακειέο (11) κειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ νξίζηεθαλ καδί 

κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην (ππ’ αξηζκ562011 απφθαζε Γ..). 

 

Σν θεθάιαην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 538.906,65 € ην 

νπνίν πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ θεθαιαίσλ ησλ δεκνηηθψλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ζπγρσλεχνληαη. Ζ πεξηνχζηα ηεο είλαη ε θηλεηή θαη ε αθίλεηε πεξηνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ζπγρσλεχνληαη θαη ε θηλεηή θαη ε αθίλεηε πεξηνπζία πνπ ηπρφλ απνθηεζεί ή αθηεξσζεί ή 

πεξηέιζεη ζην κέιινλ ζηελ θνηλσληθή επηρείξεζε θαζ’ νηνλδήπνηε λφκηκν ηξφπν.       

 

Οη πφξνη ηεο Δπηρείξεζεο πξνέξρνληαη απφ:  

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Γήκν Σαλάγξαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο κε βάζε ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ λ. 3463/2006.  

 Σα έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ λ. 3463/06 

 Ζ ζπκκεηνρή ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απφ ηνπο πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη Δζληθψλ Φνξέσλ. 

 Οη Γσξεέο, θιεξνδνηήκαηα, εληζρχζεηο απφ λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ 

ηνκέα θαη απφ θπζηθά πξφζσπα. 

 Λνηπέο επηρνξεγήζεηο   

 Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο πξνο 

ηξίηνπο.  

 

Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζπληάζζνληαη θαλνληζκνί (εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ, 

πξνζσπηθνχ θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο) νη νπνίνη θξίλνληαη απαξαίηεηνη γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο (άξζξν 257 ηνπ Ν. 3463/2006). Οη απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ 

αθνξνχλ α) πξνυπνινγηζκφ, β) αγνξά ή εθπνίεζε αθηλήησλ, γ) αχμεζε θεθαιαίνπ, δ) 

ζπγρψλεπζε ή ιχζε ηεο επηρείξεζεο, ε) ζχλαςε δαλείσλ θαη δ) θαλνληζκνχο εγθξίλνληαη απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην (άξζξν 256 ηνπ Ν. 3463/ 2006).  
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ηελ επηρείξεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην ζπίηη» απαζρνινχληαη 

ζπλνιηθά  δέθα επηά (17)  άηνκα κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

(έλαο ινγηζηήο – Γηεπζπληήο,  ηξείο νηθνγελεηαθνί βνεζνί, ηξείο λνζειεχηξηεο, ηξείο θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί θαη πέληε δηνηθεηηθνί ππάιιεινη) 

 

Οη επσθεινχκελνη – εμππεξεηνχκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην ζπίηη» αλέξρνληαη 

ζπλνιηθά ζηα 150 άηνκα. 

 

χκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ηνπ 2010 (φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ Έηνπο 2011), ε επηρείξεζε έιαβε έθηαθηα έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο 

πξνγξακκάησλ ηεο ηάμεσο ησλ 590.943,07€ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηαθηηθά έζνδα 

538.906,65€ (αξρηθφ εηαηξηθφ θεθάιαην) θάιπςαλ ρσξίο ηειηθφ ππφινηπν ην ζχλνιν ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα ην 2010. 

 

 

1.2.4. Καηαγξαθή ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

 

Ζ αθίλεηε  πεξηνπζία ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ είλαη δπλαηφ λα ηαμηλνκεζεί, κε βάζε ηα 

ιεηηνπξγηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

1. Κηίξηα θαη επαγγεικαηηθνί ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο 

σο ρψξνη γξαθείσλ, απνζήθεο, ζπλεξγεία θιπ. Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα, ηα θφζηε 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε, ηελ παιαηφηεηα θαη ην είδνο 

ηνπ αθηλήηνπ (δηαηεξεηέα) θαη ην χςνο ηνπ ελνηθίνπ, αλ πξφθεηηαη γηα κίζζσζε, 

απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο αμηνιφγεζεο.  

2. Γεκνηηθά θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο κε ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ 

παξέρνληαη ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο π.ρ. αζιεηηθά θέληξα, πνιηηηζηηθνί ρψξνη, 

θνηκεηήξηα, ζρνιεία, ΚΑΠΖ, παηδηθνί ζηαζκνί θα. ηελ πεξίπησζε απηή, ε επάξθεηα, ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ε θαηαλνκή αλά δεκνηηθφ δηακέξηζκα καδί κε ην θφζηνο ζπληήξεζεο, 

απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο αμηνιφγεζεο. Φπζηθά, αλ πξφθεηηαη γηα 

κηζζσκέλα αθίλεηα ζπλππνινγίδεηαη ην ζρεηηθφ κίζζσκα.  

3. Γεκνηηθά αθίλεηα πνπ ζπλήζσο εθκηζζψλνληαη π.ρ., κεκνλσκέλα θαηαζηήκαηα, 

νηθφπεδα θ.α. Σα έζνδα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπο ζηελ πεξίπησζε απηή ζπληζηνχλ ην 

βαζηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο. 

4. Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία αθνξά ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ είηε εθκηζζψλνληαη είηε 

γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαηαβάιινληαη ηα ζρεηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα πνπ 

νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ π.ρ. πιαηείεο, ιατθέο αγνξέο, 

δηαθεκηζηηθνί ρψξνη θα. Οη ρψξνη απηνί είλαη δπλαηφλ λα απνθέξνπλ ζεκαληηθά έζνδα 
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ζην Γήκν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθέξνπλ ζεκαληηθά έζνδα ζην δήκν πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ έλα ηκήκα ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Φπζηθά νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη, σο πξάγκαηα εθηφο ζπλαιιαγήο, δελ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθά π.ρ. λα νηθνδνκεζνχλ αιιά ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο, κε βάζε 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο λνκνζεζίαο, ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθά νθέιε γηα ην Γήκν.  
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Κηηξηαθή Τπνδνκή ηνπ Γήκνπ 

 

Κηηξηαθή Τπνδνκή ρεκαηαξίνπ 

 

Α/Α 
Κηηξίνπ 

Οδφο Πεξηνρή 
Δπηθάλεηα 

θηηξίνπ 
(η.κ.) 

Καηάζηαζε 
θηηξίνπ 

Κηίζκαηα 
Ηζηνξηθήο / 

Αξρηηεθηνληθήο 
αμίαο 

Γπλακηθφηεηα 
θηηξίνπ 

Αξηζκφο 
Δξγαδνκέλσλ 

Πξνζβαζηκφηεηα 
ζε ΑΜΔΑ 

Παξαηεξήζεηο 

1 
ΠΑΜΜΔΓΗΣΧΝ 
ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ 

ΥΖΜΑΣΑΡΗ 660 1 ΥΗ 44 25 ΝΑΗ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ Χ 

ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ 

2 ΗΟΚΑΣΖ ΥΖΜΑΣΑΡΗ 780 2 ΥΗ 52 27 ΥΗ 

ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΤ 
ΣΔΓΑΕΟΝΣΑΗ ΣΟ ΚΣΖΡΗΟ 

ΑΝΖΚΟΤΝ 19 ΔΠΗΠΛΔΟΝ 
ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ ΟΗ ΟΠΟΗΟΗ 
ΑΠΑΥΟΛΟΤΝΣΑΗ Δ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

3 
ΠΑΜΜΔΓΗΣΧΝ 
ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ 

ΥΖΜΑΣΑΡΗ 140 2 ΥΗ 9 2 ΥΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ Χ ΚΑΠΖ 

4 

ΠΑΡΑΓΡΟΜΟ 
ΔΘΝΗΚΖ 
ΟΓΟΤ 
ΑΘΖΝΧΝ / 
ΛΑΜΗΑ 

ΥΖΜΑΣΑΡΗ 280 2 ΥΗ 18 2 ΥΗ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ Χ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΣΑΥΤΓΗΤΛΖΣΖΡΗΟ, ΜΔ 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΜΔΝΟΤ 
ΥΧΡΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 15 m2. 

Ο ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΥΧΡΟ 
ΣΔΓΑΕΔΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 
ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

5   ΥΖΜΑΣΑΡΗ 800 3 ΥΗ 53 0 ΥΗ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ Χ ΑΠΟΘΖΚΖ, 
ΥΧΡΗ ΦΧΣΗΜΟ, ΤΓΡΔΤΖ 

/ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
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Κηηξηαθή Τπνδνκή Οηλνθχησλ 

 

Α/Α 
Κηηξίνπ 

Υαξαθηεξηζκφο 
Κηηξίνπ 

 Δκβαδφλ 
Ηδηνθηεζίαο 

Δπηθάλεηα 
Κάηνςεο 

Δπηθάλεηα 
θηηξίνπ 
(η.κ.) 

Αξ. 
Οξφθσλ 

Αξηζκφο 
νηθνδνκηθήο 

άδεηαο 
Γ/ζε Κηηξίνπ Παξαηεξήζεηο 

1. 
ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ 
ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ  

468,50η.κ 136,25η.κ 272,50η.κ 

1 
φξνθνο 

κε 
ππφγεην 

(1979-
1980) 

Καπεηάλ 
Ησάλ.Ληάπε 26 

Σν ππφγεην 
πξνζκεηξάηαη ζηε 

δνκεκέλε επηθάλεηα  

2. 
 ΑΠΟΘΖΚΖ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ 
1.200η.κ 80 η.κ 80 η.κ; 

ηζφγεην 
θηίζκα 

- 
Καπεηάλ 

Ησάλ.Ληάπε(έλαληη 
Γεκαξρείνπ) 

Σν κηζφ θηίζκα είλαη  
θαηαζθεπαζκέλν απφ 

ειελίη,φπσο θαη ην 
κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο 

ζηέγεο 

3. 
 ΑΠΟΘΖΚΖ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ 
500η.κ 150η.κ 150 η.κ; 

ηζφγεην 
θηίζκα 

- 
Καπεηάλ 

Ησάλ.Ληάπε(έλαληη 
Γεκαξρείνπ) 

 Κηίζκα ηνπ 
Αγξνηηθνχ 

πλαηηεξηζκνχ 

1 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΧΓΔΗΟ 
ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

4.047,81 
η.κ 

342η.κ 682η.κ 2 265/2001 
Οδφο 

Μπνπκπνπιίλαο 

ηεγάδεηαη ζε ρψξν 
ηνπ Λπθείνπ 
Οηλνθχησλ 
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Α/Α 
Κηηξίνπ 

Υαξαθηεξηζκφο 
Κηηξίνπ 

 Δκβαδφλ 
Ηδηνθηεζίαο 

Δπηθάλεηα 
Κάηνςεο 

Δπηθάλεηα 
θηηξίνπ 
(η.κ.) 

Αξ. 
Οξφθσλ 

Αξηζκφο 
νηθνδνκηθήο 

άδεηαο 
Γ/ζε Κηηξίνπ Παξαηεξήζεηο 

2. 
ΚΑ.ΠΖ 

ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ  
2.000η.κ 
πεξίπνπ 

250 500η.κ 2 218/1993 
Καπεηάλ Ησάλλε 

Ληάπε 

Έρεη παξαρσξεζεί 
απφ ηνλ Ο.Δ.Κ ζην 
Γ.Οηλνθχησλ γηα 9 

ρξφληα(απφ ην ηέινο 
ηνπ 2.010) 

3. 
ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

-           
ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

11. 
ΠΡΧΖΝ 

ΣΔΛΧΝΔΗΟ 
ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

500 η.κ 
πεξίπνπ 

Κηίξην(1): 
126η.κ   

Κηίξην(2):  
87,98η.κ. 

Κηίξην(1): 
126η.κ   

Κηίξην(2):  
87,98η.κ. 

ηζφγεηα 
θηίζκαηα 

Γελ 
ππάξρεη  

Οδφο Πχξγνπ 

Τπάξρνπλ 2 Κηίξηα  
1)ηεγάδεηαη ε 

ΓΖΚΔΟ 2)ηεγάδεηαη 
ην Λανγξαθηθφ 

Μνπζείν 

12. 
ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ 

ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 
1.720η.κ 355η.κ 

355η.κ 
θηίξην& 
272η.κ 

ππφζηεγν 

Ηζφγεην 
Κηίζκα 

Αλήθεη ζην 
Γήκν 

25εο Μαξηίνπ 

ην παξειζφλ 
ζηεγαδφηαλ ην 

Γεκνηηθφ ρνιείν 
Οηλνθχησλ. 
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Κηηξηαθέο Τπνδνκέο Κιεηδίνπ 

 

Α/Α Κηηξίνπ 
Υαξαθηεξηζκφο 

Κηηξίνπ 
πκβφιαην 
Ηδηνθηεζίαο 

Δπηθάλεηα 
Κάηνςεο 

Δπηθάλεηα 
θηηξίνπ 
(η.κ.) 

Αξ. 
Οξφθσλ 

Αξηζκφο 
νηθνδνκηθήο 

άδεηαο 

Δκβαδφλ 
Ηδηνθηεζίαο 

Παξαηεξήζεηο 

1. 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑ 
ΚΛΔΗΓΗΟΤ 

- 261η.κ 261η.κ Ηζφγεην - 
πεξίπνπ 
400η.κ 

Έηνο αλέγεξζεο 
θηηξίνπ:1976 

 

Κηηξηαθέο Τπνδνκέο Αγ. Θσκά 

 

Α/Α 
Κηηξίνπ 

Υαξαθηεξηζκφο 
Κηηξίνπ 

 Δκβαδφλ 
Ηδηνθηεζίαο 

Δπηθάλεηα 
Κάηνςεο 

Δπηθάλεηα 
θηηξίνπ 
(η.κ.) 

Αξ. 
Οξφθσλ 

Αξηζκφο 
νηθνδνκηθήο 

άδεηαο 

πκβφιαην 
Ηδηνθηεζίαο 

Παξαηεξήζεηο 

1. 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑ 
ΑΓΗΟΤ ΘΧΜΑ 

Δ.Οηθ. 292,30 
η.κ 

180,16 η.κ 
296,61 

η.κ 

δπφξνθν 
κε 

ππφγεην 
51/1989 

Αξ.πκβ. 
907/87 

Αηθαηεξίλεο 
ηέθα Βνχδα 
πκβ.Θεβαο 

  

2. 
ΚΑ.ΠΖ ΑΓΗΟΤ 

ΘΧΜΑ 
Δ.νηθ.714,72η.κ         

Αξ.πκβ. 
47.772/97 Μίλαο 
Κσζηή Γθφγθνπ 

πκβ.Θεβαο 

Αγνξά απφ θιεξνλφκνπο 
Αζαλαζίνπ Βξεηηνχ 
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Α/Α 
Κηηξίνπ 

Υαξαθηεξηζκφο 
Κνηλφρξεζηνπ 

Υψξνπ 

πκβφιαην 
Ηδηνθηεζίαο/ 

Δκβαδφλ 
Ηδηνθηεζίαο 

Δπηθάλεηα 
Κάηνςεο 

Δπηθάλεηα 
θηηξίνπ 
(η.κ.) 

Αξ. 
Οξφθσλ 

Αξηζκφο 
νηθνδνκηθήο 

άδεηαο 

Καηάζηαζε 
θηηξίνπ/  

Πξνζβαζηκφηεηα 
ζε ΑΜΔΑ 

Παξαηεξήζεηο 

1. 

Κνηλνηηθφ 
Πάξθν ζηε 

ζέζε "Μπφεδα 
ή Καιή 
Βξχζε" 

Γσξεά κε ηελ 
5/1988 

Απφθαζε 
Κνηλνη. 

πκβνπι. Γχν 
(2) αγξνηεκ. 

1)500η.κ & 
2)250η.κ 

1)500η.κ 
& 

2)250η.κ 
      

Γσξεά 2 αγξνηεκαρίσλ 
έθηαζεο: 500η.κ & 250η.κ 

αληίζηνηρα απφ ηνπο 
Βξεηηφ Γ. ηνπ Αι. & Βξεηηφ 

Γ ηνπ Γεκ., ζηε ζέζε 
"Μπφεδα ή Καιή Βξχζε 

2. 
Δπέθηαζε 
πιαηείαο 
250η.κ 

Αλαγθαζηηθή 
απαιινηξίσζε 

250η.κ θαη 
θηίζκαηνο γηα 

επέθηαζε 
πιαηείαο 

          

Αλαγθαζηηθή 
απαιινηξίσζε 250η.κ θαη 
θηίζκαηνο γηα επέθηαζε 

πιαηείαο ησλ θιεξνλφκσλ 
Παλ.Καηζάξε 

3. 

Υψξνο 
ζηάζκεπζεο 

ηνπ 
λεθξνηαθείνπ 

12/1997 Πεξί 
απνδνρήο 

δσξεάλ 
παξαρψξεζεο 
αγξνηεκαρίνπ 

ζηε ζέζε 
Αγ.Νηθφιανο 

          

Γσξεά 1 αγξνηεκαρίνπ 
έθηαζεο: 338,05η.κ   

ηδηνθηεζίαο Γεσξγίνπ 
ζενδψξνπ ηνπ Μηράιε 
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Α/Α 
Κηηξίνπ 

Υαξαθηεξηζκφο 
Κνηλφρξεζηνπ 

Υψξνπ 

πκβφιαην 
Ηδηνθηεζίαο/ 

Δκβαδφλ 
Ηδηνθηεζίαο 

Δπηθάλεηα 
Κάηνςεο 

Δπηθάλεηα 
θηηξίνπ 
(η.κ.) 

Αξ. 
Οξφθσλ 

Αξηζκφο 
νηθνδνκηθήο 

άδεηαο 

Καηάζηαζε 
θηηξίνπ/  

Πξνζβαζηκφηεηα 
ζε ΑΜΔΑ 

Παξαηεξήζεηο 

4. 

Υψξνο 
ελαπφζεζεο 

απνξξηκκάησλ  
ηνπ 

Νεθξνηαθείνπ 

25/1988 Πεξί 
απ΄επζ. 
αγνξάο 

νηθνπέδνπ 

700η.κ 
νηθφπεδν 
λφηηα ηνπ 

Νεθξνηαθείνπ  
Αγ.Θσκά 

        
Αγνξά απφ ηε ηαπξνχια 

ρήξα Θενδ.Αηθαηεξίλε. 

5. 

Πάξθν-Υψξνο 
Πξαζίλνπ 

πιεζίνλ ηνπ 
ΚΑΠΖ 

Αγ.Θσκά. 

 
Δ.νηθ.537,80η.κ 

          
Αγνξά απφ θιεξνλφκνπο 

Πνιπλίθεο Βξεηηνχ 

 

Κηηξηαθέο Τπνδνκέο Σαλάγξαο 

 

Α/Α 
Κηηξί
νπ 

Οδφο Πεξηνρή Σ.Κ. 
Δπηθάλεηα 

θηηξίνπ 
(η.κ.) 

Αξ. 
Οξφθσλ 

Καηάζηαζε 
θηηξίνπ 

Κηίζκαηα 
Ηζηνξηθήο/
Αξρηηεθηνλ
ηθήο αμίαο 

Γπλακηθφηεηα 
θηηξίνπ 

Αξηζκφο 
Δξγαδνκέλσλ 

Πξνζβαζηκφηεηα 
ζε ΑΜΔΑ 

Παξαηεξήζεηο 

1   ΑΡΜΑ 32200 371,79 2 1   24 17 ΥΗ   

2   ΑΡΜΑ 32200 144 1 1   10 3 ΝΑΗ 
ΠΡΧΖΝ 
ΠΡΟΧΡΗΝΟ 
Γ.. ΑΡΜΑΣΟ 

3   ΚΑΛΛΗΘΔΑ 32200 283,96 2 1   19 4 ΥΗ   

4   ΑΧΠΗΑ 32200 488,94 2 1   33 4 ΝΑΗ   

5   ΑΧΠΗΑ 32200 253,8 1 3   17 0 ΥΗ 
ΔΣΟΗΜΟΡΡΟΠ
Ο ΚΣΗΡΗΟ 

6   ΣΑΝΑΓΡΑ 32200 53,77 1 1   4 3 ΝΑΗ   
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Α/Α 
Κηηξί
νπ 

Οδφο Πεξηνρή Σ.Κ. 
Δπηθάλεηα 

θηηξίνπ 
(η.κ.) 

Αξ. 
Οξφθσλ 

Καηάζηαζε 
θηηξίνπ 

Κηίζκαηα 
Ηζηνξηθήο/
Αξρηηεθηνλ
ηθήο αμίαο 

Γπλακηθφηεηα 
θηηξίνπ 

Αξηζκφο 
Δξγαδνκέλσλ 

Πξνζβαζηκφηεηα 
ζε ΑΜΔΑ 

Παξαηεξήζεηο 

7   ΑΧΠΗΑ 32200 203,3 1 1   14 2 ΝΑΗ   

8   ΣΑΝΑΓΡΑ 32200 257,33 1 1   17 2 ΥΗ   

9   ΣΑΝΑΓΡΑ 32200 84,38 1 1   6 2 ΥΗ   

 

 

Κηηξηαθέο Τπνδνκέο Γεξβελνρσξίσλ 

 

Α/Α   ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΣΗΡΗΟΤ     ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ   ΟΡΟΦΟΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

  1   ΠΤΛΖ        ΚΑΛΖ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ -ΚΔΠ     200       2 ΑΡ .ΑΓΔΗΑ 209-1998 

  2 ΚΟΤΡΣΑ        ΚΑΛΖ ΓΡΑΦΔΗΟ Σ.Γ. 

ΚΟΤΡΣΧΝ 

      70       1 ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

1954 

  3  ΚΟΤΡΣΑ        ΚΑΛΖ  ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ 

ΚΔΝΣΡΟ 

    240       1 ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

1982 

 4 ΣΔΦΑΝΖ         ΚΑΛΖ ΓΡΑΦΔΗΟ Σ.Γ. 

ΣΔΦΑΝΖ 

    100      1 ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

1983 

 5     ΓΑΦΝΖ     ΜΔΣΡΗΑ  ΠΡΧΖΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 

      90      1 ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

1976 

 6 ΓΑΦΝΖ       ΚΑΛΖ  ΠΡΧΖΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑ 

     180     2    ΤΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 
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Α/Α   ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΣΗΡΗΟΤ     ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ   ΟΡΟΦΟΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 7 ΣΔΦΑΝΖ       ΚΑΛΖ ΠΡΧΖΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ  - 

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ 

ΚΛΗΜΑΚΗΟ 

     100    1 ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

1968 

11 ΠΑΝΑΚΣΟ      ΜΔΣΡΗΑ   ΠΡΧΖΝ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑ 

     60    1 ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

1950 

12 ΠΑΝΑΚΣΟ     ΜΔΣΡΗΑ ΠΡΧΖΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 

    100    1 ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

1950 

13 ΠΡΑΗΝΟ   ΜΔΣΡΗΑ ΠΡΧΖΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 

     80     1 ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

1950 
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1.2.5. Ορήκαηα Γήκνπ Σαλάγξαο 

Αλαιπηηθά, ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαηαλέκνληαη αλά ηχπν ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί. 

ΠΗΝΑΚΑ 19:  ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΟΤ Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ  

ΟΥΖΜΑ ΜΑΡΚΑ 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΤΚΛΟΦΟ
ΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΗΠΠΟΗ 
ΚΑΤΗΜΟ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ MERCEDES 190D ΚΖΤ 6118 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 14 
ΒΔΝΕΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ / 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ 
VW 
TRANSPORTER 

ΚΖΖ 4453 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 14 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ / 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ 
HYUNDAI 
MATRIX 

ΚΖΤ 6268 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 11 
ΒΔΝΕΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ / 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ BMW ΚΖΤ 6145 ΟΗΝΟΦΤΣΑ 12 
ΒΔΝΕΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ / 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ ΣΟΤΟΣΑ ΚΖΤ 6143 ΟΗΝΟΦΤΣΑ 10 
ΒΔΝΕΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ / 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ TOYOTA ΚΖΤ 6274 ΣΑΝΑΓΡΑ 11 
ΒΔΝΕΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ / 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ RENAULT ΚΖΤ 6288 ΣΑΝΑΓΡΑ 10 
ΒΔΝΕΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ / 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ 
ΦΟΡΣΖΓΟ 

NISSAN ΚΖΤ 1026 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 41 
ΒΔΝΕΗΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ MERCEDES 1932 ΒΗΑ 5964 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 96 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ VOLVO F619 ΚΖΤ 6257 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 33 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ SKODA KHY 6280 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 13 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ PIAGGIO ΜΔ105645 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 9 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY 6291 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 72 
ΒΔΝΕΗΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ 
MERCEDES 
L608D 

ΚΖΤ 6290 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 23 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ MERCEDES ΚΖΤ 6135 ΟΗΝΟΦΤΣΑ 40 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ MERCEDES ΚΖΤ 1046 ΟΗΝΟΦΤΣΑ 66 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ MERCEDES ΚΖΤ 1025 ΟΗΝΟΦΤΣΑ 57 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ MERCEDES ΚΖΤ 6120 ΟΗΝΟΦΤΣΑ 70 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ 
ΦΟΡΣΖΓΟ 

MERCEDES ΚΖΤ 1022 ΟΗΝΟΦΤΣΑ 34 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ RENAULT ΚΖΤ 6285 ΟΗΝΟΦΤΣΑ 70 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ VW CADDY ΚΖΤ 1023 ΟΗΝΟΦΤΣΑ 11 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ 
ΦΟΡΣΖΓΟ 

MERCEDES ΚΖΤ 6294 ΟΗΝΟΦΤΣΑ 36 
ΒΔΝΕΗΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ 
ΦΟΡΣΖΓΟ 

IVECO ΚΖΤ 6138 ΣΑΝΑΓΡΑ 57 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ MERCEDES ΚΖΤ 6137 
ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗ
Α 

38 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ NISSAN ΚΖΤ 6281 
ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗ
Α 

16 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ SUZUKI ΚΖΤ 6282 
ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗ
Α 

9 
ΒΔΝΕΗΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΚΟΤΠΑ DULEVO 5000 ΜΔ90519 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 110 
ΒΔΝΕΗΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΚΟΤΠΑ IVECO ΜΔ 55610 ΟΗΝΟΦΤΣΑ 70 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES ΜΔ 61716 ΟΗΝΟΦΤΣΑ 70 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
 

ΜΔ 106791 
ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗ
Α 

70 
ΒΔΝΕΗΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΚΟΤΠΑ BUCHER GUYER ΜΔ 118232 ΣΑΝΑΓΡΑ 150 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 
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ΒΤΣΗΟΦΟΡΟ VOLVO F12 ΚΖY 1043 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 72 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΤΓΡΔΤΖ / ΑΡΓΔΤΖ / 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ FORD RANGER ΚΖΤ 6264 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 17 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΤΓΡΔΤΖ / ΑΡΓΔΤΖ / 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ MITSUBISHI L200 ΚΖΤ 6122 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 17 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΤΓΡΔΤΖ / ΑΡΓΔΤΖ / 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΓΗΚΤΚΛΟ 
 

ΒΗΚ 811 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 1 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΤΓΡΔΤΖ / ΑΡΓΔΤΖ / 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΓΗΚΤΚΛΟ PIAGGIO ΚΜ 6337 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 1 
ΒΔΝΕΗΝΖ ΤΓΡΔΤΖ / ΑΡΓΔΤΖ / 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΓΗΚΤΚΛΟ YAMAHA ΟΜ 5270 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 1 
ΒΔΝΕΗΝΖ ΤΓΡΔΤΖ / ΑΡΓΔΤΖ / 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ HUYNDAI ΚΤΖ 1015 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 9 
ΒΔΝΕΗΝΖ ΤΓΡΔΤΖ / ΑΡΓΔΤΖ / 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ TOYOTA HILUX ΚΖΤ 6289 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 16 
ΒΔΝΕΗΝΖ ΤΓΡΔΤΖ / ΑΡΓΔΤΖ / 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ TOYOTA ΚΖΤ 1047 ΟΗΝΟΦΤΣΑ 16 
ΒΔΝΕΗΝΖ ΤΓΡΔΤΖ / ΑΡΓΔΤΖ / 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ MAZDA ΚΖΤ 6134 ΟΗΝΟΦΤΣΑ 
 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΤΓΡΔΤΖ / ΑΡΓΔΤΖ / 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΒΤΣΗΟΦΟΡΟ MERCEDES ΚΖΤ 6251 ΟΗΝΟΦΤΣΑ 70 
 ΤΓΡΔΤΖ / ΑΡΓΔΤΖ / 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ MITSUBISHI L200 ΚΖΤ 6148 ΣΑΝΑΓΡΑ 17 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΤΓΡΔΤΖ / ΑΡΓΔΤΖ / 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ TOYOTA HILUX ΚΖΖ 4454 ΣΑΝΑΓΡΑ 17 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΤΓΡΔΤΖ / ΑΡΓΔΤΖ / 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΔΚΚΑΦΔΑ/ ΦΟΡΣΧΣΖ JCB 3CK ΜΔ55629 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 76 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΤΓΡΔΤΖ / ΑΡΓΔΤΖ / 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΔΚΚΑΦΔΑ/ ΦΟΡΣΧΣΖ JCB 3CK ΜΔ 49331 ΟΗΝΟΦΤΣΑ 51 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΤΓΡΔΤΖ / ΑΡΓΔΤΖ / 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΔΚΚΑΦΔΑ/ ΦΟΡΣΧΣΖ KOMATSU ME 56718 ΣΑΝΑΓΡΑ 97 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΤΓΡΔΤΖ / ΑΡΓΔΤΖ / 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΔΚΚΑΦΔΑ/ ΦΟΡΣΧΣΖ KOMATSU ΜΔ 56661 
ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗ
Α 

76 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΤΓΡΔΤΖ / ΑΡΓΔΤΖ / 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ MITSUBISHI ΜΔ 113207 
ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗ
Α 

17 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΤΓΡΔΤΖ / ΑΡΓΔΤΖ / 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ 
ΦΟΡΣΖΓΟ 

MERCEDES 1313 ΚΖΤ 6117 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 34 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ 
ΦΟΡΣΖΓΟ 

IVECO KHH 4455 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 41 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ SUZUKI BALENO ΚΖΤ 6252 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 9 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ MITSUBISHI L200 ΚΖΤ 6121 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 17 
ΒΔΝΕΗΝΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ SUZUKI ΚΖΤ 6275 ΟΗΝΟΦΤΣΑ 11 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ   

ΥΖΜΑΣΑΡΗ 
 

ΒΔΝΕΗΝΖ 
ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΔΡΓΟΤ JCB ME111688 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 76 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑ EMBIENTE CE ΜΔ56729 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 113 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ VW CADDY ΚΤΖ 6286 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 11 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΠΡΑΗΝΟΤ 

ΥΛΟΟΚΟΠΣΗΚΑ 
  

ΟΗΝΟΦΤΣΑ 
 

ΒΔΝΕΗΝΖ 
ΠΡΑΗΝΟΤ 

ΥΛΟΟΚΟΠΣΗΚΑ 
  

ΥΖΜΑΣΑΡΗ 
 

 
ΠΡΑΗΝΟΤ 

ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ 
ΦΟΡΣΖΓΟ 

MERCEDES 1313 ΚΖΤ 1037 ΟΗΝΟΦΤΣΑ 34 
 

ΠΡΑΗΝΟΤ 

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ 
 

ΚΖΤ 6292 
ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗ
Α 

56 
 

ΛΟΗΠΔ 

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ FORD FT130 ΚΖΤ 6253 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 12 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΛΟΗΠΔ 

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ 
VOLVLO - 
ΑΡΑΚΑΚΖ 

ΚΖΤ 6262 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 58 
ΒΔΝΕΗΝΖ 

ΛΟΗΠΔ 

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ 
VOLVLO - 
ΑΡΑΚΑΚΖ 

ΚΖΤ 6261 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 58 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΛΟΗΠΔ 

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ 
 

ΚΖΤ 6127 
ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗ
Α 

35 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΛΟΗΠΔ 

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ MERCEDES KHY 6259 ΟΗΝΟΦΤΣΑ 34 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 
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1.2.6. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΧΝ 
 

 

1.2.6.1. Οξγάλσζε θαη πλεξγαζίεο 
 

Ζ νξγαλσηηθή δνκή ησλ Ο.Σ.Α. Α’ Βαζκνχ πξνζδηνξίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ην 

εθάζηνηε ηζρχνλ Θεζκηθφ Πιαίζην θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ε Κεληξηθή Γηνίθεζε απνδίδεη ζηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Α’ Βαζκνχ. Αλαιπηηθφηεξα νη αξκνδηφηεηεο ησλ Ο.Σ.Α. Α’ Βαζκνχ 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/2006, ΦΔΚ Α 114/08.06.2006). Οη 

λέεο κεηαβηβαδφκελεο πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο ζηνπο Γήκνπο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα 

άξζξα 94 θαη 95 ηνπ Ν.3852/2010 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 

Γξάθεκα 2 : Ζ Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο ζχκθσλα κε ην Πξ. Καιιηθξάηεο 

 

 

Χζηφζν ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο Γήκνπ ζηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο 

ηνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηεο εθάζηνηε δεκνηηθήο αξρήο λα: 

 

 πξνγξακκαηίδεη, λα νξγαλψλεη θαη λα δηεθδηθεί πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο θαη Δζληθά ή 

Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα 

 αμηνπνηεί θαη λα ελεξγνπνηεί ην ζχλνιν ηνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ πνπ δηαζέηεη 

 ζπλεξγάδεηαη κε ηηο άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξηνρήο 

ΚΚεελληηξξηηθθφφ  ΚΚξξάάηηννοο  

ΑΑππννθθεελληηξξσσκκέέλλεε  ΓΓηηννίίθθεεζζεε  

Παιαηφηεξεο Γηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο   

ΠΠεεξξηηθθεεξξεεηηααθθέέοο  ΔΔλλφφηηεεηηεεοο  

ΠΠεεξξηηθθέέξξεεηηεεοο  

(Β’ Βαζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο) 

πλέλσζε ησλ Ννκαξρηαθψλ 

Απηνδηνηθήζεσλ πνπ έρνπλ θαηαξγεζεί 

 

ΓΓήήκκννηη  

(Α’ Βαζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο) 

Νέεο αξκνδηφηεηεο απφ ηηο Ννκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο πνπ έρνπλ θαηαξγεζεί 

ΓΓεεκκννηηηηθθέέοο  ΔΔλλφφηηεεηηεεοο  

ΓΓεεκκννηηηηθθέέοο  

ΚΚννηηλλφφηηεεηηεεοο  

2.000 θαηνίθνπο θαη άλσ 

ΣΣννππηηθθέέοο  ΚΚννηηλλφφηηεεηηεεοο  

έσο 2.000 θαηνίθνπο  
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 λα επαηζζεηνπνηεί θαη παξαθηλεί ηνπο πνιίηεο πξνο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη δξάζεηο 

 αλαδεηθλχεη θαη λα πξνβάιεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πφιεο θιπ. 

 

 

1.2.6.2. πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο  

 
Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα Τειηθνύ Γηθαηνύρνπ ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ ηεο 4εο 

Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ (ΔΣΠΑ 2007-2013) 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο βηψλεη ξηδηθέο 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ εθαξκνγή κεζφδσλ πνπ κέρξη πξηλ ιίγα 

ρξφληα απνηεινχζαλ «εξγαιεία» ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη΄ απνθιεηζηηθφηεηα, ζήκεξα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Σέηνηα εξγαιεία είλαη ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Πνηφηεηαο, κνληέια αξηζηείαο, ζπζηήκαηα δεηθηψλ, επηρεηξεζηαθά ζρέδηα, νξγαλσηηθφο θαη 

ιεηηνπξγηθφο αλαζρεδηαζκφο, θ.α. Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηα πνπ απνδεηθλχνπλ ηα παξαπάλσ 

είλαη φηη: 

 

 Σν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (CAF/ΚΠΑ), ην πξφηππν εηδηθά γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ην Γεκφζην Σνκέα αλαπηχρζεθε θαηά ηα 

πξφηππα ηνπ EFQM (European Foundation of Quality Management), δειαδή ην πξφηππν 

ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο. 

 Ο Νφκνο 3230/2004 εηζάγεη ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε φξνπο θαη έλλνηεο φπσο «Γηνίθεζε 

κέζσ ζηφρσλ», «Μέηξεζε Απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο», «ηξαηεγηθή 

Γηνίθεζε», κία νξνινγία ε νπνία πεγάδεη απφ ηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο θαη ηηο πιένλ 

«πξνρσξεκέλεο» κεζφδνπο θαη ηερληθέο ηνπ ζχγρξνλνπ management. 

 

Ο Γήκνο Σαλάγξαο έρνληαο πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία θαη έρεη πηζηνπνηεζεί αλαθνξηθά κε ηε Γηαρεηξηζηηθή ηνπ 

Δπάξθεηα. 

 

Γηπινγξαθηθό Λνγηζηηθό Σύζηεκα 

 

Σν Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ Πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 315/1999, φζνλ αθνξά ζηε Γεληθή 

Λνγηζηηθή εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά απφ 1-1-2000 απφ ηνπο Καπνδηζηξηαθνχο Γήκνπο θαη 

Κνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 5.000 θαηνίθνπο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο 

απνγξαθήο, ή κε ηαθηηθά έζνδα πάλσ απφ 1.467.000 επξψ. ζνλ αθνξά ηελ Αλαιπηηθή 

Λνγηζηηθή εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά απφ 1-1-2001, απφ ηνπο πξψελ δήκνπο θαη θνηλφηεηεο κε 

πιεζπζκφ πάλσ απφ 10.000 θαηνίθνπο ή κε έζνδα πάλσ απφ 2.935.000 επξψ. 
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ην πιαίζην απηφ, ν Γήκνο Σαλάγξαο εθαξκφδεη δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ θαη απηψλ ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Ννκηθψλ ηνπ 

Πξνζψπσλ. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη νη ιχζεηο πνπ δίλνληαη γηα ην Γήκν 

αθνξνχλ: 

 

 ηε ζχληαμε θαη δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Ηζνινγηζκφο θαη 

Απνηειέζκαηα Υξήζεσο) πνπ επηηξέπεη ηελ απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο δεκνζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ 

 ηελ άκεζε, αμηφπηζηε θαη αθξηβή πιεξνθφξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη κεγεζψλ 

ηνπ Γήκνπ. Ζ Γεκνηηθή Αξρή είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη:  

 Αλά πάζα ζηηγκή ηα πάγηα ζηνηρεία, ηα δηθαηψκαηα, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο. 

 Αλά κνλάδα ρξφλνπ ηα απνηειέζκαηα πνπ πέηπρε απφ ηηο νηθνλνκηθέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο  

 Αλά ππεξεζία ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ην απνηέιεζκα πνπ πέηπρε  

 ην ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

έξγσλ 

 ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ νηθνλνκηθφ, δηαρεηξηζηηθφ θαη δηνηθεηηθφ έιεγρν ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ εθ κέξνπο ησλ νξγάλσλ ηνπο. 

 

 

1.2.6.3. πκκεηνρέο Γήκνπ Σαλάγξαο 

 

Ο Γήκνο Σαλάγξαο είλαη κέηνρνο ηεο Γηαδεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Πεξηβάιινληνο & 

Οξγάλσζεο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Θήβαο κε πνζνζηφ 29,29% . Ζ Γ.Δ.Π.Ο.Γ.Α.Θ Α.Δ. 

έρεη σο θχξην αληηθείκελν ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. ηελ Γ.Δ.Π.Ο.Γ.Α.Θ 

Α.Δ. ζπκκεηέρνπλ νη παξαθάησ Καιιηθξαηηθνί Γήκνη. 

 

- Γήκνο Θήβαο  

- Γήκνο Αιηάξηνπ  

- Γήκνο Σαλάγξαο  

- Γήκνο Οξρνκελνχ (Γ.Δ. Αθξαηθλίαο)  

Ζ Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Πεξηβάιινληνο & νξγάλσζεο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Θήβαο 

ζπζηήζεθε ζηηο 21/10/2001 θαη ζηηο 24/12/2007 (ΦΔΚ 14424) κεηαηξάπεθε ζε Αλψλπκε Δηαηξεία 

ησλ Ο.Σ.Α, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Νφκνπ 3536/2007.  

 

Ο Γήκνο Σαλάγξαο είλαη κέηνρνο ηεο Διηθψλαο – Παξλαζζφο Αλαπηπμηαθή ΑΔ κε πνζνζηφ 

5,08 %. Ζ ΔΛΗΚΧΝΑ – ΠΑΡΝΑΟ Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ (πξψελ Δηαηξεία Πξνζηαζίαο 
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Αλάπηπμεο Διηθψλα ΑΔ), ηδξχζεθε ην 1995 απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Δίλαη Αλαπηπμηαθή 

Αλψλπκε Δηαηξεία θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 290 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ 

Κψδηθα (Π.Γ. 410/95), θαζψο θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1920 πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, 

φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν.2339/95. 

 

 

1.2.6.4. Ζ ζρέζε ηνπ Γήκνπ κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιίηε  

 

Ο Γήκνο Σαλάγξαο έρνληαο σο ζηφρν ηε δηαθάλεηα θαη αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ 

παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δεκφηε λα ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά 

γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ κέζσ ηεο λέαο 

ηζηνζειίδαο ηνπ (http://wwww.tanagra.gr/). 

. 

 

1.2.6.5. Σξέρνληα έξγα / Γξάζεηο Γήκνπ Σαλάγξαο 

 

Σα ηερληθά έξγα θαη νη δξάζεηο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά ζην Σερληθφ 

Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2011, ην νπνίν θαηαξηίζηεθε, χζηεξα απφ δηαινγηθή 

ζπδήηεζε απφ ην Γ.. ηνπ Γήκνπ θαη ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πεξηνρήο θαη ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ.  

 

Σν Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο γηα ην έηνο 2011 πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα έξγα 

θαη δξάζεηο: 
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ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ  ΔΣΟΤ 2011 
   

Α/Α 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ 
ΠΡΟΤΠ/ΜΟ  

€ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

ΔΝΟΣΖΣΔ ΗΓ. ΠΟΡΟΗ ΆΛΛΟ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

Α ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ ΚΣΗΡΗΑΚΑ - ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ           

1 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ  
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΟΗΝΟΖ 0,01     

ΔΠΑ (epperaa πξφζθιεζε 
1.12) ΟΗΝΟΖ 

2 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ  
1ΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 0,01     

ΔΠΑ (epperaa πξφζθιεζε 
1.12) ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

3 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ  
2ΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 0,01     

ΔΠΑ (epperaa πξφζθιεζε 
1.12) ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

4 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ  
3ΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 0,01     

ΔΠΑ (epperaa πξφζθιεζε 
1.12) ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

5 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ  
ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 0,01     

ΔΠΑ (epperaa πξφζθιεζε 
1.12) ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

6 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ  
ΛΤΚΔΗΟΤ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 0,01     

ΔΠΑ (epperaa πξφζθιεζε 
1.12) ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

7 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ 12/ΘΔΗΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
ΓΖΛΔΗΟΤ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 0,01 0,00 4.210.000,00 ΟΚ ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

8 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΑΛΑΗΟΤ  
ΓΖΜΑΡΥΔΗΟΤ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 50.000,00       ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

9 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΠΑΛ 0,01     ΟΚ ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

10 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ 
ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟΤ ΓΖΜ. 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 0,01      ΠΓΔ ΑΔΠ166 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

        Β ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ ΟΓΟΠΟΗΗΑ           

1 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ 
ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΣΖΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 15.000,00       ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

2 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ  
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 50.000,00       ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

3 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΝΔΧΝ ΓΡΟΜΧΝ ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟΤ 
ΠΟΛΔΧ ΣΟ ΥΖΜΑΣΑΡΗ 50.000,00       ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

Γ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 
ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ           

1 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 50.000,00       ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

2 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 50.000,00       ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

3 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΜΒΡΗΧΝ 
ΤΓΑΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ  50.000,00       ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

4 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΑΡΓΔΤΖ ΣΖΝ ΓΖΜ. 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 12.500,00       ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

5 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΧΝ 
ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ  15.000,00       ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

Γ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΑΝΑΠΛΑΔΗ – ΠΑΗΓΗΚΔ 
ΥΑΡΔ – ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ           

1 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ 
ΥΧΡΧΝ ΣΟΝ ΚΟΚΚΗΝΟΒΡΑΥΟ 15.000,00       ΓΖΛΔΗ 

2 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΛΑΣΔΗΑ  ΣΟΤ 
ΤΝ. ΟΣΔ ΓΖΛΔΗΟΤ 12.000,00       ΓΖΛΔΗ 

3 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 
ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΔΝΣΡΟΤ 
ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 60.000,00       ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

4 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 
ΔΝΑΠΟΜΔΗΝΑΝΣΟ ΥΑΓΑ ΣΖ 
ΘΔΖ Μ. ΡΑΥΖ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 0,01     ΔΠΑ ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

5 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ 
ΣΟ ΥΖΜΑΣΑΡΗ 50.000,00       ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

6 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΑΡΚΗΝ ΣΟ 
ΥΖΜΑΣΑΡΗ 40.000,00       ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

7 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΟ 
ΥΖΜΑΣΑΡΗ  ΣΟ Ο.Σ. 74 60.000,00       ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

8 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 
ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΑΤΛΔΗΟΤ ΥΧΡΟΤ 
ΓΤΜΝΑΗΟΤ- ΛΤΚΔΗΟΤ 30.000,00         
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Δ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ ΜΔΛΔΣΔ           

1 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 
ΔΠΔΚΣΑΖ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΧ 
ΟΗΚΗΜΟΤ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 50.000,00       ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

2 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 
ΟΗΚΗΜΟΤ ΟΗΝΟΖ 30.000,00       ΟΗΝΟΖ  

3 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ 

ΠΑΡΚΟΤ ΟΗΝΟΖ ΔΡΓΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 15.000,00       ΟΗΝΟΖ  

4 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΥΟΛΗΚΧΝ 
ΚΣΗΡΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 15.000,00       ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

5 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΔ ΣΑ 
ΥΟΛΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 15.000,00       ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

6 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ 
ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟΤ ΓΖΜ. 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 20.000,00       ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

7 ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

ΜΔΛΔΣΖ Κ.Δ.Ν.Α.Κ. ΚΔΡΚΗΓΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΣΑΓΗΟΤ ΔΤΑΓ. 
ΓΔΠΑΣΑ 15.000,00       ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 

  
    

    

  
ΤΝΟΛΟ Γ.Δ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 769.500,10 

    

  
    

    Α ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ ΚΣΗΡΗΑΚΑ - ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ           

1 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ   
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
ΑΓ.ΘΧΜΑ 0,01     

ΔΠΑ (epperaa πξφζθιεζε 
1.12) ΑΓ. ΘΧΜΑ 

2 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ   
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ  ΥΟΛΔΗΟΤ 
ΚΛΔΗΓΗΟΤ 0,01     

ΔΠΑ (epperaa πξφζθιεζε 
1.12) ΚΛΔΗΓΗ 

3 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 0,01     

ΔΠΑ (epperaa πξφζθιεζε 
1.12) ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

4 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 
ΓΤΜΝΑΗΟΤ  ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 0,01     

ΔΠΑ (epperaa πξφζθιεζε 
1.12) ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

5 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 
ΛΤΚΔΗΟΤ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 0,01     

ΔΠΑ (epperaa πξφζθιεζε 
1.12) ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

6 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ ΑΓ. 
ΘΧΜΑ 0,01     ΟΚ ΑΓ. ΘΧΜΑ 

7 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΛΔΗΣΟΤ 
ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ ΣΑ ΟΗΝΟΦΤΣΑ 0,01     Γ.Γ.Α ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

8 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΑΘΜΑΡΥΔΗΟΤ 
ΚΑΗ ΣΑΔΧΝ ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ 
ΣΑ ΟΗΝΟΦΤΣΑ 50.000,00       ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

9 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΓΗΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΛΗΑΠΖ 30.000,00       ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

10 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΟΤ 
ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΓΖΛΔΗΟΤ 130.000,00       ΓΖΛΔΗ 

11 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 
ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΓΔΧΣΡΖΖ ΚΑΗ 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΣΟ ΚΛΔΗΓΗ 15.000,00       ΚΛΔΗΓΗ 

12 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΣΑΖ ΟΔ-ΠΡΟΑΣΗΑΚΟΤ ΣΖ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 0,01     Ο..Δ ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

13 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 
ΓΔΦΤΡΑ ΣΟ ΓΡΟΜΟ ΕΧΖ-
ΣΔΡΕΖ 30.000,00         

        Β ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ ΟΓΟΠΟΗΗΑ           

1 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ 
ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΣΖΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 15.000,00       ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

2 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ  
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 50.000,00       ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

3 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΓΡΟΜΟΤ ΣΟ ΚΛΔΗΓΗ 30.000,00       ΚΛΔΗΓΗ 

4 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ 
ΓΡΟΜΟΤ ΡΔΓΖ 25.000,00       ΑΓ. ΘΧΜΑ 

5 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΡΑΜΠΑ ΓΗΑ 
ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΖ ΜΠΑΕΧΝ 
ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓ. 
ΘΧΜΑ 20.000,00       ΑΓ. ΘΧΜΑ 

6 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 
ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ  ΓΡΟΜΟΤ  
ΚΡΗΔΛΑΚΑ 25.000,00       ΑΓ. ΘΧΜΑ 

7 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 
ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ  ΓΡΟΜΟΤ  
ΚΟΝΣΗΝΟΤ 25.000,00       ΑΓ. ΘΧΜΑ 
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Γ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 
ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ           

1 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 50.000,00       ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

2 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
ΣΑΥΤΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟΤ ΑΓ. ΘΧΜΑ 0,01 0,01 0,01 ΔΠΑ ΑΓ.ΘΧΜΑ 

3 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 30.000,00       ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

4 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ 
ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 0,01       ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

5 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΜΒΡΗΧΝ 
ΤΓΑΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 50.000,00       ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

6 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
ΣΑΥΤΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟΤ 
ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 0,01 0,01 0,01 ΔΠΑ ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

7 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΑΡΓΔΤΖ ΣΖΝ ΓΖΜ. 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 12.500,00       ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

8 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΑΡΓΔΤΖ ΣΖΝ ΣΟΠ. 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓ. ΘΧΜΑ  12.500,00       ΑΓ. ΘΧΜΑ 

9 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΑΡΓΔΤΖ ΣΖΝ ΣΟΠ. 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΛΔΗΓΗΟΤ 12.500,00       ΚΛΔΗΓΗ 

10 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖΝ ΓΖΜ. 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 6.980,00       ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

        

Γ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΑΝΑΠΛΑΔΗ – ΠΑΗΓΗΚΔ 
ΥΑΡΔ – ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ           

1 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 
ΟΜΗΛΟΤ ΣΟ ΓΖΛΔΗ 15.000,00       ΓΖΛΔΗ 

2 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 
ΑΝΑΠΛΑΖ ΔΗΟΓΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ 
ΚΛΔΗΓΗΟΤ 0,01       ΚΛΔΗΓΗ 

3 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΑΝΑΠΛΑΖ ΣΖ ΔΗΟΓΟΤ ΚΑΗ 
ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ 
ΑΓ. ΘΧΜΑ 0,01       ΑΓ. ΘΧΜΑ 

4 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΑΝΑΠΛΑΖ 25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 
ΣΖΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 100.000,00       ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

5 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 
ΑΝΑΠΛΑΖ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΝ 
ΟΗΚΗΜΟ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 50.000,00       ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

6 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΑΡΑΠΛΔΤΡΧΝ 
ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΣΟΝ SR ΣΟΝ 
ΟΗΚΗΜΟ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 0,01       ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

7 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ 

ΣΑ ΟΗΝΟΦΤΣΑ 0,01       ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

8 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ 
ΥΧΡΧΝ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  ΑΓ.ΘΧΜΑ 12.000,00       ΑΓ. ΘΧΜΑ 

9 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 
ΥΧΡΟΤ ΣΖΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 6.980,00       ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

        Δ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ ΜΔΛΔΣΔ           

1 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΣΟΝ ΟΗΚΗΜΟ ΑΓ. 
ΘΧΜΑ - ΚΛΔΗΓΗ 200.000,00   0,01 ΔΠΑ ΑΓ. ΘΧΜΑ 

2 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΑΡΓΔΤΖ  ΔΤΓΑΠ 15.000,00       ΑΓ. ΘΧΜΑ 

3 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΥΟΛΗΚΧΝ 
ΚΣΗΡΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 15.000,00       ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

4 ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΔ ΣΑ 
ΥΟΛΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 15.000,00       ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

        

  
ΤΝΟΛΟ Γ.Δ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 1.048.460,15 

    

        Α ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ ΚΣΗΡΗΑΚΑ - ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ           

1 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 
ΔΠΔΚΣΑΖ  ΥΟΛΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ 
(ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΟΤΡΣΧΝ) 10.000,00     ΟΚ ΚΟΤΡΣΑ 

2 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ  
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ ΣΑ 
ΚΟΤΡΣΑ 0,01     

ΔΠΑ (epperaa πξφζθιεζε 
1.12) ΚΟΤΡΣΑ 

3 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ  
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ ΣΖΝ ΠΤΛΖ 0,01     

ΔΠΑ (epperaa πξφζθιεζε 
1.12) ΠΤΛΖ 
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Β ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ ΟΓΟΠΟΗΗΑ           

1 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ 
ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΣΖΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 25.000,00       ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΑ 

2 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ  
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 30.000,00       ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΑ 

3 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΡΟΜΟΤ ΠΡΟ 
ΕΤΓΓΟΤΡΑΣΗ 0,01       ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΑ 

4 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΡΟΜΟΤ 
ΜΝΖΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΠΤΛΖ 50.000,00       ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΑ 

        

Γ ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 
ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ           

1 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ  25.000,00       ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΑ 

2 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 
ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ ΟΗΚΗΜΟΤ 
ΓΑΦΝΖ 80.000,00       ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΑ 

3 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΜΒΡΗΧΝ 
ΤΓΑΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 30.000,00       ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΑ 

4 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΣΟ 
ΤΦΟ ΣΟΤ ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ ΑΓ. 
ΑΘΑΝΑΗΟΤ 20.000,00       ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΑ 

5 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΑΡΓΔΤΖ ΣΖΝ ΣΟΠ. 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΣΧΝ 12.500,00       ΚΟΤΡΣΑ 

6 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΑΡΓΔΤΖ ΣΖΝ ΣΟΠ. 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΤΛΖ 12.500,00       ΠΤΛΖ 

7 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΑΡΓΔΤΖ ΣΖΝ ΣΟΠ. 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΔΦΑΝΖ  12.500,00       ΣΔΦΑΝΖ 

8 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΑΡΓΔΤΖ ΣΖΝ ΣΟΠ. 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΑΦΝΖ 12.500,00       ΓΑΦΝΖ 

9 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 
ΓΔΦΤΡΑ ΓΚΔΛΗ ΣΖΝ  
ΓΑΦΝΟΤΛΑ 6.000,00       ΓΑΦΝΟΤΛΑ 

        

Γ ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

ΑΝΑΠΛΑΔΗ – ΠΑΗΓΗΚΔ 
ΥΑΡΔ – ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ           

1 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

ΑΝΑΠΛΑΔΗ Κ.Υ ΣΖΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 0,01       ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΑ 

        Δ   ΜΔΛΔΣΔ           

1 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΣΖΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 0,01   0,01 ΔΠΑ ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΑ 

2 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ ΑΗΘΟΤΑ 
ΠΑΓΟΓΡΟΜΗΟΤ ΣΑ 
ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΑ 15.000,00       ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΑ 

3 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ 
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΟΣΔΛ 
ΓΗΑΜΟΝΖ 15.000,00       ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΑ 

4 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 
ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΑΚΑΜΦΖ 
ΟΗΚΗΜΟΤ ΚΟΤΡΣΧΝ 15.000,00       ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΑ 

5 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 
ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΠΛΑΣΤΝΖ 
ΓΡΟΜΟΤ ΣΔΦΑΝΖ 0,01       ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΑ 

6 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΚΣΗΡΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 15.000,00       ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΑ 

7 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 

ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΔ ΣΑ 
ΥΟΛΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 15.000,00       ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΑ 

8 ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 
ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ 
ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 15.000,00       ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΑ 

  
    

    

  
ΤΝΟΛΟ Γ.Δ ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 416.000,06 

                    

Α ΣΑΝΑΓΡΑ ΚΣΗΡΗΑΚΑ - ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ           

1 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ  
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
ΑΡΜΑΣΟ 0,01     

ΔΠΑ (epperaa πξφζθιεζε 
1.12) ΑΡΜΑ 

2 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ  
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
ΣΑΝΑΓΡΑ 0,01     

ΔΠΑ (epperaa πξφζθιεζε 
1.12) ΣΑΝΑΓΡΑ 

3 ΣΑΝΑΓΡΑ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ  
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 0,01     

ΔΠΑ (epperaa πξφζθιεζε 
1.12) ΚΑΛΛΗΘΔΑ 
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ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

4 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ  
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
ΑΧΠΗΑ 0,01     

ΔΠΑ (epperaa πξφζθιεζε 
1.12) ΑΧΠΗΑ 

5 ΣΑΝΑΓΡΑ 
ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ ΗΑΣΡΔΗΟΤ  
ΣΖΝ ΑΧΠΗΑ 20.000,00       ΑΧΠΗΑ 

6 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΧΝ 
ΓΖΠΔΓΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 
ΑΧΠΗΑ  12.000,00       ΑΧΠΗΑ 

7 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΧΝ 
ΓΖΠΔΓΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΣΟ 
ΑΡΜΑ  12.000,00       ΑΡΜΑ 

8 ΣΑΝΑΓΡΑ 
ΣΟΗΥΔΗΟ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΣΟ 
Γ.Γ. ΑΧΠΗΑ  15.000,00         

        Β ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ           

1 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ 
ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΣΖΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΑΝΑΓΡΑ 25.000,00       ΣΑΝΑΓΡΑ 

2 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ  
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΣΑΝΑΓΡΑ 30.000,00       ΣΑΝΑΓΡΑ 

3 ΣΑΝΑΓΡΑ 
ΓΗΑΠΛΑΣΤΝΖ ΓΔΦΤΡΑ ΣΖ 
ΘΔΖ ΒΡΤΖ  30.000,00       ΣΑΝΑΓΡΑ 

4 ΣΑΝΑΓΡΑ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΑΡΑΠΛΔΤΡΟΤ 
ΓΡΟΜΟΤ ΚΑΝΑΛΗΟΤ ΔΤΓΑΠ 200.000,00       ΑΡΜΑ 

5 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΡΟΜΟΤ 
ΑΔΡΟΠΣΔΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΥΧΡΟΤ 
ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ ΜΗΥΑΖΛ 30.000,00       ΑΡΜΑ 

6 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΡΑΜΠΧΝ ΓΗΑ 
ΑΓΡΟΣΔ ΣΟΠΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΑΧΠΗΑ 50.000,00       ΑΧΠΗΑ 

        

Γ ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ           

1 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΣΑΝΑΓΡΑ 25.000,00       ΣΑΝΑΓΡΑ 

2 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΤΝΓΔΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
ΔΤΓΑΠ - ΣΑΥ/ΡΗΟΤ - ΟΗΚΗΜΧΝ 0,01 0,01 1.997.096,00 ΔΠΑ 

ΠΡΧΝ ΓΖΜΟ 
ΣΑΝΑΓΡΑ 

3 ΣΑΝΑΓΡΑ 
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΠΑΛΑΗΟΤ 
ΑΓΧΓΟΤ ΤΓΡΔΤΖ 15.000,00       ΣΑΝΑΓΡΑ 

4 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΜΒΡΗΧΝ 
ΤΓΑΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΑΝΑΓΡΑ 30.000,00       ΣΑΝΑΓΡΑ 

5 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΡΔΜΑΣΟ ΚΑΗ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΧΝ 
ΑΝΣΗΣΖΡΖΞΖ 25.000,00       ΑΧΠΗΑ 

6 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 
ΦΧΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ 
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ 30.000,00 30.000,00     ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

7 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΑΡΓΔΤΖ ΣΖΝ ΣΟΠ. 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΝΑΓΡΑ 12.500,00       ΣΑΝΑΓΡΑ 

8 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΑΡΓΔΤΖ ΣΖΝ ΣΟΠ. 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΜΑΣΟ 12.500,00       ΑΡΜΑ 

9 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΑΡΓΔΤΖ ΣΖΝ ΣΟΠ. 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΧΠΗΑ 12.500,00       ΑΧΠΗΑ 

10 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΑΡΓΔΤΖ ΣΖΝ ΣΟΠ. 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΑΛΛΗΘΔΑ 12.500,00       ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

        

Γ ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΑΝΑΠΛΑΔΗ – ΠΑΗΓΗΚΔ 
ΥΑΡΔ – ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ           

1 ΣΑΝΑΓΡΑ 
ΑΝΑΠΛΑΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΟΤ 
ΟΗΚΗΜΟΤ ΑΧΠΗΑ 0,01       ΑΧΠΗΑ 

2 ΣΑΝΑΓΡΑ 
ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ 
ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΛΛΗΘΔΑ  0,01       ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

3 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ 
ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 
ΑΡΜΑΣΟ 60.000,00       ΑΡΜΑ 

4 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΟΝ 

ΟΗΚΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 30.000,00       ΣΑΝΑΓΡΑ 

        Δ ΣΑΝΑΓΡΑ ΜΔΛΔΣΔ           

1 ΣΑΝΑΓΡΑ 
ΜΔΛΔΣΖ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟΤ 
ΚΔΝΣΡΟΤ 30.000,00       ΑΧΠΗΑ 

2 ΣΑΝΑΓΡΑ 
ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΓΡΟΜΟΤ 
ΑΠΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΠΡΟ ΘΖΒΑ 15.000,00       ΚΑΛΛΗΘΔΑ 
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3 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΣΖΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΑΝΑΓΡΑ 15.000,00         

4 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΣΖΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΑΝΑΓΡΑ 0,01 100.000,00 0,01 ΑΜΠ 056/3 ΣΑΝΑΓΡΑ 

5 ΣΑΝΑΓΡΑ 
ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ 
ΑΡΥΑΗΑ ΣΑΝΑΓΡΑ 15.000,00       ΣΑΝΑΓΡΑ 

6 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΥΟΛΗΚΧΝ 
ΚΣΗΡΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΑΝΑΓΡΑ 15.000,00       ΣΑΝΑΓΡΑ 

7 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΔ ΣΑ 
ΥΟΛΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΑΝΑΓΡΑ 15.000,00       ΣΑΝΑΓΡΑ 

8 ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΝΗΚΟΤ 
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΣΑΝΑΓΡΑ  0,01   0,01 ΔΠΑ ΤΝΟΛΗΚΑ 

  
    

    

  
ΤΝΟΛΟ Γ.Δ ΣΑΝΑΓΡΑ 794.000,09 

    

        

        Α ΓΔΝΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑΚΑ - ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ           

1 ΓΔΝΗΚΑ  

ΠΡΟΘΖΚΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΠΖ ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ 0,01       ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

2 ΓΔΝΗΚΑ  

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Κ.Υ 

ΚΟΚΚΗΝΟΒΡΑΥΟΤ 0,01       ΓΖΛΔΗ  

        Β ΓΔΝΗΚΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ           

1 ΓΔΝΗΚΑ 
ΣΗΜΔΝΣΟΣΡΧΔΗ  
ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΓΡΟΜΧΝ         ΓΔΝΗΚΑ 

        

Γ ΓΔΝΗΚΑ 
ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ           

1 ΓΔΝΗΚΑ 
ΝΔΟ ΑΓΧΓΟ ΤΓΡΔΤΖ 
ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ ΓΖΛΔΗΟΤ   0,01 0,01 0,01 ΔΠΑ ΓΖΛΔΗ 

2 ΓΔΝΗΚΑ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ 
ΣΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ ΠΛΑΚΑ 
ΓΖΛΔΗ ΚΑΗ ΓΖΛΔΗ  ΚΑΗ 
ΔΠΔΚΣΑΖ ΒΗΟΚΑ 
ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ - ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 0,01 0,01 0,01 ΔΠΑ ΤΝΟΛΗΚΟ 

3 ΓΔΝΗΚΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 0,01     ΔΠΑ ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

4 ΓΔΝΗΚΑ ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΑ ΔΡΓΑ 60.000,00       ΓΖΛΔΗ 

5 ΓΔΝΗΚΑ 

ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ 
ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ 30.000,00       ΓΔΝΗΚΑ 

        

Γ ΓΔΝΗΚΑ 

ΑΝΑΠΛΑΔΗ – ΠΑΗΓΗΚΔ 
ΥΑΡΔ – ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ           

1 ΓΔΝΗΚΑ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ 
ΣΟ ΓΖΛΔΗ 100.000,00       ΓΖΛΔΗ 

2 ΓΔΝΗΚΑ 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΥΑΡΧΝ 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΝΔΑ 
ΝΟΜΟΘΔΗΑ 75.000,00       ΤΝΟΛΗΚΑ 

3 ΓΔΝΗΚΑ 
ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ 
ΥΧΡΧΝ ΣΟ ΓΖΛΔΗ 12.000,00       ΓΖΛΔΗ 

4 ΓΔΝΗΚΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΘΔΑΣΡΟΤ ΚΑΗ 
ΑΘΛΟΠΑΗΓΗΧΝ ΣΟΝ 
ΚΟΚΚΗΝΟΒΡΑΥΟ 60.000,00       ΓΖΛΔΗ 

5 ΓΔΝΗΚΑ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ  ΑΘΛΟΠΑΗΓΗΧΝ 
ΣΑ ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΑ 60.000,00         

        Δ ΓΔΝΗΚΑ ΜΔΛΔΣΔ           

1 ΓΔΝΗΚΑ 
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 
ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΖΛΔΗΟΤ 100.000,00 100.000,00 0,01 ΤΠΔΥΧΓΔ ΓΖΛΔΗ 

2 ΓΔΝΗΚΑ 

ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΣΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ 
ΠΛΑΚΑ ΓΖΛΔΗ ΚΑΗ ΓΖΛΔΗ  0,01   0,01 ΔΠΑ ΓΖΛΔΗ 

3 ΓΔΝΗΚΑ 

ΜΔΛΔΣΖ ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟ  
ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ   15.000,00       ΓΔΝΗΚΑ 

4 ΓΔΝΗΚΑ 

ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΚΑΗ ΔΠΔΚΣΑΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 15.000,00       ΓΔΝΗΚΑ 

5 ΓΔΝΗΚΑ 

ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΜΟΛΤΝΖ 
ΣΧΝ ΤΓΑΣΧΝ 15.000,00       ΓΔΝΗΚΑ 

6 ΓΔΝΗΚΑ 
ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ 15.000,00       ΓΔΝΗΚΑ 
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ΚΟΗΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΖΜΟΤ 

7 ΓΔΝΗΚΑ 
ΜΔΛΔΣΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΠΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 0,01       ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

8 ΓΔΝΗΚΑ 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΛΑΗΟΤ 
ΓΖΜΑΡΥΔΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 0,01       ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

        

  
ΤΝΟΛΟ ΓΔΝΗΚΑ  557.000,08 

    

        

  

ΤΝΟΛΟ ΟΛΧΝ ΣΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ  3.584.960,48 
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1.2.7. Οηθνλνκηθή Αλάιπζε ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

 

Ζ νηθνλνκηθή απνηχπσζε ηνπ ελνπνηεκέλνπ Γήκνπ Σαλάγξαο πεξηιακβάλεη δπν βαζηθά κέξε. 

Αξρηθά ηελ εθηίκεζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ θάζε 

Γήκν θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ απνηχπσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ ελνπνηεκέλνπ Γήκνπ. Οη 

βαζηθφηεξεο πεγέο ζηνηρεία ηεο αλάιπζε ήηαλ ν πξνυπνινγηζκφο θαη απνινγηζκφο ηνπ έηνπο 

2010 ησλ ελνπνηεκέλσλ Γήκσλ Γεξβελνρσξίσλ, Οηλνθχησλ, ρεκαηαξίνπ θαη Σαλάγξαο.  

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ δήκσλ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ θαζνξίζζεθε κε ηελ ππ’  

αξηζκ. 7028/2004 (ΦΔΚ 253/Β/2004) απφθαζε ΤΠΔ φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’ 

αξηζκ. 64871/15-11-2007 (ΦΔΚ 2253/Β/2007) θαη 70560/16-11-2009 (ΦΔΚ 2394/Β/2009) φκνηεο 

θαη ηζρχεη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2005 θαη εθεμήο θαζψο θαη 

ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ νηθ. 3966/24.01.2011 (ΦΔΚ 141/Β/2011) νδεγίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011. 

 

Δηδηθφηεξα ν πξνυπνινγηζκφο δηαηξείηαη: ζε δχν κέξε, εθ ησλ νπνίσλ ην Μέξνο Η πεξηιακβάλεη 

ηα έζνδα θαη ην Μέξνο ΗΗ ηηο δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ.  

 

ην Μέξνο Η (Έζνδα) ππάξρεη έλαο Πίλαθαο αλαθεθαιαίσζεο ησλ εζφδσλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

έρνπκε ηελ αλάιπζε ησλ εζφδσλ ζε φιεο ηηο ππνθαηεγνξίεο. ην Μέξνο ΗΗ (Γαπάλεο) ππάξρεη 

επίζεο έλαο Πίλαθαο αλαθεθαιαίσζεο ησλ εμφδσλ.  

 

Σα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο νκάδεο: 

 Σαθηηθά έζνδα 

 Έθηαθηα έζνδα 

 Έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (ΠΟΔ) πνπ βεβαηψλνληαη γηα πξψηε θνξά 

 Δηζπξάμεηο δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ απφ ΠΟΔ 

 Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ  

 Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεγνχκελεο ρξήζεο  

 

Σα έμνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο νκάδεο: 

 Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο ρξήζεο 

 Δπελδχζεηο  

 Πιεξσκέο ΠΟΔ, ινηπέο απνδφζεηο θαη πξνβιέςεηο  

 Απνζεκαηηθφ  

 

πσο αλαθέξζεθε, νη δαπάλεο παξαθνινπζνχληαη ηφζν θαηά είδνο φζν θαη θαηά ππεξεζία  

Οη ππεξεζίεο απηέο είλαη νη θάησζη:  
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 00 Γεληθέο ππεξεζίεο  

 10 Οηθνλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο 

 15 Τπεξεζίεο Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

  20 Τπεξεζίεο Καζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ 

 25 Τπεξεζίεο Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο 

 30 Τπεξεζίεο Σερληθψλ έξγσλ 

 35 Τπεξεζίεο Καζαξηφηεηαο – Πξαζίλνπ 

 50 Γεκνηηθή Αζηπλνκία 

 70 Λνηπέο Τπεξεζίεο 

ηηο Γεληθέο Τπεξεζίεο εληάζζνληαη νη δαπάλεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θσδηθψλ αξηζκψλ πνπ 

απαξηζκνχληαη ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. ηηο ππφινηπεο Τπεξεζίεο εληάζζνληαη νη 

αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ ηηο βαξχλνπλ.  

 

1.2.7.1. Έζνδα  

Ζ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ: εηζπξαρζέληα έζνδα. Γηα ηελ αλάιπζε καο θαη 

κε ζηφρν λα ππάξρνπλ ζπγθξίζηκα ζηνηρεία γηα ηνπο ηέζζεξηο Γήκνπο ελνπνηήζεθαλ αζξνηζηηθά 

ηα ζηνηρεία ησλ ηεζζάξσλ Γήκσλ θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ζε ζρέζε κε ηελ 

εθηίκεζε εζφδσλ ην 2011. 

 

Σαμηλφκεζε εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ κε βάζε ηελ αλαινγία ηνπο ζηα ζπλνιηθά έζνδα: ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε θαηεγνξίαο θαη ππνθαηάζηαζεο εζφδσλ ζηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ 

Γήκνπ πεξηγξάθεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηλνχληαη νη νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο θαη 

απνηειεί έλδεημε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιεη γηα ηε βειηίσζε ηνπο.  

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 1 «Δηζπξαρζέληα έζνδα», πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

1. Σαθηηθά έζνδα έρνπλ πνζνζηφ 47,97% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ έηνπο 2010, ελψ 

κεηψλνληαη θαηά 21% κέζα ζην έηνο 2011, πάληα ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε σο 

31/12/2011 (κεηαβνιή 2011 έλαληη 2010). 

2. Σα έθηαθηα έρνπλ πνζνζηφ 14,05 % ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ έηνπο 2010, ελψ 

κεηψλνληαη θαηά 55,79 %  κέζα ζην έηνο 2011 πάληα ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε σο 

31/12/2011 (κεηαβνιή 2011 έλαληη 2010). 

3. Σα έζνδα ΠΟΔ πνπ βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη γηα πξψηε θνξά, απνηεινχλ ην 

7,72 % ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ γηα ην 2010, ελψ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ αχμεζε 

θαηά 10,60 % κέζα ζην 2011, ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε σο 31/12/2011. 

4.  Ζ αχμεζε πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ην έηνο 2011, νθείιεηαη ζηελ εθηίκεζε φηη ν Γήκνο 

ζα πξνβεί ζε ζχλαςε δαλείνπ χςνπο 5.208.000,00 € απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011. Τπάξρεη φκσο πεξίπησζε λα κε πξνιάβεη ν 

Γήκνο λα πξνβεί ζε ζχλαςε δαλείνπ κέζα ζην 2011 νπφηε κεηψλεηαη θαη ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ησλ εζφδσλ ηεο ζηήιεο «Δθηίκεζε έσο 31.12.2011» απφ 21.702.0841€ ζε 

16.494.084€. 



Επιχειρηςιακό Σχζδιο Δήμου Τανάγρασ 2011 – 2014 

 
241 

5. Σα εηζπξαθηέα ππφινηπα εζφδσλπνπ έρνπλ βεβαησζεί θαηά ην πξνεγνχκελν 

νηθνλνκηθφ έηνο ζπληζηνχλ ην 2,07 % γηα ην 2010 έρνληαο κηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

146.27% ην έηνο 2011. 

6. Οη εηζπξάμεηο ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ απνηεινχλ ην 6,00% γηα ην 2010 θαη 

αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ αχμεζε θαηά 17,09% κέζα ζην 2011, ζχκθσλα κε ηελ 

εθηίκεζε σο 31.12.2011. 

7. Σν ρξεκαηηθφ ππφινηπν απνηειεί ην 22,17% γηα ην 2010. 

 

Σα ζπλνιηθά έζνδα ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε εζφδσλ κέρξη 31.12.2011 ζα είλαη κεησκέλα θαηά 

27,46% (ρσξίο ηελ ζχαςε ηνπ δαλείνπ) . Δαλ  πξνιάβεη λα ζπλάςεη ην ελ ιφγσ δάλεην ν Γήκνο 

ηφηε ηα ζπλνιηθά έζνδα αλέξρνληαη απφ απφ 21.702.0841€ ζε 16.494.084€ δειαδή ζα 

παξνπζηάζνπλ κείσζε θαηά 4,56.% ζην 2011 ζε ζρέζε κε ην 2010. 

 

ζνλ αθνξά ηηο ππνθαηεγνξίεο εζφδσλ (ζπκκεηνρή ζηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Γήκνπ) 

παξαηεξνχληαη ηα αθφινπζα: 

 Σα έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα (θαζαξίζηξηεο – θσηηζκνχ) 

απνηεινχλ ην 18,67% γηα ην 2010. ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ 2010 θαη 2011 ηα 

έζνδα ζα παξνπζηάζνπλ κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 19,83%. 

 Σα έζνδα απφ ινηπά ηέιε – δηθαηψκαηα θαη παξνρή ππεξεζηψλ, ηέινο ζηα 

αθαζάξηζηα έζνδα επηηεδεπκαηηψλ, ΣΑΠ, έζνδα λεθξνηαθείσλ, ηέινο αδεηψλ 

νηθνδνκψλ, ηέιε δηαθήκηζεο, ηέινο ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ) απνηεινχλ 

ην 7,55% (2010) ησλ ζπλνιηθψλ θαη αλακέλεηαη κείσζε θαηά 54,85 % κέζα 

ζην 2011. 

 Σα έζνδα απφ θφξνπο θαη εηζθνξέο (Φ.Ζ.Υ., θφξνπο δχζνπ, εηζθνξέο ζε 

ρξήκα) απνηεινχλ ην 2,4% γηα ην 2010 ησλ ζπλνιηθψλ θαη κεηψλνληαη θαηά 

35,75% κέζα ζην 2011, φπσο δείρλεη ε κέρξη ζήκεξα (30.09.2011) πνξεία 

εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ 2011. 

 Οη επηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ηαθηηθέο (17,19%) θαη έθηαθηεο 

(2,32%) απνηεινχλ ην 19,51% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ έηνπο 2010. Οη 

ηαθηηθέο ζε ζρέζε κε ην 2010 κεηψλνληαη θαηά 5,59% (θαζφηη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ππάιιεινη ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ κεηαθέξζεθαλ 

ζηνπο Γήκνπο, ε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ζρνιείσλ θαη ελνίθηα ησλ ζρνιείσλ) 

θαη νη έθηαθηεο θαηά 41,87 % . Οη ππνθαηεγνξίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ηαθηηθή επηρνξήγεζε θαη ηηο εηδηθέο επηρνξεγήζεηο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο 

αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ βξαθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, γηα ηελ 

απνδεκίσζε ησλ ζρνιηθψλ ηξνρνλφκσλ, γηα ηα έμνδα ηνπ ΚΔΠ θαη ινηπέο 

επηρνξεγήζεηο.  

 Οη πξφζνδνη απφ αθίλεηε πεξηνπζία (κηζζψκαηα αθηλήησλ, κηζζψκαηα γηα 

δηαθήκηζε) απνηεινχλ ην 0,21% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ έηνπο 2010 θαη 
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εθηηκάηαη φηη ζα απμεζεί θαηά 25,15% ζην 2011. Σα ινηπά ηαθηηθά έδνζα 

απνηεινχλ ην 1,08% ησλ ζπλνιηθψλ θαη εθηηκάηαη φηη ζα κεησζνχλ θαηά 

51,36% ην 2011. Σέινο ζηηο πξνζφδνπο θηλεηήο πεξηνπζίαο θαηαγξάθνληαη 

πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 0,09% πνπ κεηψλνληαη κέζα ζην 2011 ζε πνζνζηφ 

33,18 %. 

 Οη επηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο απνηεινχλ ην 8,72% γηα ην 2010 ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη εθηηκάηαη κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 55,30% κέζα ζην 

2011. 

 Σα έζνδα  απφ πξφζηηκα, παξάβνια θαη πξνζαπμήζεηο (θπξίσο πξφζηηκα 

ΚΟΚ) θζάλνπλ ην 0,92% γηα ην 2010  ησλ ζπλνιηθψλ θαη εθηηκάηαη αχμεζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 1,15% κέζα ζην 2011. 

ηηο άιιεο ππνθαηεγνξίεο ησλ έθηαθησλ εζφδσλ θαηαγξάθνληαη ειάρηζηα ή κεδεληθά πνζνζηά 

(εθπνηήζεηο, δσξεέο θαη ινηπά έθηαθηα), ελψ γηα ηηο ππφινηπεο έρεη γίλεη ήδε αλαθνξά (έζνδα 

ΠΟΔ, δάλεηα, ρξεκαηηθφ ππφινηπν θιπ) 

 

πκπέξαζκα 1ν : Σα ίδηα έζνδα ηνπ Γήκνπ, ηα έζνδα δειαδή πνπ επηβάιιεη, βεβαηψλεη θαη 

εηζπξάηηεη ν ίδηνο, αλέξρνληαη ζην 62,03% γηα ην 2010 ησλ ζπλνιηθψλ ηνπ εζφδσλ. 

 

Σα έζνδα απηά είλαη: Πξφζνδνη απφ αθίλεηε θαη θηλεηή πεξηνπζία, αζφδα απφ αληαπνδνηηθα 

ηέιε θαη δηθαηψκαηα, έζνδα απφ ινηπά ηέιε- δηθαηψκαηα, θφξνη – εηζθνξέο, ινηπά ηαθηηθά, 

εθπνίεζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο, πξνζαπμήζεηο – πξφζηηκα – παξάβνια, ινηπά 

έθηθαθηα, έζνδα ΠΟΔ πνπ βεβαηψλνληαη – εηζπξάηηνληαη γηα πξψηε θνξά, εηζπξαθηέα 

ππφινηπα εζφδσλ ΠΟΔ. 

 

Ζ αλάιπζε ηνπο ζε επί κέξνπο έζνδα, δείρλεη φηη ν Γήκνο αμηπνηεί αξθεηέο πεγέο ηδίσλ εζφδσλ, 

αιια ηα απνηειέζκαηα είλαη άληζα απφ πνζνηηθή αάπνςε, νξηζκέλα δειαδή απνδίδνπλ 

ζεκαληηθά πνζά, ελψ άιια φρη, αλάινγα κε ηε δεκνζηνλνκηθή δπλαηφηεηα ηεο θνξνινγηθήο 

βάζεο αιιά θαη ηε θνξνινγηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη ν Γήκνο.  

 

πκπέξαζκα 2ν : ιεο νη επηρνξεγήζεηο ην έηνο 2010 έθζαζαλ ην 29,00% ησλ ζπλνιηθψλ ηνπ 

εζφδσλ. Σν πνζνζηφ απηφ απνηειεί δείθηε νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο (κηθξή) ζε κία πεξίνδν φπνπ 

ηα έζνδα ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο κεηψλνληαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θάηη πνπ άκεζα ζα 

κεηαθεξζεί θαη ζηνπο ΟΣΑ. 

 

πκπέξαζκα 3ν : Σα έζνδα απφ δάλεηα καδί κε ηηο επηρνξεγήζεηο ζπληζηνχλ ηηο εμσηεξηθέο 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ. Ο Γήκνο κπνξεί λα κελ θαηαηάζζεηαη ζηνπο ιεγφκελνπο 

«θφθθηλνπο» Γήκνπο σζηφζν κεηά ηε ζπλέλσζε παξνπζηάδεη αλάγθε δαλεηνδφηεζεο χςνπο 

5.208.000,00 € 
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πκπέξαζκα 4ν: Σα ηαθηηθά έζνδα πξνζεγγίδνπλ ην 47,97 % γηα ην 2010 ησλ ζπλνιηθψλ. Ο 

Γήκνο ειέγρεη ζε ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην χςνο ησλ εζφδσλ ηνπ θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα πξνγξακκαηίζεη αληίζηνηρα έμνδα. 

πκπέξαζκα 5ν: Σν ρξεκαηηθφ ππφινηπν θαη ε αζηάζεηά ηνπ, εμαξηάηαη σο έλα βαζκφ απφ ηελ 

ρξνληθή θαηαλνκή ησλ επηρνξεγήζεσλ θαη απφ ινγηζηηθέο ηαθηνπνηήζεηο πνπ ζπλφδεπαλ ηελ 

ελνπνίεζε ησλ Γήκσλ.  

 

Πίλαθαο 20:  Δηζπξαρζέληα έζνδα 2010 

ΔΗΠΡΑΥΘΔΝΣΑ 

ΔΟΓΑ 

2010 2011 

(30/9/2011) 

Δθηίκεζε  

έσο 

31/12/2011 

2010% 2011/2010 

Σαθηηθά έζνδα 10.934.133 6.447690 8.596.920 47.97% -21.37% 

Πξφζνδνη απφ αθίλεηε 

πεξηνπζία 

48.514 45.535 60.713 0.21% 25.15% 

Πξφζνδνη απφ θηλεηή 

πεξηνπζία 

20.301 10.143 13.524 0.09% -33.18% 

Έζνδα απφ 

αληαπνδνηηθά ηέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

4.254.669 2.558.378 3.411.171 18.67% -19.83% 

Έζνδα απφ ινηπά ηέιε 

– δηθαηψκαηα θαη 

παξνρή ππεξεζηψλ 

1.720.270 582.479 776.639 7.55% -54.85% 

Φφξνη θαη εηζθνξέο 562.676 271.122 361.496 2.47% -35.75% 

Έζνδα απφ 

επηρνξεγήζεηο  

4.082.165 2.890.453 3.853.937 17.91% -5.59% 

Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 245.539 89.576 119.435 1.08% -51.36% 

Έθηαθηα έζνδα 3.204.575 1.062.605 1.416.807 14.06% -55.79% 

Έζνδα απφ εθπνίεζε 

θηλεηήο & αθίλεηεο 

4.199 3.506 4.675 0.02% 11.32% 



Επιχειρηςιακό Σχζδιο Δήμου Τανάγρασ 2011 – 2014 

 
244 

πεξηνπζίαο  

Δπηρνξεγήζεηο γηα 

θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ 

529.605 230.910 307.880 2.32% -41.87% 

Δπηρνξεγήζεηο γηα 

επελδπηηθέο δαπάλεο 

1.988.022 666.428 888.571 8.72% -55.30% 

Γσξεέο απφ 

θιεξνλνκηέο / 

θιεξνδνηήζεηο  

470.000 0 0 2.06% 0.00% 

Πξνζαπμήζεηο – 

πξφζηηκα – παξάβνια 

208.722 158.347 211.129 0.92% 1.15% 

Λνηπά έθηαθηα έζνδα 4.028 3.413 4.551 0.02% 12.99% 

Έζνδα παξειζφλησλ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ 

1.759.815 1.459.776 1.946.368 7.72% 10.60% 

Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα 

θαη απαηηήζεηο απφ 

ΠΟΔ 

472.581 879.348 1.172.464 2.07% 148.10% 

Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα 0 6.483 8.644 0.00% 0.00% 

Δηζπξαθηέα ππφινηπα 

πξνεγνχκσλσλ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ 

472.581 872.865 1.163.820 2.07% 146.27% 

Δηζπξάμεηο ππέξ 

Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ  

1.368.059 850.734 1.134.312 6.00% -17.09% 

Υξεκαηηθφ ππφινηπν 5.053.874 1.670.406 2.227.208 22.17% -55.93% 

χλνια 22.739.037 12.370.563 16.494.084 

(ρσξίο πνζφ 

δαλείνπ) 

100,00% -27.46% 



Επιχειρηςιακό Σχζδιο Δήμου Τανάγρασ 2011 – 2014 

 
245 

χλνια 22.739.037 12.370.563 21.702.084 (κε 

δάλεην) 

 -4.56 

 

 

1.2.7.2. Απνηειεζκαηηθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε : βεβαησζέληα / εηζπξαρζέληα έζνδα 

Ζ ηθαλφηεηα ελφο ΟΣΑ λα εηζπξάηηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ. Χο γλσζηφλ ην άζξνηζκα ησλ 

εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ θαη ησλ εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ ηζνχηαη κε ην ζχλνιν ησλ 

βεβαησζέλησλ γηα θάζε θαηεγνξία θαη ππνθαηεγνξία εζφδσλ. Με βάζε ινηπφλ ηα ζηνηρεία ηνπ 

Πίλαθα 21:  «Έζνδα ελνπνηεκέλνπ Γήκνπ 2010» πξνθχπηνπλ ηα εμήο:  

 Οη απαηηήζεηο ηνπ Γήκνπ πνπ δελ θαηέζηεη δπλαηφ λα εηζπξαρζνχλ (εηζπξαθηέα 

ππφινηπα), θζάλνπλ ην 2010 ην 5,36% ησλ βεβαησζέλησλ εζφδσλ. Οη αληίζηνηρεο 

αλαινγίεο ζηα ηαθηηθά είλαη 9,44 % ελψ ζηα έθηαθηα έζνδα είλαη 0,00%. Ο Γήκνο 

εθφζνλ βεβαηψζεη έλα έζνδν κέζα ζηε ρξήζε, θαηά πάζα πηζαλφηεηα ην εηζπξάηηεη. Ζ 

κεγάιε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη είλαη απφ ηα έζνδα παξειζφλησλ εηψλ ηα νπνία φκσο 

απνηεινχλ θαη κεγάιν πξφβιεκα φισλ ησλ ΟΣΑ ηεο ρψξαο.  

 Ζ παξαπάλσ ζρεηηθή θαιή εηθφλα αιιάδεη ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο. ηα έζνδα ΠΟΔ 

πνπ βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη γηα πξψηε θνξά ηα εηζπξαθηέα ππφινηπα είλαη 

21,95% γηα ην 2010. ηα εηζπξαθηέα ππφινηπα εζφδσλ πνπ έρνπλ βεβαησζεί θαηά ηα 

πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε, θζάλνπλ 73,62 % γηα ην 2010 ησλ βεβαησζέλησλ εζφδσλ.  

Οη δηαθνξέο απηέο νθείινληαη ζηα ηέιε παξεπηδεκνχληαλ θαη εθδηδνκέλσλ ινγαξηαζκψλ θαη ζε 

ινηπά έζνδα (έζνδα ΠΟΔ), ελψ ζηα εηζπξαθηέα ππφινηπα πάιη ζηα ηέιε παξεπηδεκνχληαλ θαη 

εθδηδφκελσλ ινγαξηαζκψλ. 

 

Σα πςειά απηά πνζνζηά δηθαηνινγνχληαη θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ πεξηνρή ππάξρεη 

πξφβιεκα κε ηηο πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ θιείλνπλ θαζψο θαη απφ ην γεγνλφο φηη ιφγσ 

ηεο κεγάιεο θαη παξαηεηακέλεο χθεζεο δελ ππάξρνπλ αδπλαηνχλ ή αδηαθνξνχλ λα 

πιεξψζνπλ. ε ζπγθεθξηκέλεο ππνθαηεγνξίεο εζφδσλ ε θαηάζηαζε έρεη σο εμήο: 

 Σν έηνο 2010 ηα εηζπξαθηέα ππφινηπα απφ ηα έζνδα απφ ινηπά ηέιε – δηθαηψκαηα, 

αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα θαη ζηα έζνδα απφ πξφζηηκα, αλέξρνληαη ζην 

19,85%.  

 

πκπέξαζκα: Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ δήκνπ θηλείηαη ζε νξηαθά επίπεδα. Πξνβιήκαηα 

είζπξαμεο εληνπίδνληαη  ζε ππνρξεψζεηο πνπ αλάγνληαη ζε πξνεγνχκελα ρξφληα θαη ηδίσο ζηα 

ηέιε παξεπηδεκνχλησλ θαη εθδηδφκελσλ ινγαξηαζκψλ. 
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1.2.7.3. Βαζκφο πινπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ: βεβαησζέληα / πξνυπνινγηζζέληα  

                 έζνδα 

Ζ ζρέζε πνπ δηακνξθψλεηαη απνινγηζηηθά κεηαμχ βεβαησζέλησλ θαη πξνυπνινγηζζέλησλ 

εζφδσλ απνηειεί δείθηε αθελφο κελ ηεο αθξίβεηαο κε ηελ νπνία ζπληάζζεηαη ν πξνυπνινγηζκφο 

θαη αθεηέξνπ ηεο θνξνινγηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ αλαιακβάλεη ν Γήκνο θαη νη 

ππεξεζίεο ηνπ. Με βάζε ινηπφλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα πξνθχπηνπλ ηα εμήο:  

1. ζνλ αθνξά ηα ζπλνιηθά έζνδα παξαηεξείηαη φηη ηειηθά βεβαηψλεηαη ην 52,64% ην 

2010, αθνχ βέβαηα έρνπλ πξνεγεζεί νη αλακνξθψζεηο ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ. 

ηα ηαθηηθά βεβαηψλεηαη ην 58,86% (2010), ζηα έθηαθηα – θπξίσο επηρνξεγήζεηο γηα 

επελδχζεηο – κφλν ην 20,57% αληίζηνηρα.  

2. Σν πξφβιεκα πνπ παξαηεξείηαη ζηε ζρέζε βεβαησζέλησλ εζφδσλ πξνο 

πξνυπνινγηζζέληα ζπλήζσο νθείιεηαη: 

.1. ηελ πθηζηάκελε χθεζε πνπ έρεη επεξεάζεη ζε άκεζν βαζκφ ηφζν ηα νηθνλνκηθά ησλ 

ΟΣΑ φζν θαη ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο.  

3. ε αζηάζκεηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην χςνο ησλ δεκνηηθψλ εζφδσλ π.ρ. 

θαηαλνκέο θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ, θαηαβνιέο εηζξνψλ απφ ηα Δ.Π. ηνπ ΔΠΑ, 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, δηθαζηηθέο απνθάζεηο θα 

4. ε ιάζε εθηηκήζεσλ γηα ην χςνο ζπγθεθξηκέλσλ επηρνξεγήζεσλ , ηα νπνία πνιιέο 

θνξέο πξνέξρνληαη απφ ηα αζαθή θξηηήξηα θαηαλνκήο ηνπο.  

5. ε θαζπζηεξήζεηο έξγσλ, νπφηε δελ είλαη δπλαηφλ λα δεηεζνχλ νη αληίζηνηρεο 

εθηακηεχζεηο ( ζπκβαίλεη ζε επηρνξεγήζεηο θαη δάλεηα). 

6. ε πηζαλέο αδπλακίεο ηήξεζεο ησλ πνιχπινθσλ θαη γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ή δξάζεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί 

γηα ρξεκαηνδφηεζε, αιιά θαη ζε αζηνρίεο ηεο δηνίθεζεο (πξνβιέςεηο, εθηηκήζεηο). 

7. ηα πιαίζην ηνπ «δηεθδηθεηηθνχ» πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζπληάζζεηαη απφ φινπο 

ζρεδφλ ηνπ ΟΣΑ, νξηζκέλεο ππνθαηεγνξίεο εζφδσλ ππεξκεγεζχλνληαη ψζηε λα 

ππάξμεη ηζνζθέιηζε ηνπ θαη λα θαλεί φηη επαξθνχλ ηα έζνδα γηα λα θαιπθζνχλ ηα 

απμεκέλα έμνδα ζηηο επέλδπζεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

8. Ζ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ νηθνλνκηθή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ΟΣΑ επηβάιιεη 

ηελ θαηαρψξεζε αθελφο κελ φισλ ησλ θαζπζηεξνχκελσλ εζφδσλ καδί κε ηα 

ζρεηηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο, είηε απηά πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ είηε φρη, 

αθεηέξνπ δε φισλ ησλ απαηηήζεσλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

δηεθδίθεζε.  

9. ε αδπλακίεο ζχιιεςεο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο, ζε αλεπάξθεηεο ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ ηνπ Γήκνπ, ζε αληηδξάζεηο ησλ θνξνινγνχκελσλ θπξίσο ησλ ηνπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ.  

 

πκπέξαζκα: Οη δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ  

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα θπξίσο ζηα έθηαθηα, αιιά θαη ζηα ηαθηηθά, πνπ νθείινληαη είηε ζε 
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εμσγελείο παξάγνληεο είηε ζε αδπλακίεο ηνπ Γήκνπ λα βεβαηψζεη ζπγθεθξηκέλα έζνδα. Δπίζεο 

φπσο είλαη ινγηθφ νη αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο δελ επαιεζεχνληαη π.ρ. έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο γηα 

επελδχζεηο ή γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, απνδφζεηο ηειψλ, εηζθνξψλ θ.α. 

 

Πίλαθαο 21: Έζνδα ελνπνηεκέλνπ Γήκνπ 2010 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΟΓΑ 2010 Πξνυπνινγηζζέληα 
φπσο 
δηακνξθψζεθαλ κε 
ηα αλακνξθψζεηο 

Βεβαησζέληα  Δηζπξαρζέληα  Απφθιηζε % 
Δηζπξαρζέληα / 
Βεβαησζέληα 

Απφθιηζε 
βεβαησζέλησλ / 
πξνυπνινγηζζ
έλησλ  

0 Σαθηηθά έζνδα  20.513.067 12.074.364 
10934133 -9.44% 

-41,14% 

1 Πξφζνδνη αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο 
164.722 48.512 

48.514 0.00% 

-70,55% 

2 Πξφζνδνη θηλεηήο 

πεξηνπζίαο 155.000 20.301 20.301 0.00% 

-86,90% 

3 Αληαπνδνηηθά ηέιε & 

δηθαηψκαηα 8.633.585 5.309.219 4.254.669 -19.86% 

-38,51% 

4 Λνηπά ηέιε – 

δηθαηψκαηα – παξνρή 

ππεξεζηψλ  3.082.099 1.750.670 1.720.270 -1.74% 

-43,20% 

5 Φφξνη & εηζθνξέο  1.462.345 603.542 562.676 -6.77% -58,73% 

6 Δπηρνξεγήζεηο 6.323.099 4.096.492 4.082.165 -0.35% -35,21% 

7 Λνηπά ηαθηηθά  692.217 245.628 245.539 -0.04% -64,52% 

1 Έθηαθηα έζνδα 12.674.031 3.204.607 3.204.575 0.00% -74,72% 

11 Δθπνίεζε θηλεηήο & 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο 29.200 4.199 4.199 0.00% 

-85,62% 

12 Δπηρνξεγήζεηο γηα 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 1.235.941 529.604 529.605 0.00% 

-57,15% 

13 Δπηρνξήγεζεηο γηα 

επελδπηηθέο δαπάλεο 
9.665.181 1.988.022 1.988.022 0.00% 

-79,43% 

14 Γσξεέο απφ 

θιεξνλνκ. /  

θιεξνδνηήζεηο  710.000 470.000 470.000 0.00% 

--33,80% 

15 Πξνζαπμήζεηο – 

πξφζηηκα – παξάβνια  898.584 208.755 208.722 -0.02% 

-76,77% 

16 Λνηπά έθηαθηα  135.125 4.027 4.028 0.02% -97,02% 

2 Έζνδα ΠΟΔ πνπ 

βεβαηψλνληαη γηα 

πξψηε θνξά  2.388.352 2.255.081 1.759.815 -21.96% 

-5,58% 

3 Δηζπξάμεηο  δαλείσλ, 

απαηηήζεηο  απφ ΠΟΔ 2.822.713 1.797.866 472.581 -73.71% 

-36,31% 

31 Δηζπξάμεηο απφ 

δάλεηα 10.300 6.301 0 -100% 

-38,83% 

32 Δηζπξαθηέα ππφινηπα 

ΠΟΔ 2.796.069 1.791.565 472.581 -73.62% 

-35,93% 

4 Δηζπξάμεηο ππέξ 

δεκνζίνπ & ηξίησλ 2.286.005 1.368.059 1.368.059 0.00% 

-40,16% 

5 Υξεκαηηθφ ππφινηπν 5.064.874 3.385.049 5.053.874 49.30% -33,17% 

 χλνια 45.749.042 24.085.026 22.793.037 -5.36% -47,35% 
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1.2.7.4 Αμηνιφγεζε εζφδσλ  

Σα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εζφδσλ είλαη ηα εμήο:  

 πλερείο κείσζε ησλ εζφδσλ ησλ ΚΑΠ 

 Αλππαξμία εζφδσλ γηα έξγα π.ρ. ζπλερψο κεηνχκελε ΑΣΑ 

 Με επαξθή έζνδα γηα ηελ θάιπςε επελδπηηθψλ δαπαλψλ θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ 

 Υακειά έζνδα ιφγσ χθεζεο 

 

1.2.7.5.Έμνδα 

Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε θαηεγνξίαο θαη ππνθαηεγνξίαο πιεξσζέλησλ εμφδσλ ζηα 

ζπλνιηθά έμνδα ηνπ Γήκνπ απνηειεί  αθελφο κελ δείθηε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ, αθεηέξνπ δε 

πεξηγξάθεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηλείηαη ν νηθνλνκηθφο ηνπ πξνγξακκαηηζκφο. Με βάε 

ινηπφλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα «Πιεξσζέληα έμνδα», πξνθχπηνπλ ηα εμήο:  

 

Σα έμνδα ρξήζεο (ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο) απνηεινχλ ην  50,21 % γηα ην 2010 ησλ πιεξσζέλησλ 

εμφδσλ, νη επελδχζεηο ην 28,35%  γηα ην 2010 νη πιεξσκέο ΠΟΔ – απνδφζεηο – πξνβιέςεηο ην 

21,44% αληίζηνηρα.  

Οη θπξηφηεξεο ππνθαηεγνξίεο εμφδσλ είλαη : νη ακνηβέο πξνζσπηθνχ απνηεινχλ ην 21,57%  ησλ 

πιεξσζέλησλ εμφδσλ  ην 2010, νη ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ ην 6,07 % γηα ην 2010, νη 

κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο ην 8,66 % ην 2010, ηα έξγα ην 23,53% γηα ην 2010, νη πιεξσκέο 

ΠΟΔ ην 14,19%, νη παξνρέο ηξίησλ ην 7,58% θαη νη απνδφζεηο ην 7,25 %, αληίζηνηρα. Οη 

ππφινηπεο θηλνχληαη θάησ απφ 3,5%.  

 

Αλ ηαμηλνκεζνχλ φιεο νη ππνθαηεγνξίεο κε βάζε ηε δηάθξηζε ιεηηνπξγηθά έμνδα – επελδχζεηο, 

θαηαιήγνπκε ζην παξαθάησ ζπκπέξαζκα: 

 Σν έηνο 2010 ην 50,21% ησλ πιεξσζέλησλ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο αθνξνχζε 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ελψ νη επελδχζεηο θαη ηα ηνθνρξενιχζηα απνξξφθεζαλ ην 

28,35%.  

Πίλαθαο 22:»Πιεξσζέληα Δμόδα 2010» 

 

ΠΛΖΡΧΘΔΝΣΑ ΔΞΟΓΑ 

 

2010 

 

30/9/2011 

 

2010% 

 

6 Έμνδα ρξήζεο 10.609.776 5.859.803 50,21 

60 Ακνηβέο θαη έμνδα 

πξνζσπηθνχ 

4.558.626 3.642.574 21,57 

61 Ακνηβέο αηξεηψλ θαη 

ηξίησλ 

1.282.296 444.156 6,07 

62 Παξνρέο ηξίησλ  1.602.577 961.567 7,58 

63 Φφξνη - ηέιε 7.771 0 0,04 
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64 Λνηπά Γεληθά έμνδα  222.644 21.451 1,05 

65 Πιεξσκέο γηα ηελ 

εμππεξ. Γεκφζηαο 

πίζηεο  

280.334 179.414 1,33 

66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο 

αλαισζίκσλ  

772.999 214.282 3,66 

67 Πιεξσκέο – 

Μεηαβηβάζεηο ζε 

ηξίηνπο  

1.829.559 282.018 8,66 

68 Λνηπά έμνδα 43.548 132.338 0,21 

7 Δπελδχζεηο  5.991.131 687.419 28,35 

71 Αγνξέο θηηξίσλ, 

ηερληθψλ έξγσλ θαη 

πξνκήζεηεο παγίσλ  

701.245 35.636 3,32 

73 Έξγα  4.972.933 637.637 23,53 

74 Μειέηεο, έξεπλεο, 

πεηξακαηηθέο 

εξγαζίεο, εηδηθέο 

δαπάλεο 

327.170 14.145 1,55 

75 Σίηινη πάγηαο 

επελδχζεηο 

(ζπκκεηνρέο ζε 

επηρεηξήζεηο) 

0 0 0 

8 Πιεξσκέο ΠΟΔ, 

απνδφζεηο θαη 

πξνβιέςεηο  

4.530.343 1.647.251 21,44 

81 Πιεξσκέο ΠΟΔ 2.998.231 803.403 14,19 

82 Απνδφζεηο  1.532.267 843.847 7,25 

85 Πξνβιέςεηο κε 

είζπξαμεο  

0 0 0 

 χλνια  21.131,405 16.406.941 100% 
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1.2.7.6.Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ : θαηαλνκή εμφδσλ αλά ππεξεζία 

 

ηνπο Πίλαθεο γηα ηα «Πιεξσζέληα έμνδα αλά ππεξεζία 2010» θαηαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο 

δαπάλεο θαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπο: 

1. Οη γεληθέο ππεξεζίεο απνξξφθεζαλ ην 17,19% (2010) ησλ αληίζηνηρσλ εμφδσλ. 

2. Ζ αληαπνδνηηθή ππεξεζία θαζαξηφηεηαο – ειεθηξνθσηηζκνχ απνξξφθεζε ην  14,19% ην 

2010 αληίζηνηρα. 

3. Ζ ππεξεζία ηερληθψλ έξγσλ ην έηνο 2010 απνξξφθεζε ην 20,17% ησλ αληίζηνηρσλ 

εμφδσλ. 

4. Οη νηθνλνκηθέο – δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο έθζαζαλ ην 10,27% αληίζηνηρα 

5. Οη πιεξσκέο ΠΟΔ, απνδφζεηο θαη θξαηήζεηο απνξξφθεζαλ ην 21,44% ησλ 

πιεξσζέλησλ εμφδσλ 

ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο θαηαγξάθεθαλ πνιχ κηθξά πνζνζηά: πνιηηηζκνχ – αζιεηηζκνχ – 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, πξαζίλνπ θαη λεθξνηαθεία. 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ αλά ππεξεζία αληαλαθιά ηφζν ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη 

δεζκεχζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο φζν θαη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ.  

 

Σέινο νη ηερληθέο ππεξεζίεο, απνξξφθεζαλ ην 20,17% ην 2010 ησλ αληίζηνηρσλ εμφδσλ. 

Δπηβεβαηψλεηαη δειαδή ε πξνεγνχκελε παξαηήξεζε φηη νη ηερληθέο δαπάλεο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο απνξξνθνχλ ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ ζπλνιηθψλ ηνπ εμφδσλ.  

 

1.2.7.7. ηαζεξφηεηα θαη αζηάζεηα νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ: πιεξσζέληα πξνο 

πξνυπνινγηζζέληα έμνδα 

Με βάζε ην ινγηζηηθφ ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί  κηα δαπάλε είλαη 

απαξαίηεην λα πξνβιέπεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ είρε ςεθηζηεί απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην, λα εγθξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ δήκνπ, λα εθηειεζηεί κε λφκηκν ηξφπν, λα 

εθθαζαξηζηεί θαη ηέινο λα πιεξσζεί απφ ηελ ηακηαθή ππεξεζία.  

 

Αλάιεςε δαπάλεο είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη (εγθξίλεηαη) ε 

πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλεο δαπάλεο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηελ 

έθδνζε ηεο ζπκπξάηηνπλ ε ππεξεζία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ πίζησζε, ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ν 

Γήκαξρνο. Ζ πξάμε απηή νλνκάδεηαη έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο θαη αθνχ νινθιεξσζνχλ νη 

ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, θαηαρσξείηαη ζην «βηβιίν αλαιακβαλφκελσλ ππνρξεψζεσλ» θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα». Μεηα ηελ θαηαρψξεζε, ν δήκαξρνο ππνβάιιεη, 

κέζσ ηηο αξκφδηαο ππεξεζίαο, είζεγεζε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
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γηα ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο θαη ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα δαπάλεο ηηο 

πηζηψζεηο ησλ νπνίσλ δηαζέηεη ν ίδηνο.  

 

Δηδηθά δαπάλεο πνπ επαλαιακβάλνληαη ζηαζεξά, κε ζπλερή ή πεξηνδηθφ ραξαθηήξα θαη 

δηέπνληαη απφ λφκνπο, ζπκβάζεηο, δηθαζηηθέο απνθάζεηο θιπ (απνδνρέο πξνζσπηθνχ, έμνδα 

παξάζηαζεο, ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο, κηζζψκαηα αθηλήησλ, ηνθνρξενιχζηα δαλείσλ θιπ), 

αλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα ην ζπλνιηθφ εηήζην πνζφ ηνπο. Γηα ηηο δαπάλεο 

απηέο αξθεί ε εγγξαθή ζην βηβιίν αλαιακβαλφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαη δελ απαηηείηαη ε 

ζχληαμε ησλ αληίζηνηρσλ εθζέζεσλ. 

Ζ ζρέζε πξνυπνινγηζζέλησλ θαη πιεξσζέλησλ εμφδσλ αλά θαηεγνξία θαη ππνθαηεγνξία, 

απνηειεί κέηξν ζχγθξηζεο ησλ παξαδνρψλ θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηηο δπλαηφηεηεο 

πινπνίεζε ηνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμέιημε ησλ εζφδσλ θαη ηνπ  πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

ππεξεζηψλ. Με βάζε ινηπφλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα «Πιεξσζέληα έμνδα αλά ππεξεζία» 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο:  

 ηα  ζπλνιηθά έμνδα ηνπ έηνπο 2010, ηα πιεξσζέληα απνηεινχλ ην 46,27% ησλ 

πξνυπνινγηζζέλησλ. Καηά ζπλέπεηα νη παξαδνρέο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ζπγθξηλφκελεο κε ηελ πινπνίεζή ηνπ δηαθέξνπλ θαηά 53,73%. 

 

Πίλαθαο 23: Πιεξσζέληα έμνδα αλά ππεξεζία 2010 

 ΟΗΚ. ΔΣΟ 2010 

Αλακνξθψζεηο 
Πξνυπνιν- 

γηζζέληα Β’ 
πιεξσζέληα 

Πιεξσζέληα 

αλα 

ππεξεζία / 

ζπλνιηθά 

πιεξσζέληα 

% 

Πιεξσζέληηα 

/ 

Πξνυπνινγη- 

ζζέληα Β’ 

ΔΞΟΓΑ ΑΝΑ ΤΠΖΡΔΗΑ 

2010 

ΦΖΦΗΘΔΝΣΑ 

ΤΠΟ ΣΟ Γ.. 

0 Γεληθέο ππεξεζίεο  5.942.195 25.299 5.967.494 3.631.971 17,19% 60,865 

10 Οηθνλνκηθέο δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο  

3.002.655. 161687 3.164.342 2.169.769 10,27% 68,57% 

15 Τπεξεζίεο πνιηηηζκνχ – 

αζιεηηζκνχ – θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο  

3.439.668 57.971 3.497.639 872.830 4,13% 24,95% 

20 Τπεξεζίεο θαζαξηοηεηαο 

– ειεθηξνθσηηζκνχ  

4.256.153 157.221 4.413.373 2.999.218 14,19% 67,96% 

25 Τπεξεζίεο Όδξεπζεο  8.700.909 266.038 8.966.964 2.285.961 10,82% 25,49% 

30 Τπεξεζία ηερληψλ 

έξγσλ  

10.733.823 226.250 10.960.074 4.261.844 20,17% 38,89% 

35 Τπεξεζίεο πξαζίλνπ  171.713 42.226 213.939 168.974 0,80% 78,98% 

40 Τπεξεζίεο Πνιενδνκίαο      0,05% 99,97% 

45 Τπεξεζία λεθξνηαθείνπ 152.023 740 152.763 109.995 0,52% 72,00% 

60 Γεκνηηθή Αζηπλνκία 82.100 0 84.100 57.393 0,27% 68,24% 

70 Λνηπέο ππεξεζίεο 59.952 124.652 184.604 32.971 0,16% 17,86% 

80 Πξνβιέςεηο  7.940.363 1.142.953 8.049.256 4.530.337 21,44% 56,28% 

 χλνια  44.481.554,00 1.142.953,00 45.664.548,0

0 

21.131.260,00 100,00% 46,27% 



Επιχειρηςιακό Σχζδιο Δήμου Τανάγρασ 2011 – 2014 

 
252 

1.2.7.8.Αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί, έρνπλ θαηαγξαθεί ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηεο αληαπνδνηηθήο 

ππεξεζίαο «Καζαξηφηεηα θαη ειεθηξνθσηηζκφο». 

 

Πίλαθαο 24: πζρεηηζκόο Αληαπνδνηηθώλ εζόδσλ – εμόδσλ 2010 – 2011  

Τπεξεζία θαζαξηφηεηαο 

θαη ειεθηξνθσηηζκνχ 

2010 Μέρξη 30/9/2011 

Πιεξσζέληα έμνδα 2.944505 894.386 

Δηζπξαρζέληα έζνδα 3.659.273 2.140.446 

Πιενφλαζκα / Έιιεηκκα 714768 1.246.060 

Πιεφλαζκα % / Έιιεηκκα % 24,27% 139% 

 

Παξαηεξείηαη φηη ε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο – ειεθηξνθσηηζκνχ είλαη ειιεηκκαηηθή θαηά 24,27% 

ην 2010 θαη ειιεηκκαηηθή θαηά 139% κέρξη 30.9.2011. 

 

πκπέξαζκα: Θα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ε ινγηζηηθή κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζηηο 

αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο θαη λα απνηππψλνληαη ηα πξαγκαηηθά έμνδα πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ. 

 

 

1.2.7.9.Αμηνιφγεζε εμφδσλ – Πξνηάζεηο 

 

Γεληθφ ζπκπέξαζκα: ην ζθέινο ησλ εμφδσλ ε εηθφλα ηνπ Γήκνπ θηλείηαη ζε νξηαθά επίπεδα. 

Ζ έληαμε φκσο κηαο δαπάλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ πινπνίεζή ηεο. Σα 

κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη ζηα έξγα θαη ζε νξηζκέλεο ππεξεζίεο. 

Θα πξέπεη λα βειηησζνχλ: 

1) Ζ κεζνδνινγία θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

2) Οη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ 

3) Οη δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ 

Σέινο ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ Γήκνπ.  
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1.2.8. Αλάιπζε Οηθνλνκηθψλ Γεηθηψλ Γήκνπ Σαλάγξαο 

 

1.2.8.1. ΓΔΗΚΣΖ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ:  

Σαθηηθά εηζπξαρζέληα πξνο ζπλνιηθά εηζπξαρζέληα έζνδα. 

ζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε, ηφζν πεξηζζφηεξε απηνλνκία ζε ζέκαηα 

πξνυπνινγηζκνχ θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο δηαζέηεη έλαο Ο.Σ.Α.  

Σν 2010 ν δείθηεο ήηαλ 47,97% θαη ην 2011 ππνινγίδεηαη λα είλαη 52,12%.   

 

1.2.8.2.ΓΔΗΚΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ:  

Ίδηα ηαθηηθά πξνο ζπλνιηθά ηαθηηθά εηζπξαρζέληα έζνδα. 

ηα ίδηα ηαθηηθά πεξηιακβάλνληαη: πξφζνδνη απφ αθίλεηε θαη θηλεηή πεξηνπζία, έζνδα απφ 

αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα, έζνδα απφ ινηπά ηέιε - δηθαηψκαηα θαη παξνρή ππεξεζηψλ, 

θφξνη - εηζθνξέο θαη ινηπά ηαθηηθά έζνδα. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε, ηφζν 

κηθξφηεξε είλαη ε εμάξηεζε ηνπ Ο.Σ.Α. απφ ηηο ηαθηηθέο επηρνξεγήζεηο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 

θαη επνκέλσο ηφζν κεγαιχηεξε ε ιεηηνπξγηθή απηνλνκία ελφο Γήκνπ. 

Σν 2010 ε αλαινγία ίδησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ/ζύλνιν ηαθηηθώλ ήηαλ 82,88%, ελώ ην 2011 

αλακέλεηαη ζην 54,38%. 

 

1.2.8.3.ΓΔΗΚΣΖ ΔΞΑΡΣΖΖ:  

χλνιν επηρνξεγήζεσλ ηεο θεληξηθήο - πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πξνο ζπλνιηθά εηζπξαρζέληα έζνδα 

ζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε, ηφζν πεξηζζφηεξν εμαξηάηαη έλαο Ο.Σ.Α. απφ κε 

ειεγρφκελεο πεγέο εζφδσλ. ηνλ αξηζκεηή εληάζζνληαη νη ηαθηηθέο θαη νη έθηαθηεο 

επηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη νη επηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο. 

Η ηηκή ηνπ δείθηε αλήιζε ζην 28,95 % θαη 22,15% γηα ηα δύν έηε 2010 θαη 2011, αληίζηνηρα 

Ο δείθηεο απηφο παξνπζηάδεη δχν φςεηο. Ζ πξψηε αθνξά ηελ εμάξηεζε ησλ Ο.Σ.Α. απφ 

επηρνξεγήζεηο κε ειεγρφκελεο, σο πξνο ηα θξηηήξηα θαηαλνκήο ή θαη ηελ πεξηνδηθφηεηα ηνπο. Ζ 

δεχηεξε αθνξά ηνπο δξαζηήξηνπο Ο.Σ.Α. νη νπνίνη, κε ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπο θαη 

ζπλεξγαδφκελνη κε άιινπο θνξείο, επηηπγράλνπλ ηελ έληαμε ηνπο ζε θνηλνηηθά θαη εζληθά 

πξνγξάκκαηα. 

Οη επηρνξεγήζεηο ηαμηλνκνχληαη, ιεηηνπξγηθά θαη ινγηζηηθά, ζε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο. Οη 

ηαθηηθέο ρξεκαηνδνηνχλ φινπο ηνπο Ο.Σ.Α., είλαη λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλεο θαη ηα θξηηήξηα 

θαηαλνκήο ηνπο είλαη, ζε κεγάιν βαζκφ, γλσζηά θαη κεηξήζηκα. Οη έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο 
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αθνξνχλ δεκφζηεο πνιηηηθέο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ Τπνπξγεία ζπλήζσο κε 

πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, εζληθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία εληάζζνληαη νη Ο.Σ.Α. κε εηδηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Γ' Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο. 

Παξαηεξείηαη όηη ν Γήκνο αμηνπνηεί όιεο ζρεδόλ ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ 

πξνέξρνληαη από ηνπο ΚΑΠ θαη ην ΤΠΔΓΓΑ θαη ιηγόηεξν ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα 

ηνπ Γ' Κ.Π.. 

 

1.2.8.4.ΓΔΗΚΣΖ ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ:  

Δηήζηα ηνθνρξενιχζηα πξνο ζχλνιν ηαθηηθψλ εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ. (ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ 

ΣΟ ΤΠΟΛΟΓΗΟΤΜΔ) 

Με ηνλ δείθηε απηφ ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ πνπ δεζκεχεηαη γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ πνπ έρεη ζπλάςεη έλαο Γήκνο κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ & 

Γαλείσλ ή θαη κε άιιεο ηξάπεδεο. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε εθηηκά ηφζν ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Γήκνπ λα 

αληεπεμέξρεηαη ζηηο δαλεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο φζν θαη ηελ δαλεηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο απφ φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. ζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε ηηκή ηνπ, ηφζν κηθξφηεξν ηκήκα ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ απνκέλεη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ήηαλ 2,56% ην 2010 θαη 2,78% γηα ην 2011. 

Δίλαη ζαθέο φηη ππάξρνπλ επξχηαηα πεξηζψξηα λα απμεζνχλ νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, θαζψο ηα επφκελα ρξφληα ζα παξνπζηάζεη πςεινχο δείθηεο 

απηνλνκίαο. 

 

1.2.8.5. ΓΔΗΚΣΖ ΚΟΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ: 

 πλνιηθφ θφζηνο απαζρφιεζεο πξνο ζπλνιηθά πιεξσζέληα έμνδα. 

 
Σν θφζηνο απηφ πεξηιακβάλεη ηηο ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ, ηηο ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ 

(πιελ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ). Με ηνλ δείθηε απηφ ζπζρεηίδεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

απαζρφιεζεο κε ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ. 

Η πνζνζηηαία ζύλζεζε θόζηνπο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ/ζπλνιηθά έμνδα ήηαλ 27,84% γηα 

ην 2010 ελώ κεηώζεθε ην 2011 ζε 26,58%. 

Ο δείθηεο θηλείηαη ζε ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. Ζ πξψελ Γεκνηηθή Αξρή πξνζπάζεζε 

λα ζπγθξαηήζεη ην ζρεηηθφ θφζηνο ζε ρακειά εεπίπεδα. 
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1.2.8.6.ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΛΤΦΖ ΚΟΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ: 

 πλνιηθφ θφζηνο πξνζσπηθνχ (πιεξωζέληα) πξνο ζχλνιν ηαθηηθψλ εζφδσλ 

(εηζπξαρζέληα). 

Με ηνλ δείθηε απηφλ ππνινγίδεηαη ε αλαινγία ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ελφο Γήκνπ πνπ 

θαηεπζχλεηαη ζηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηνπ πξνζσπηθνχ. Πξφθεηηαη γηα δείθηε κε ηδηαίηεξε 

πξαθηηθή ζεκαζία, επεηδή νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, είλαη ζπλήζσο αλειαζηηθέο θαη παξνπζηάδνπλ ζπζηεκαηηθή ηακεηαθή ξνή. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη φζν πςειφηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε, ηφζν πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ ηα 

ηαθηηθά έζνδα ελφο Γήκνπ δεζκεχνληαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηνπ πξνζσπηθνχ. Αληίζεηα 

φζν κηθξφηεξν είλαη ην ζρεηηθφ πνζνζηφ, ηφζν απμάλνληαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ γηα 

επελδχζεηο, γηα παξνρέο ππεξεζηψλ θ.α. Ζ αλψηεξε ηηκή πνπ κπνξεί λα εκθαλίζεη ν δείθηεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν.2307/95 είλαη 50%. 

 

Η ηηκή ηνπ δείθηε ηε δηεηία 2010-2011 είλαη 41,88% (2010) θαη 68,21% (2011) Γειαδή ν 

δείθηεο ππεξβαίλεη ην αλώηαην όξην ηεο επηηξεπόκελεο ηηκήο θαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

πξνεηδνπνηεί γηα ηελ αλάγθε ζπγθξάηεζεο ησλ πξνζιήςεσλ θαη ηελ αλάγθε αύμεζεο 

ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ πνπ εηζπξάηηνληαη. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 25: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2010 – 2011  

ΓΔΗΚΣΖ ΣΤΠΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 2010 2011 

ΓΔΗΚΣΖ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ 
Σαθηηθά εηζπξαρζέληα πξνο 

ζπλνιηθά εηζπξαρζέληα έζνδα 
47.97% 52.12 

ΓΔΗΚΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ 

ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ 

Ίδηα ηαθηηθά πξνο ζπλνιηθά ηαθηηθά 

εηζπξαρζέληα έζνδα. 
62.66% 54.86% 

ΓΔΗΚΣΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Δπηρνξεγήζεηο πξνο ζπλνιηθά 

εηζπξαρζέληα έζνδα 
28.95% 22.15 

ΓΔΗΚΣΖ ΓΑΝΔΗΑΚΖ 

ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ 

Δηήζηα ηνθνρξενιχζηα πξνο 

ζχλνιν ηαθηηθψλ εηζπξαρζέλησλ 

εζφδσλ. 

2.56% 2.78% 

ΓΔΗΚΣΖ ΚΟΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

πλνιηθφ θφζηνο απαζρφιεζεο 

πξνο ζπλνιηθά πιεξσζέληα έμνδα. 
27.64% 26,58% 

ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΛΤΦΖ ΚΟΣΟΤ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  

πλνιηθφ θφζηνο πξνζσπηθνχ 

(πιεξωζέληα) πξνο ζχλνιν 

ηαθηηθψλ εζφδσλ (εηζπξαρζέληα). 

41.69% 56.21% 

 

πκπεξάζκαηα: 
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1. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ραξαθηεξίδεηαη θαιή 

2. Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θηλείηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα 

3. Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο είλαη αζήκαληεο 

4. Υξεηάδεηαη βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφβιεςεο θαη εθηίκεζεο θάπνησλ 

ππνθαηεγνξηψλ εζφδσλ-εμφδσλ 

5. Γελ έρνπλ αμηνπνηεζεί πιήξσο νη πεγέο ηδίσλ εζφδσλ 

6. Σν θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ππεξβαίλεη ην επηηξεπφκελν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν 

ησλ ηαθηηθψλ εηζφδσλ πνπ εηζπξάηηνληαη 

 

 

1.3. Ζ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

 

1.3.1. Σα θξίζηκα δεηήκαηα αλάπηπμεο γηα ηελ επφκελε κεζνπξφζεζκε πεξίνδν 

 

1.3.1.1. Σα θξίζηκα δεηήκαηα ζπλνιηθά γηα ηελ πεξηνρή  

 Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο δελ είλαη αλάινγε ησλ ζεκαληηθψλ πφξσλ 

πνπ δηαζέηεη. Αλαιπηηθφηεξα ην πςειφ πνζνζηφ ησλ παξαγσγηθψλ ειηθηψλ ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ, ε παξαγσγηθή βάζε ηεο πεξηνρήο, ην ζηαδηαθά κεηνχκελν πνζνζηφ 

αλαιθάβεησλ, νη «άθζκνλνη» θπζηθνί θαη πνιηηηζκηθνί πφξνη θαη ηέινο ε ππάξρνπζα 

εκπεηξία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηηπρή πινπνίεζε 

νινθιεξσκέλσλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ απνηεινχλ πξνηεξήκαηα. Ζ αλάπηπμε 

ζα πξνέιζεη απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο, ηα 

νπνία είλαη ζεκαληηθά θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ εληαηηθφηεξα.  

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Αλαβάζκηζε 

ησλ θνηλσληθψλ, ηερληθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ κε 

ζθνπφ ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα δηαβίσζε θαη εξγαζία. 

 Ο ηνπξηζκφο ζην Γήκν Σαλάγξαο αλαπηχρζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε ηαρείο 

ξπζκνχο, καδηθά θαη απξνγξακκάηηζηα, γεγνλφο πνπ νδήγεζε θαη ελ κέξεη εμαθνινπζεί 

λα νδεγήζεη ζηελ επνρηθφηεηα, ρσξίο άκεζε δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηφδνπ, ζηελ ππεξεθκεηάιιεπζε θαη ηειηθά ζηελ ππνβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ 

πφξσλ. ρεδηαζκφο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, κε ζηφρν ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ.  

 Πνιινί νηθηζκνχ ηνπ δήκνπ κπνξνχλ κε ειεγρφκελε δηαρείξηζε λα πξνζθέξνπλ 

ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πρ. Αγξνηνπξηζκφο, 
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θπζηνιαηξηθφο ηνπξηζκφο, ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, νηθνηνπξηζκφο, καζεηηθφο, 

βηνκεραληθφο, αζιεηηθφο θα 

 Οξζνινγηθφο θαζνξηζκφο ησλ ρξήζεσλ γεο πέξαλ ηνπ Γήκνπ ρεκαηαξίνπ θαη ζηνπο 

άιινπο πξψελ Γήκνπ θαη ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ 

ζηελ πεξηνρή, ψζηε ε δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ ρισξίδαο, 

παλίδαο λα ζπλδπαζζνχλ κε ηηο ζπκβαηέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε αλάπηπμε βηνινγηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ θαζψο θαη ε ελζάξξπλζε θαη ε νξζνινγηθή αλάπηπμε ηεο ήπηαο αλαςπρήο.  

 Δλζάξξπλζε ηεο ζηξνθήο ζηελ εθαξκνγή ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

εληζρχζεηο ηνπ ΤΠΑΑΣ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ πεξηβαιινληνινγηθνχ 

πξνβιήκαηνο κε ηελ παξάιιειε αχμεζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα αζθαιή 

θαη πγηεηλά ηξφθηκα, ζπκβάιεη ψζηε ε λννηξνπία απηή λα έρεη κπεη ζε ηξνρηά 

δηαθνξνπνίεζεο θαη έηζη ηα ηειεπηαία έηε έρεη αλαδεηρζεί κηα άιιε πξσηνβνπιία 

θηιηθφηεξεο πξνο ην πεξηβάιινλ κεζφδνπ άζθεζεο ηεο Γεσξγίαο. Αλαπξνζαλαηνιηζκφο 

ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ψζηε λα εμππεξεηεί ηελ ηνπηθή δήηεζε θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο 

λέεο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο είηε ζε είδνο είηε ζε πνηφηεηα, κε ηελ εηζαγσγή βηνινγηθψλ 

κεζφδσλ παξαγσγήο θαη λέσλ δπλακηθψλ θαιιηεξγεηψλ.  

 Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζε, ηεο θαηάξηηζεο – 

επηκφξθσζεο θαη ηεο απαζρφιεζεο 

 Δμεχξεζε λέσλ πφξσλ θαη αλαδήηεζε πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Δ.Δ. γηα 

λα εληζρπζεί ε δπλαηφηεηα παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο Γεκφηεο.  

 Δμεχξεζε πφξσλ γηα ηε ζπληήξεζε, αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε κλεκείσλ 

 πλεξγαζία κε ηνπηθνχο θαη εζληθνχο θνξείο αλάπηπμεο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Αμηνπνίεζε ηεο πξνλνκηαθήο γεσγξαθηθήο ζέζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε 

θπξίσο ηνπ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα. 

 Πξνψζεζεο ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο κεηαμχ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ θαη θιάδσλ θαη 

ελίζρπζε ηεο πνιχ-δξαζηεξηφηεηαο , ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ππέξκεηξε εμάξηεζε ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο απφ έλα ηνκέα ή θιάδν 

 ρεδηαζκέλε αλάπηπμε θαη ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη δηαξθήο ππνζηήξημεο ηεο 

ηνπηθήο αγνξάο γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο 

 Πξνψζεζε ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο κεηαμχ ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ελδνρψξαο 

ρσξίο φκσο αιινηξίσζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο δεχηεξεο.  

 Οξζνινγηθή αμηνπνίεζε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, 

αληηκεηψπηζε ησλ πηέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ηδηαίηεξα ζε φηη  αθνξά ην πδαηηθφ 

δπλακηθφ, ηηο δαζηθέο, ρνξηνιηβαδηθέο θαη γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη ζπγρξφλσο αλάδεημε 

ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο.  

 Δλίζρπζε ηεο ηνπηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο κε αληηκεηψπηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ 

πξνβιεκάησλ, ελίζρπζε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ζηελ 

πεξηθέξεηα, αλαβάζκηζε πξνζθεξφκελεο πνηφηεηαο, δηαζχλδεζε κεηαμχ παξαγσγηθψλ 
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θιάδσλ, πξνψζεζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ελζσκάησζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ, δηαζχλδεζε ησλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ, πξνψζεζε λεαληθήο θαη 

γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  
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1.3.2. Αμηνιφγεζε πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ, επθαηξηψλ θαη πεξηνξηζκψλ 

 

1.3.2.1. SWOT αλάιπζε γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, σο αλαπηπμηαθφο ρψξνο 

 

Ζ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή θάζε πεξηνρήο αιιά θαη θάζε επί κέξνπο νξγάλσζεο ή 

επηρεηξεκαηηθνχ θνξέα ππφθεηηαη ζηε δξάζε ελφο ζπλφινπ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ, νη νπνίνη δξνπλ επκελψο ή δπζκελψο, άκεζα ή έκκεζα ζην ππάξρνλ παξαγσγηθφ 

ζχζηεκα θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο.  Οη ελ ιφγσ παξάγνληεο αθνξνχλ εζσηεξηθνχο ή 

εμσηεξηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ πξννπηηθή αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο θαη ζπλδένληαη κε ηελ 

αιιειεμάξηεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο κε ηελ εζληθή ή πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία. Αθφκα 

ζπλδένληαη κε ηε δηεζλή νηθνλνκία γηα πεξηνρέο πνπ έρνπλ ηζρπξή νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε 

κε νηθνλνκίεο άιισλ ρσξψλ πνπ θπξίσο απνηππψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο «ξνέο» απφ θαη πξνο 

απηέο. Ζ ζε βάζνο θαηαλφεζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζπκβάιιεη ζε κηα ξεαιηζηηθή αληίιεςε 

ησλ νξίσλ θαη ησλ πξννπηηθψλ αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγίαο απαζρφιεζεο, πνπ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ απνηειεί βαζηθή επηδίσμε θάζε επξχηεξεο πεξηνρήο θαη θάζε 

δήκνπ.  

 

Έλα ρξήζηκν εξγαιείν ην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ απνηειεί ε αλάιπζε SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunitiew, Threats). Ζ αλάιπζε SWOT σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, απνηειεί έλα ηξφπν 

θαηαγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

θαηαγξαθή ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ελφο ηκήκαηνο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο είλαη θαηαξρήλ ν εληνπηζκφο θαη ε θαηαγξαθή ησλ 

«ηζρπξψλ» ζεκείσλ ή ζηξαηεγηθψλ πιενλεθηεκάησλ πάλσ ζηα νπνία κπνξεί λα ζηεξηρζεί ε 

αλαπηπμηαθή πνξεία θαη λα θαζνξηζηνχλ νη ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο κηαο ζπλεθηηθήο θαη 

ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ ζπλνιηθή πεξηνρή αλαθνξάο. Αθφκε, ν 

εληνπηζκφο θαη ε θαηαγξαθή ησλ «αδχλαησλ» ζεκείσλ απνηειεί ηελ αλαγθαία βάζε γηα εθείλεο 

ηηο πνιηηηθέο δξάζεηο πνπ ζα ζπλέβαιαλ ζηε ζεξαπεία ηνπο.  

Δμάιινπ ζε έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη παξνπζηάδνληαη επθαηξίεο θαη 

θίλδπλνη, ζηνηρεία ηα νπνία ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ησλ φπνησλ παξεκβάζεσλ πνιηηηθήο ππέξ ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ.  

Ζ αλάιπζε SWOT ζπληζηάηαη απφ ηηο ηέζζεξηο (4) εμίζνπ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο: 

• Γπλαηά ζεκεία 

• Αδχλαηα ζεκεία 

• Δπθαηξίεο  

• Απεηιέο 

Οη δχν πξψηεο παξάκεηξνη (Γπλαηά θαη Αδχλαηα εκεία) ζρεηίδνληαη κε ην «εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ» θαη θαζνξίδνληαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππφ 
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κειέηεο πεξηνρήο. Οη παξάκεηξνη απηέο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηνλ πξνζδηνξηζκψλ ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ή κεηνλεθηεκάησλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή, ηηο 

νηθνλνκηθέο δηαξζξψζεηο, ηα ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, θαη ην γεληθφηεξν πξνθίι ελφο 

ηκήκαηνο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηνρήο. Ζ ζπιινγή, αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

θπζηνγλσκηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, πνπ έρεη πξνεγεζεί, επηηξέπεη ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηε ζχλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία πνπ 

ζθηαγξαθνχλ ην ραξαθηήξα ηεο ππφ κειέηεο πεξίπησζεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο ππφ κειέηεο 

πεξηνρήο, εληνπίδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη νη  παξάκεηξνη πνπ ζπληζηνχλ ηα δπλαηά ζεκεία, ηα 

νπνία πξέπεη λα αλαπηχμεη ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή, θαζψο θαη ηα αδχλαηα 

ζεκεία, ηα νπνία θαιείηαη λα πεξηνξίζεη, ψζηε λα απνηεινχλ εκπφδην ή αλαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμήο ηεο. Με αλάινγν ηξφπν, ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πξνζδηνξίδνληαη ηα 

βαζηθφηεξα απφ εθείλα ηα ζεκεία πνπ δηαθαίλεηαη λα απνηεινχλ επθαηξίεο γηα αλάπηπμε θαη ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπζεί ν ζηξαηεγηθφο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο, θαζψο θαη νη θίλδπλνη (απεηιέο) πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ζην κέιινλ. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο απηήο ρξεζηκεχνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ βαζηθψλ αμφλσλ 

δξάζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ ζηελ ππφ κειέηε 

πεξηνρή, έηζη ψζηε λα αξζνχλ ηα εκπφδηα ζηελ αλάπηπμή ηεο.  

 

Γπλαηά ζεκεία 

Ο δήκνο Σαλάγξαο θαηέρεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ πιενλεθηεκάησλ ηα νπνία εθπνξεχνληαη ηφζν 

απφ ηελ ζέζε ηνπ φζν θαη απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή. 

 

Πιενλεθηήκαηα (Γπλαηά ζεκεία) δήκνπ Σαλάγξαο  

 Πιενλεθηηθή γεσγξαθηθή ζέζε ιφγσ ηεο  γεηηλίαζεο κε ηελ Αηηηθή.  

 Πεξηνρή δηέιεπζεο ζηνπο άμνλεο Αζήλαο – Θεζζαινλίθεο,  Αζήλαο- Γπηηθήο Θεζζαιίαο- 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο- Ζπείξνπ. 

 ηδεξνδξνκηθφ δίθηπν  Αζελψλ – Θεζ/ληθεο θαη Αζελψλ – Υαιθίδαο  

 Οξεηλφο φγθνο Γεξβελνρσξίσλ 

 Μηθξή απφζηαζε απφ ην αεξνδξφκην ησλ πάησλ, δίθηπα ζπγθνηλσληψλ εζληθνχ 

ραξαθηήξα (ΠΑΘΔ- ΟΔ- εγγχηεηα κε κεγάια Ληκάληα). 

 Γξαζηεξηφηεηα ηεο ζεκαληηθφηεξεο γηα ηελ ρψξα επηρεηξεκαηηθή δψλε ζηελ πεξηνρή 

Υαιθίδα – Θήβα – Οηλφθπηα. 

 Τςειφ επίπεδν εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ δεπηεξνγελνχο ηνκέα. 

 Αλάπηπμε ζεξηλνχ ηνπξηζκνχ θαη δεχηεξεο θαηνηθίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Γειεζίνπ.  
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 Γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο (Γ.Δ. Σαλάγξαο) 

 Γηαρξνληθά ζηαζεξή θαη πςειή ζπκκεηνρή ζηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο κε επίδξαζε ζην 

εζληθφ επίπεδν. 

 Πινχζηνη θαη αμηφινγνη πνιηηηζκηθνί θαη ηζηνξηθνί πφξνη παγθφζκηαο ζεκαζίαο κε 

καθξαίσλε θαη ζπλερή ηζηνξηθή δηαδξνκή απφ ην 3.000π.Υ. έσο ζήκεξα (αξραηνινγηθφο 

ρψξνο αξραίαο Σαλάγξαο) 

 εκαληηθφο δαζηθφο πινχηνο 

 Ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, ζε ζρέζε κε ηελ ρψξα αλ θαη θάησ ησλ επξσπατθψλ 

απαηηήζεσλ, ζηηο βαζηθέο θαη θνηλσληθέο ππνδνκέο φπσο χδξεπζε, απνρέηεπζε, 

απνξξίκκαηα, εθπαίδεπζε, πξφλνηα, αζιεηηζκφο θ.ιπ. 

 Ζ δήηεζε ζε ππεξεζίεο θαιχπηεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά 

 Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο είλαη πνηνηηθά 

θαη πνζνηηθά ηθαλνπνηεηηθέο. 

 Δθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ έξγσλ επξείαο θιίκαθαο ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή 

 Αληαπφθξηζε ζηελ θνηλσληθή απνζηνιή 

 

 

Αδπλακίεο  

Χζηφζν ζην Γήκν Σαλάγξαο παξαηεξνχληαη θαη αδπλακίεο νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ηελ 

πεξαηηέξσ αλαπηπμηαθή ηνπ πξννπηηθή θαη ζπλεπψο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ηεο κε ηε 

βνήζεηα εξγαιείσλ ηνπ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ απνθπγή ελφο ελδερφκελνπ αλαπηπμηαθνχ 

ηέικαηνο ελψ γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ε δηάγλσζε αλαπηπμηαθψλ 

δπλαηνηήησλ .  

Αδπλακίεο/Αλάγθεο (ζεκεία πζηέξεζεο) Γήκνπ Σαλάγξαο  

 Απνπζία ζπζηεκαηηθψλ έξγσλ θζίλνπζαο πιεζπζκηαθήο πνξείαο.  

 Λεηηνπξγία σο «ε πίζσ απιή ηεο Αζήλαο», ρσξίο ηελ αλάιεςε, επί δεθαεηίεο, ησλ 

αλαγθαίσλ κέηξσλ, γηα ην αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ, 

ηεο νξζνινγηθήο κεηαθνξάο  ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Δμαηξνπκέλεο κεξηθψο ηεο δψλεο Οηλνθχησλ, θαθή πνηνηηθή δηάζηαζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο εμσζηξέθεηαο, απνπζία 

ππνδνκψλ ελίζρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 Άλαξρε θαη ρσξίο ππνδνκέο ιεηηνπξγία ηεο βηνκεραληθήο ζπγθέληξσζεο Οηλνθχησλ, κε 

ζχλλνκε δξαζηεξηφηεηα εθαηνληάδσλ κνλάδσλ, πνπ επλννχλ ηελ παξάλνκε θαη 

πεξηζηαζηαθή καχξε εξγαζία.  

 Απνπζία ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 εκαληηθή ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, λνκίκσλ θαη κε, θαη αζίγγαλσλ πεξί 

ηηο βηνκεραληθέο ή αγξνηηθέο ζπγθεληξψζεηο κεγάιεο θιίκαθαο , ρσξίο ηελ αλάιεςε 

κέηξσλ ελζσκάησζεο. 
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 Αδπλακία δεκηνπξγίαο ζηαζεξψλ θαη επψλπκσλ ηειηθψλ πξννξηζκψλ αγξνηνπξηζκνχ 

παξά ηελ εθαξκνγή ζεηξάο LEADER θαη ΟΠΑΑΥ. 

 Υακειή ή αλχπαξθηε κφριεπζε θεθαιαίσλ γηα ηελ εμέιημε ησλ πεξηνρψλ απφ ηελ 

εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ (ΟΠΑΑ θαη ΟΠΑΑΥ). 

 Μηθξφο θαη πνιπηεκαρηζκέλνο γεσξγηθφο θιήξνο. Αδπλακία επίηεπμεο νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο θαη πεξηνξηζκέλε δηάζεζε πξντφλησλ κε έλδεημε πνηφηεηαο.  

 Έιιεηςε πξνγξακακηηζκνχ πξνψζεζεο Σνπηθψλ Πνξτφλησλ 

 ηαζεξά ρακειή, δηαρξνληθά, ζπκκεηνρή δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο 

ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ κε ηδηαίηεξα δπζκελή αλαινγία ζε ζρέζε κε ηνπο εζληθνχο 

κέζνπο φξνπο. 

 Απζαίξεηε δφκεζε, κεγάιεο θιίκαθαο, γηα παξαζεξηζηηθή θαηνηθία θαη παξαγσγηθέο 

ππνδνκέο πνπ απνηειεί ηνλ ζπλήζε ηξφπν θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Μεηνλεθηηθφ νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ρσξνηαμηθή αηαμία, πνπ εκπνδίδεη  ηελ 

πξνζέιθπζε κφληκεο δηαβίσζεο εξγαδνκέλσλ ζηελ κεηαπνίεζε, πνπ θαηνηθνχλ ζήκεξα 

ζηελ Αηηηθή. 

 Γηαρξνληθή απνπζία δηαρείξηζεο θαη πξνβνιήο ησλ παγθφζκηαο ζεκαζίαο πνιηηηζηηθψλ 

θαη ηζηνξηθψλ πφξσλ θαη κλεκείσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο δεκνηηθήο ζπλείδεζεο γηα ηελ 

ζεκαζία ηνπο. 

 Πξνβιεκαηηθφ επίπεδν ιεηηνπξγίαο ή αλππαξμία ΒΗΟΚΑ θαη νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ  

 Πνιχ πεξηνξηζκέλνη Τδάηηλνη πφξνη κε αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξεζε 

 Με χπαξμε θαη ιεηηνπξγία Σνπηθνχ πκθψλνπ Πνηφηεηαο  

 Αλάγθε αχμεζεο ηεο αληαπφθξηζεο ησλ ππεξεζηψλ ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ 

 Αλάγθε εληνλφηεξεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ 

 Αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη αλάγθε πηζηνπνίεζεο 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

 Αδπλακία εμππεξέηεζεο φισλ ησλ αηηεκάησλ γηα ππεξεζίεο & έξγα 

 Αλάγθε κεγαιχηεξεο ζπκκεηνρήο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληθψλ θνξέσλ 

 πλερήο Δπηκφξθσζε 

 

 

Δπθαηξίεο  

Σνπνζεηψληαο ην Γήκν Σαλάγξαο ζην επίθεληξν ηνπ επξχηεξνπ γεσγξαθηθνχ, δηνηθεηηθνχ, 

νηθνλνκηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ πεξηβάιινληνο, δεκηνπξγείηαη ε δπλαηφηεηα 

εμαγσγήο ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο πεξηνρήο.  

 

Οη πξναλαθεξζείζεο επθαηξίεο πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ 

ηνπ κέζα απφ ζηνρεπφκελεο ελέξγεηεο πνπ θαζνδεγνχληαη απφ ηηο επηηαγέο ησλ αλαγθψλ ηνπ 

επξχηεξνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.  
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Οη επθαηξίεο πνπ πθίζηαληαη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζην Γήκν Σαλάγξαο είλαη 

νπζηαζηηθέο θαη πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ κε ην βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν. ΟΗ ζπγθεθξηκέλεο 

πξννπηηθέο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

  

Δπθαηξίεο (δπλαηφηεηεο) Γήκνπ Σαλάγξαο  

 Ζ ζεζκηθά δηακνξθσκέλε κέζα απφ ηα ρσξνηαμηθά ζρέδηα αληίιεςε ζέζεο ηνπ Γήκνπ 

ζηε ζπλνιηθή αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο θαη ησλ παξεκβάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη. 

 Γηακνξθσκέλε αληίιεςε ιήςεο αλαγθαίσλ κέηξσλ αλάθακςεο θαη ηζνξξνπεκέλεο 

εμέιημεο ησλ αληαγσληζηηθψλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 πκκεηξηθή θαη πιήξεο, ζε ζρέζε κε ηε ρψξα, θιαδηθή ζχλζεζε ηεο κεηαπνίεζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θνηλσληθή απνδνρή θαη ηε δηαηήξεζε εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. 

 Ζ ηάζε ζε Δπξσπατθφ Δπίπεδν εμνξζνινγηζκνχ ησλ κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο γηα ηηο ήδε πθηζηάκελεο παξαγσγηθέο ζπγθεληξψζεηο. 

 Οη ηάζεηο ελίζρπζεο θαη λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ γηα ηελ πνιπαπαζρφιεζε θαη 

πνιπιεηηνπξγηθφηεηα ηεο γεσξγίαο. 

 Οη κεγάινη άμνλεο κεηαθνξψλ. 

 Μεγάινο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ, ζπγθξίζηκνο κε ηα πιεζπζκηαθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ 

εξγάδεηαη ηδηαίηεξα ζηελ κεηαπνίεζε θαη κεηαθηλείηαη ζηελ Αηηηθή. 

 Ζ παξάιιειε δξαζηεξηφηεηα ζε θεπεπηηθά πξντφληα κε δπλαηφηεηεο κεηαηξνπήο ησλ 

κνλάδσλ ζε βηνινγηθέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ  εγγχηεηα ζηελ θαηαλάισζε ηεο Αηηηθήο.  

 Ζ παγθφζκηα ζεκαζία ησλ Πνιηηηζηηθψλ θαη Ηζηνξηθψλ Πφξσλ θαη Μλεκείσλ. 

 Πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο 2007 – 2013 (ΔΠΑ – ΔΠΑΑ) 

 πλέλσζε ΟΣΑ – Με ηελ εθξαξκνγή ηνπ Ν. 3852 /2010 

 Αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ ΓΗΣ 

 Γεκηνπξγία δίαπισλ επηθνηλσλίαο κε θνξείο ηνπ Γήκνζίνπ & Ηδησηηθνχ Σνκέα. Αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψλ κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, δεκφζηα δηαβνχιεπζε θιπ κε ζηφρν ηελ 

βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ πξνβνιή ηνπ πξντφληνο 

 Αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Αδειθνπνηήζεσλ κε Γήκνπ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηελ 

κεηαθνξά εκπεηξηψλ 

 Γεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ Γηρεηξηζηηθήε Δπάξθεηαο  

 

Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο 

ησλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ δξάζεσλ / έξγσλ πνπ ν Γήκνο πξνγξακκαηίδεη. Μεξηθέο εμ απηψλ 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: 

 

Οη Κνηλνηηθέο Σηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο θαη ε Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. 
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Ζ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. εζηηάδεηαη ζηε κείσζε ησλ ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη εδαθηθψλ αληζνηήησλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (www.europa.eu/legislation_summaries/regional_policy). Μέζσ ηεο Δπξσπατθήο 

Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο θάζε Δπξσπατθήο 

πεξηθέξεηαο, ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φισλ ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ηε δεκηνπξγία 

πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο πεξηθέξεηεο. Γηα ηελ πεξίνδν 2007 – 2013 

ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή εζηηάδεηαη ζε δηάζεζε θνλδπιίσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ πξνψζεζεο δεκηνπξγίαο κηθξψλ θαη 

κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, ηελ επέλδπζε ζε αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ.  

 

Τν Δζληθό Σηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο 2007 – 2013 (ΔΣΠΑ 2007 – 2013) 

Σν ΔΠΑ 2007 – 2013 (www.espa.gr), ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξφηεξν πιήζνο Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν 2000 – 2006. Ο ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο ηεο ρψξαο γηα ηελ πεξίνδν 2007 – 2013 ζα πινπνηεζεί κέζα απφ νθηψ (8) ηνκεαθά 

ΔΠ, πέληε (5) Πεξηθεξεηαθά ΔΠ θαη δεθαηέζζεξα (14) Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο 

πλεξγαζίαο. 

 

 

Τν Πεξηθεξεηαθό Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Θεζζαιίαο - Σηεξεάο Διιάδαο – Ζπείξνπ  

Οη πξνηεξαηφηεηεο δίδνληαη κέζα απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιίαο – ηεξεάο 

Διιάδαο - Ζπείξνπ (http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr)  εζηηάδνπλ γηα ηελ πεξίνδν 

2007 – 2013: 

 ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο εμσζηξέθεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

θαηλνηνκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ  

 ζηε βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο  

 ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  

 ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ  

 ζηελ ελίζρπζε ηεο ελδνπεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο  

 ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο  

 ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε  

 ζηελ πξνψζεζε ηεο ςεθηαθήο ζχγθιηζεο.  

Τα Τνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηεο Διιάδαο 

Σα  Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηεο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2007 – 2013 είλαη ηα 

εμήο:  

 ΔΠ Πεξηβάιινλ – Αεηθφξνο Αλάπηπμε 

http://www.europa.eu/legislation_summaries/regional_policy
http://www.espa.gr/
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 ΔΠ Δλίζρπζε Πξνζβαζηκφηεηαο 

 ΔΠ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα  

 ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε 

 ΔΠ Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ  

 ΔΠ Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 

 ΔΠ Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 

 ΔΠ Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο 

 ΔΠ Δζληθφ Απνζεκαηηθφ Απξφβιεπησλ 

 

Τν Δζληθό Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα Απηνδηνίθεζεο (ΔΛΛΑΓΑ) 

Σν «Δζληθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα Απηνδηνίθεζεο» (2011 – 2015) απνηειεί κηα 

νινθιεξσκέλε ζπλεθηηθή θαη θαιά ζηνρεπκέλε παξάκβαζε ζην ρψξν ηεο απηνδηνίθεζεο, κέζσ 

ηεο νπνία δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν γηα νηθνλνκηθή 

αλάθακςε θαη άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηέξρεηαη ε 

Υψξα. Σν πξφγξακκα ππνζηεξίδεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ, ε 

εθαξκνγή ησλ νπνίσλ απνζθνπεί ζηελ επίιπζε ρξνληδφλησλ πξνβιεκάησλ ηεο απηνδηνίθεζεο. 

Σν πξφγξακκα παξεκβαίλεη ζηνρεπκέλα ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ είλαη επηιέμηκεο απφ ην 

ΔΠΑ θαη δξα ζπκπιεξσκαηηθά κε απηφ. Οη ηνκείο παξέκβαζεο είλαη ην πεξηβάιινλ, ε 

θνηλσληθή ζπλνρή θαη αιιειεγγχε, νη θνηλσληθέο ππνδνκέο, εηθαζηηθέο παξεκβάζεηο, ζηήξημε 

νξεηλψλ, δπζπξφζηησλ θαη λεζησηηθψλ δήκσλ, θαηλνηνκία, επηρεηξεκαηηθφηεηα, πκπξάμεηο 

Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ), ζπλέξγεηεο κε ΝΠΓΓ, ππνδνκέο – αξκνδηφηεηεο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 

 

Τν Δζληθό Σηξαηεγηθό Σρέδην Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΣΑΑ) 2007 – 2013 Αιέμαλδξνο 

Μπαιηαηδήο 

Σν πξφγξακκα «Αιέμαλδνξο Μπαιηαηδήο (www.agrotikianaptixi.gr) έρεη ζαλ ζηφρν ηε βειηίσζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο, ηε βειηίσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

θαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ θιάδνπ ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. 

 

Πξωηνβνπιία JESSICA 

 

JESSICA είλαη ην Αγγιηθφ αθξσλχκην ηεο πξσηνβνπιίαο “Joint European Support for 

Sustainable Investment in City Areas” (Κνηλή Δπξσπατθή ππνζηήξημε γηα βηψζηκεο επελδχζεηο 

ζε αζηηθέο πεξηνρέο). Ζ πξσηνβνπιία απηή αλαπηχζζεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη 

ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα Αλάπηπμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (CEB). 

 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://ec.europa.eu/index_el.htm
http://www.eib.org/
http://www.coebank.org/
http://www.coebank.org/
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Μέζσ ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ, παξέρεηαη ζηα θξάηε κέιε ε επρέξεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κέξνο 

ησλ κε επηζηξεπηέσλ επηρνξεγήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ ΔΔ κέζσ ησλ δηαξζξσηηθψλ 

ηακείσλ, γηα λα επελδχνπλ, ππφ κνξθή επηζηξεπηέσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ζε έξγα πνπ 

εληάζζνληαη ζην πιαίζην νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

Οη επελδχζεηο απηέο, κπνξνχλ λα έρνπλ ηε κνξθή ηδίσλ θεθαιαίσλ, δαλείσλ ή/θαη εγγπήζεσλ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ Σακείσλ Αζηηθήο Αλάπηπμεο θαη, εάλ είλαη απαξαίηεην κέζσ Σακείσλ 

Υαξηνθπιαθίνπ. 

 

Ζ πξσηνβνπιία JESSICA δελ απνηειεί λέα πεγή ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα ηα θξάηε κέιε. 

Απνηειεί έλα λέν κέζν αμηνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ επηρνξεγήζεσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ 

ηακείσλ γηα ηε ζηήξημε ζρεδίσλ αζηηθήο αλάπηπμεο. 

 

Οη θαλφλεο φζνλ αθνξά ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ ζην πιαίζην ηνπ JESSICA 

είλαη νη ίδηνη κε εθείλνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ρξήζε ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ζην ζχλνιφ ηνπο, 

ελψ ιακβάλνπλ επίζεο ππφςε ηνπο ηπρφλ εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ πθίζηαληαη ζε εζληθφ 

επίπεδν απφ ηνπο ζρεηηθνχο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ πφξνπο ζην JESSICA. Χζηφζν, κε εμαίξεζε νξηζκέλεο κε επηιέμηκεο δαπάλεο, 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο – φπσο π.ρ. νη ζρεηηθέο κε ηε ζηέγαζε δαπάλεο ζε 

νξηζκέλα θξάηε κέιε – ην JESSICA κπνξεί λα επηηξέςεη απμεκέλε επειημία ζηε δηαρείξηζε ησλ 

έξγσλ, κε παξάιιειε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ επηιεμηκφηεηαο, ππφ ηνλ φξν πάληνηε φηη ηα 

ππνζηεξηδφκελα έξγα εληάζζνληαη ζε «νινθιεξσκέλα θαη βηψζηκα ζρέδηα αζηηθήο αλάπηπμεο». 

Παξαδείγκαηνο ράξε, νη κε επηιέμηκεο δαπάλεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε έλα επξχηεξν, 

πνιπηνκεαθφ πξφγξακκα, εθφζνλ πξνζειθπζηνχλ απφ άιιεο δεκφζηεο ή ηδησηηθέο πεγέο 

επαξθείο πφξνη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρεδίσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κέζσ ηνπ JESSICA, 

επηβάιιεηαη λα αθνινπζείηαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε. Οη πφξνη ηνπ JESSICA κπνξνχλ 

εηδηθφηεξα λα δηνρεηεχνληαη ζε ζρέδηα ζηνπο εμήο ηνκείο: 

 

 Αζηηθέο ππνδνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαθνξψλ, ηεο χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο, ηεο ελέξγεηαο θ.ιπ. 

 Υψξνη ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, γηα ηνπξηζκφ ή άιιεο αεηθφξνπο 

ρξήζεηο. 

 Δπαλαμηνπνίεζε εγθαηαιειεηκκέλσλ βηνκεραληθψλ εθηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο απνμήισζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο εμπγίαλζεο. 

 Υψξνη γξαθείσλ γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνπο ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο 

θαη/ή ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

 Παλεπηζηεκηαθά θηίξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηαηξηθψλ, βηνηερλνινγηθψλ θαη άιισλ 

εμεηδηθεπκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ. 
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 Δλίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

 

Σα νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ JESSICA είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Αλαθχθισζε ησλ πφξσλ – εθφζνλ νη πφξνη ηνπ JESSICA έρνπλ επελδπζεί απφ 

Σακεία Αζηηθήο Αλάπηπμεο (ΣΑΑ) ζε επηιέμηκεο δαπάλεο έξγσλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ (n+2, ήηνη κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2015), φιεο νη επηζηξνθέο θαη ηα έζνδα πνπ γελλά ε επέλδπζε απηή κπνξνχλ 

είηε λα παξαθξαηνχληαη απφ ηα ΣΑΑ είηε λα επηζηξέθνληαη ζηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο γηα 

επαλεπέλδπζε ζε λέα ζρέδηα αλαδσνγφλεζεο αζηηθψλ πεξηνρψλ. Σν JESSICA παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα ζε φζα απφ ηα θξάηε κέιε αληηκεησπίδνπλ ηελ πξννπηηθή κείσζεο ησλ 

θνηλνηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαηά ηελ επφκελε πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ, λα 

αμηνπνηήζνπλ ζε καθξνπξφζεζκε βάζε ηνπο πφξνπο πνπ ηνπο δηαηίζεληαη. 

 

 Μφριεπζε – έλα ζεκαληηθφ, έκκεζν πιενλέθηεκα ηνπ JESSICA είλαη φηη κπνξεί, 

δπλεηηθά, λα πξνζειθχζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πξνζειθχνληαο έηζη φρη 

κφλν επηπξφζζεηεο επελδχζεηο αιιά θαη – γεγνλφο ίζσο αθφκε ζεκαληηθφηεξν – 

επηπξφζζεηε ηερλνγλσζία γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ. Οη ηδησηηθέο 

επελδχζεηο κπνξνχλ, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα 

ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην νηθείν θξάηνο κέινο (Οη Καλνληζκνί απαηηνχλ απφ ηα θξάηε 

κέιε λα εηζθέξνπλ πφξνπο ζηα Δπηρεηξεζηαθά ηνπο Πξνγξάκκαηα, παξάιιεια κε ηνπο 

πφξνπο πνπ παξέρνπλ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία. Απηφ ην πνζνζηφ «ηδίσλ πφξσλ» κπνξεί 

λα δηαθέξεη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ). Παξά ην γεγνλφο φηη ην JESSICA επηηξέπεη ηελ 

«κεηαηξνπή» κε επηζηξεπηέσλ επηρνξεγήζεσλ ζε επηζηξεπηέεο ρξεκαηνδνηήζεηο, νη 

ηειεπηαίεο δελ επηζηξέθνληαη ζηελ Δπηηξνπή θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη σο δεκφζην ρξένο. 

 

 Δπειημία – ην JESSICA επηηξέπεη επέιηθηε πξνζέγγηζε, αθελφο δηφηη δηεπξχλεηαη ην 

θάζκα ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη, αθεηέξνπ, δηφηη νη πφξνη ηνπ JESSICA κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επελδχζεηο ππφ κνξθή ηδίσλ θεθαιαίσλ, δαλείσλ ή εγγπήζεσλ. 

 

 Σερλνγλσζία θαη δεκηνπξγηθφηεηα – Σα θξάηε κέιε, νη δηαρεηξηζηηθέο αξρέο θαη νη 

πφιεηο ζα κπνξέζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ ηξαπεδηθνχ θαη ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα. Σν JESSICA κπνξεί επίζεο λα δξάζεη σο θαηαιχηεο ζε αζηηθέο πεξηνρέο, 

εληζρχνληαο ηελ αγνξά επελδχζεσλ θαη ζπκπιεξψλνληαο έηζη άιιεο πξσηνβνπιίεο ή 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ελδερνκέλσο πθίζηαληαη ήδε ζηα θξάηε κέιε. Χζηφζν, γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζα εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο φζνλ 

αθνξά ηηο «θξαηηθέο εληζρχζεηο». 
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Δπξωπαϊθά Πξνγξάκκαηα 2007-2013 

 

εκαληηθή ρξεκαηνδνηηθή βνήζεηα, κε ηε κνξθή επηρνξεγήζεσλ, θπξίσο γηα άυιεο δξάζεηο, 

κπνξνχλ λα αληιήζνπλ νη ηνπηθέο αξρέο, νη θνξείο, νη επηρεηξήζεηο θαη ηα αθαδεκατθά θαη 

εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, απφ πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οξηζκέλα απφ απηά ηα 

πξνγξάκκαηα είλαη: 

 

Πξφγξακκα URBACT II 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη γλψζεο αλάκεζα 

ζε ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ζηνλ ηνκέα ηεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο, ε 

θεθαιαηνπνίεζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ, ησλ εκπεηξηψλ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ έρνπλ 

απνθνκίζεη νη πφιεηο απφ πξνεγνχκελα ή ηξέρνληα πξνγξάκκαηα αζηηθήο αλάπηπμεο θαη ε 

ζπλδξνκή πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ ζρέδηα δξάζεο γηα ηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία. 

 

Πξφγξακκα LIFE+ 

Σν Πξφγξακκα Life+ έρεη σο ζηφρν λα ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο θαη ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηε δξαζηηθή κείσζε ησλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ, ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ απνβιήησλ, ζηελ πιεξνθφξεζε - ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη 

ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. 

 

 

Πξφγξακκα «Δπξψπε γηα ηνπο Πνιίηεο» 

Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνψζεζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ επξσπαίνπ 

πνιίηε ζηα θνηλά, θαη γεληθφηεξα ζηε δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Δλδεηθηηθέο 

δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη ζπλαληήζεηο πνιηηψλ θαη νη αληαιιαγέο 

επηζθέςεσλ, ζεκηλάξηα ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, αληαιιαγέο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, 

αλάπηπμε δεκφζηνπ δηαιφγνπ γηα δεηήκαηα επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο, δξάζεηο 

επαηζζεηνπνίεζεο, επηθνηλσλίαο θαη δεκνζηφηεηαο, ζπλέδξηα επξσπατθήο θιίκαθαο, 

θαιιηηερληθέο θαη άιιεο εθδειψζεηο επξείαο πξνβνιήο, δηαιέμεηο θ.α. Σν πξφγξακκα 

ππνζηεξίδεη επίζεο ηελ αδειθνπνίεζε πφιεσλ. 

 

Πξφγξακκα Γξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

Σν πξφγξακκα δηά βίνπ κάζεζεο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα επηκέξνπο ηνκεαθά πξνγξάκκαηα, 

(Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci θαη Grundtvig) θαη ζηεξίδεη δξάζεηο φπσο: θηλεηηθφηεηα 

ησλ πξνζψπσλ, δηκεξείο θαη πνιπκεξείο εηαηξηθέο ζρέζεηο, πνιπκεξή ζρέδηα εηδηθά γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κέζσ ηεο δηαθξαηηθήο 

κεηαθνξάο θαηλνηνκίαο, κνλνκεξή θαη εζληθά ζρέδηα, πνιπκεξή ζρέδηα θαη δίθηπα θ.α. 
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Πξφγξακκα «Νενιαία ζε Γξάζε» 

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε λένπο ειηθίαο κεηαμχ 13 θαη 30 εηψλ, ζε νκάδεο λέσλ, ζε κε 

θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο θαη ελψζεηο λέσλ θαη ζε άιινπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο. 

 

Πξφγξακκα Progress 

Σν Progress είλαη έλα Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα γηα ηελ απαζρφιεζε θαη θνηλσληθή αιιειεγγχε 

πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα ππνζηεξίμεη νηθνλνκηθά ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηνπο ηνκείο ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ ππνζέζεσλ. Καιχπηεη δξάζεηο 

θαηά ησλ δηαθξίζεσλ, ππέξ ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαη κέηξα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

 

Απεηιέο 

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο επηθπιάζζεη θαη έλα ζχλνιν απεηιψλ νη νπνίεο 

είλαη εμαηξεηηθά επίθνβεο γηα ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο. Οη απεηιέο απηέο δχλαληαη λα 

πξνθχςνπλ σο απνηέιεζκα ζπλέρηζεο ησλ αδπλακηψλ, κέζσ παξάβιεςεο ησλ δπλαηψλ 

ζεκείσλ θαη ηεο αδπλακίαο κεηαηξνπήο ησλ επθαηξηψλ ζε αλάπηπμε. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζα γίλεη αθφκα δπζθνιφηεξε θαη θπξίσο ζα αγλνεζεί ε έλλνηα ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο αθνχ ζα ππνζεθεπηεί ην κέιινλ ησλ επφκελσλ γελεψλ πνπ ζα δήζνπλ 

ζηελ πεξηνρή.  

   

 

ΑΠΔΗΛΔ (Κίλδπλνη) Γήκνπ Σαλάγξαο   

 Οη έληνλεο πηέζεηο απφ ηελ ΚΑΠ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, κε κεγάινπο ξπζκνχο κείσζε 

ηεο απαζρφιεζεο αιιά θαη κεξηθή ππνθαηάζηαζε ηεο απαζρφιεζεο απφ παξάλνκε 

απαζρφιεζε νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. 

 Φεκνινγνχκελεο επηπηψζεηο ζηα γεσξγηθά πξντφληα δεκηνπξγεί ε θαζνιηθή απαμίσζε 

ησλ αγξνηηθψλ Πξντφλησλ ιφγσ ηεο πεξηβαιινληηθήο Ρχπαλζεο (εδάθνπο- λεξψλ- 

αέξα) αλαπηχζζνπλ  

 Ζ έληνλε πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε. 

 Έιιεηςε κεγάισλ αιιά θαη κεζαίσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ θαη Υξήζεσλ γεο, κε 

ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ ιεηηνπξγία παξαλφκσλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, παξάλνκεο 

απαζρφιεζεο, θαηαζηξνθηθψλ επηδξάζεσλ ζην πεξηβάιινλ, ζπγθξνχζεσλ ιφγσ 

αληαγσληζηηθψλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Ζ θαζπζηεξεκέλε πινπνίεζε έξγσλ Φεθηαθήο χγθιηζεο θαη Δπξπδσληθφηεηαο ηδηαίηεξα 

ζηηο κεηνλεθηηθέο ή θζίλνπζεο πεξηνρέο, πνπ ηηο έρνπλ πεξηζζφηεξν αλάγθε. 

 δπζκελήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία ε νπνία εθθξάδεηαη κέζα απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. 

 Αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 
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 Αλάπηπμε θαη λέσλ αληαγσληζηηθψλ πεξηνρψλ εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο. 

 Μεηαθίλεζε παξαγσγηθψλ κνλάδσλ έληαζεο εξγαζίαο ζε φκνξεο ρψξεο θαη 

πεξηθέξεηεο. 

 Δηζξνή κεηαλαζηψλ πνπ δεκηνπξγεί πηέζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 Απνκάθξπλζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο 
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1.3.3. Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2007 – 2013 γηα ηε Υψξα θαη 

γηα ηε Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 

 

1.3.3.1. Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007 – 2013 

 

1.3.3.1.1. πλνπηηθή Παξνπζία ηνπ ΔΠΑ 

Σν ΔΠΑ 2007 – 2013 απνηειεί ην έγγξαθν αλαθνξάο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ Σακείσλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ πεξίνδν 2007 – 2013. Δθπνλήζεθε ζην 

πιαίζην ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ Πνιηηηθή πλνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ΔΠΑ «…εμαζθαιίδεη φηη ε ζπλδξνκή απφ ηα Σακεία ζπκβαδίδεη κε 

ηηο θνηλνηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζπλνρή θαη πξνζδηνξίδεη ην ζχλδεζκν 

κεηαμχ ησλ θνηλνηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ αθελφο θαη ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ 

αθεηέξνπ». 

 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ΔΠΑ 2007 – 2013 σο εγγξάθνπ πξνγξακκαηηζκνχ, αμηνπνηήζεθαλ 

εηζξνέο απφ: 

 Έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεζαλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & 

Οηθνλνκηθψλ  

 Καηεπζχλζεσλ – πνιηηηθψλ επηινγψλ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν θαη  

 Πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη κειεηψλ 

 

Οη απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2005, κε ηηο νπνίεο 

δηαζθαιίζζεθαλ έσο ην 2013 νη πφξνη ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο πλνρήο γηα ηε ρψξα, νη λένη 

Καλνληζκνί ησλ Σακείσλ ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη νη ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ 

Πνιηηηθή πλνρή, απνηέιεζαλ ην πιαίζην ζν νπνίν βαζίζηεθαλ, κεηαμχ ησλ άιισλ, νη εζληθέο 

αξρέο πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπλ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη λα θαηαξηίζνπλ ην ΔΠΑ. 

 

Δπηπιένλ, ηα θπξηφηεξα έγγξαθα ηεο ΔΔ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαζεσξεκέλε ηξαηεγηθή ηεο 

Ληζζαβφλαο θαη ην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε 

2005 – 2008, ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηε δηακφξθσζε ησλ βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ – 

πξνηεξαηνηήησλ, θαζψο ζπληζηνχλ θεληξηθέο καθξνπξφζεζκεο επηινγέο γηα ηελ Δ.Δ., ζηηο 

νπνίεο θιήζεθε λα ζπκβάιεη θαη ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηνπ λένπ ΔΠΑ. 

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε ζηνρνζεζία ηνπ ΔΠΑ δηαηππψζεθε ζε 4 επίπεδα: 

• ην επίπεδν ησλ ζεκαηηθψλ (5) θαη ρσξηθψλ (3) πξνηεξαηνηήησλ, φπσο απαηηείηαη απφ 

ην Γεληθφ Καλνληζκφ Σακείσλ 

• ην επίπεδν ησλ Γεληθψλ ηφρσλ (17), ζηνπο νπνίνπο αλαιχεηαη θάζε ζεκαηηθή 

πξνηεξαηφηεηα, 
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• ην επίπεδν ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θχξησλ κέζσλ επίηεπμεο  

 

Παξάιιεια, ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή δηακνξθψζεθε θαη κε γλψκνλα εζληθέο πνιηηηθέο πνπ 

δηαηππψλνληαη ζε ζηξαηεγηθά έγγξαθα φπσο ε Δζληθή Έθζεζε ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή 

Πξνζηαζία θαη ηελ Κνηλσληθή Έληαμε 2006 – 2008, ε Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2006 – 2013, ην 

«ρέδην Αλάπηπμεο Μεηαθνξψλ 2007 – 2013 θαη εηθνζαεηίαο», Δζληθή Ληκεληθή Πνιηηηθή, ην 

Δζληθφ ρέδην ηξαηεγηθήο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007 – 2013 θιπ. 

 

Σν Πιαίζην Υξεκαηνδφηεζεο δηακνξθψζεθε κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2005  θαη ηηο πξνδηαγξαθέο – πεξηνξηζκνχο ησλ λέσλ 

Καλνληζκψλ θαη πξνέθπςε κε βάζε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο αλά ηνκέα θαη Πεξηθέξεηα ηεο 

επφκελεο πεξηφδνπ, ζπλεθηηκψληαο ηηο αλάγθεο νινθιήξσζεο ησλ ζπλερηδφκελσλ έξγσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ θαη ηηο απαηηήζεηο γηα δξάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηε ηξαηεγηθή ηεο 

Ληζζαβφλαο. Βαζηθή επηινγή ήηαλ ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ πξνο φθεινο ηεο ηζφξξνπεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. 

 

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην Πιαίζην Γηαρείξηζεο, Παξαθνινχζεζεο & Διέγρνπ ησλ ΔΠ ηεο 

πεξηφδνπ 2007 – 2013 απνηέιεζαλ αληηθείκελν επξείαο δηαβνχιεπζεο θαη απνηππψζεθαλ ζε 

θείκελα ζέζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ. πκπιεξψζεθαλ απφ ηα πνξίζκαηα 

ζπζηεκαηηθήο αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ λέσλ Καλνληζκψλ ηεο ΔΔ (Γξακκαηεία 

ρεδηαζκνχ ηνπ ΔΠΑ, ΜΟΓ ΑΔ, ΓΑ ΚΠ/ΔΤ) θαη ζρεηηθήο κειέηεο εθπνλήζεθε γηα ην ΤΠΟΗΟ 

κε ζέκα ηε «Βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ ΔΠ ηνπ ΚΠ 2000 – 2006, 

ησλ Κνηλνηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο θαη ζηελ Πξνζαξκνγή απηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2007 – 2013». 

 

1.3.3.1.2. Σν ΔΠΑ θαη ζπλέξγηεο κε Σνκεαθέο Πνιηηηθέο 

Κεληξηθφ ζηνηρείν ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) γηα ηελ πεξίνδν 2007 – 

2013 απνηειεί ε ζηξνθή ηεο ρψξαο πξνο ηελ πινπνίεζε ηεο Πνιηηηθήο ηεο Ληζζαβφλαο, ρσξίο, 

σζηφζν, λα παξαγλσξίδεηαη ε αλάγθε ζπλέρηζεο ηεο ζηήξημεο ησλ πιένλ κεηνλεθηνπζψλ 

πεξηθεξεηψλ, κέζσ ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο. Απηφ ην «κείγκα» ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο, 

ζπλδέεηαη κε ηελ Δζληθή Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή ηελ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ 

εκπέδσζε ηνπ εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

δηαβίσζεο ηδηαίηεξα ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο Πεξηθέξεηεο, απνβιέπνληαο ζηελ ηαπηφρξνλε 

άκβιπλζε ησλ δηα - θαη ησλ ελδν–πεξηθεξεηαθψλ θνηλσληθφ  - νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ θαη ηε 

δηεχξπλζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ νιφθιεξεο ηεο ρψξαο. 

 

Σν λέν αλαπηπμηαθφ πξφηππν ηεο ρψξαο πνπ πξνσζείηαη κέζσ ηνπ ΔΠΑ 2007 – 2013 

εδξάδεηαη ζην εμήο ππιψλεο: 
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 Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαζψο θαη ζηε 

δηαζχλδεζή ηνπο, κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ αξηζηεία θαη ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο. 

 Δπέλδπζε ζε βηψζηκεο ππνδνκέο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο 

γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο.  

 Δπέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην, πνπ θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε ζηε ζηξαηεγηθή ηεο 

ρψξαο θαη απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ αιιά θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο.  

 Αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ηελ απινχζηεπζε ηνπ θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ (κείσζε γξαθεηνθξαηίαο) θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε φια ηα 

επίπεδα δηνίθεζεο γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν 

ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, επέλδπζε ζην αλζξψπηλν 

θεθάιαην.  

Οη πέληε (5) ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη νη 17 Γεληθνί ηφρνη πνπ εμεηδηθεχνπλ ηνπο 

παξαπάλσ ππιψλεο, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο ηεο ρψξαο είλαη: 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1: 

ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΟΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Γεληθφο ηφρνο 1: Αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ησλ εηζξνψλ Ξέλσλ Άκεζσλ Δπελδχζεσλ 

Γεληθφο ηφρνο 2:  Αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

Γεληθφο ηφρνο 3: Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 2: 

ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΓΝΧΖ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

Γεληθφο ηφρνο 4: Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο έληαζεο ησλ επελδχζεσλ ζην αλζξψπηλν 

θεθάιαην γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

Γεληθφο ηφρνο 5:  Δλίζρπζε ηεο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο 

ζε φινπο ηνπο θιάδνπο σο βαζηθνχ παξάγνληα αλαδηάξζξσζεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη κεηάβαζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο  

Γεληθφο ηφρνο 6: Φεθηαθή ζχγθιηζε ηεο ρψξαο κε ελζσκάησζε θαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε 

ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηνπο ηνκείο 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 3: 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ 

Γεληθφο ηφρνο 7: Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

Γεληθφο ηφρνο 8:  Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε 

Γεληθφο ηφρνο 9: Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο 
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Γεληθφο ηφρνο 10:  Θεκειίσζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νηθνλνκηθά βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο, 

πνπ ζα πξνζθέξεη πνηνηηθέο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο 

πνιίηεο θαη ζα εζηηάδεη ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πξφιεςεο 

θαη θξνληίδαο.  

Γεληθφο ηφρνο 11: Αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ησλ 

ζεκάησλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ, κε ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο 

θπξίαξρεο εζληθέο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηαο (αλάπηπμε, απαζρφιεζε, 

θνηλσληθή ζπλνρή) 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 4: 

ΘΔΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Γεληθφο ηφρνο 12: Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηνπο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 5: 

ΔΛΚΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ  

Χ ΣΟΠΟΤ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ, ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΒΗΧΖ 

Γεληθφο ηφρνο 13: Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ θπζηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζπλαθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο 

Γεληθφο ηφρνο 14:  Αζθαιήο ελεξγεηαθφο εθνδηαζκφο ηεο ρψξαο κε γλψκνλα ηελ αεηθνξία 

Γεληθφο ηφρνο 15: Αεηθφξνο δηαρείξηζε ηνπ Πεξηβάιινληνο  

Γεληθφο ηφρνο 16:  Άζθεζε απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο   

Γεληθφο ηφρνο 17: Αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ σο δσηηθνχ παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ηεο ρψξαο 

 

Κεληξηθφ ζηνηρείν ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο απνηειεί ε πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε θαη 

εμεηδίθεπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ ελδπλάκσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

ειιεληθψλ Πεξηθεξεηψλ είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο γηα ηε ρψξα, γηα ηελ επίηεπμε ηεο νπνίαο 

απαηηνχληαη ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ νηθνλνκία θάζε Πεξηθέξεηαο. Σν 

κέιινλ θάζε ειιεληθήο πεξηθέξεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ παξαγσγηθνχ 

ηζηνχ ηεο, ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο επελδχζεηο ζε θιάδνπο παξαγσγήο, πνπ είλαη 

εθηεζεηκέλνη ζηνλ εζληθφ θαη δηεζλή αληαγσληζκφ. 

 

Ζ νξηδφληηα πξνζέγγηζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο αλάπηπμεο ζπλδπάδεηαη θαη κε ηε ρσξηθή 

Αλάπηπμε ε νπνία απνζθνπεί ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ πνπ ζπλάγεηαη απφ ηε 

πεξηθεξεηαθή θαη ζεκαηηθή ζεψξεζε κε πξφζζεηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζα ζπκβάιινπλ ζηε 

δηακφξθσζε πξνηεξαηνηήησλ, ζηελ ηεξάξρεζή ηνπο θαζψο θαη ζηελ εμεηδίθεπζε δξάζεσλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ, πνπ κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα θαηαζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξεο. Οη 

ζηφρνη πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ην ρψξν θαη νη νπνίνη θαη πξνζδηνξίδνπλ ην 
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πεξηερφκελν ηεο ρσξηθήο αλάπηπμεο, εληνπίδνληαη ζηελ αλάπηπμε ελφο ηζφξξνπνπ θαη 

πνιπθεληξηθνχ αζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κηαο λέαο ζρέζεο πφιεο – ππαίζξνπ, ζηελ εμαζθάιηζε 

ηεο ηζφηεηαο πξφζβαζεο ζηηο ππνδνκέο θαη ζηε γλψζε, θαζψο θαη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε, 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη ε πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο γηα ην πεξηερφκελν ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 2007 – 2013 θαη ηδίσο φζνλ αθνξά ζηνπο ηφρνπο 1 (χγθιηζε) θαη 2(Πεξηθεξεηαθή 

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Απαζρφιεζε) ησλ Σακείσλ (Άξζξν 37 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ 1083/ 

2006). Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ε ζπζρέηηζή ηεο κε ζπγθεθξηκέλεο 

αλαπηπμηαθέο επηινγέο ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηεο 

Υσξηθήο Δλφηεηαο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο – Ζπείξνπ θαζψο ζε θάζε κηα απφ ηηο ηξεηο 

Πεξηθέξεηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζέζε ηνπο σο πξνο ηνπο αλαπηπμηαθνχο άμνλεο ηεο ρψξαο, ην 

γεσγξαθηθφ ηνπο αλάγιπθν, παξαηεξνχληαη αλαπηπμηαθέο δηαπεξηθεξεηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο.  

 

1.3.3.1.3. Ζ δηάξζξσζε ηνπ ΔΠΑ ζε Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΠ) ηνπ ΔΠΑ 2007 – 2013 

δηακνξθψζεθε έηζη ψζηε λα πινπνηεζνχλ κε ην βέιηηζην ηξφπν νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο 

ρψξαο, ελψ ιήθζεθαλ ππφςε ηα λέα δεδνκέλα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007 – 2013 

(63% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ζε θαζεζηψο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο). 

 

Σν λέν ζρήκα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξφηεξν πιήζνο ΔΠ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν 2000 – 2006 πνπ νδεγεί ζε πην επέιηθην ζρήκα δηαρείξηζεο: ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο 

ηεο ρψξαο γηα ηελ πεξίνδν 2007 – 2013 ζα πινπνηεζεί κέζα απφ νθηψ (8) Σνκεαθά Δ.Π., πέληε 

(5) Πεξηθεξεηαθά ΔΠ θαη δψδεθα (12) Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο. Σελ 

πεξίνδν 2007 – 2013 ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ πξνζπειαζηκφηεηαο ζα πινπνηεζεί πιένλ ζην 

πιαίζην ελφο ηνκεαθνχ ΔΠ, ελψ γηα ηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ δελ ζα ππάξρεη 

πιένλ δηαθξηηφ ΔΠ θαη νη ζρεηηθέο δξάζεηο ζα πινπνηεζνχλ απφ Πεξηθεξεηαθά θαη Σνκεαθά ΔΠ. 

 

Σα αθφινπζα πξνγξάκκαηα απνηεινχλ ηα Σνκεαθά ΔΠ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007 – 

2013, φπσο απηά εγθξίζεθαλ επίζεκα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην δηάζηεκα Οθησβξίνπ – 

Ννεκβξίνπ 2007.  

 ΔΠ Πεξηβάιινλ – Αεηθφξνο Αλάπηπμε 

 ΔΠ Δλίζρπζε Πξνζβαζηκφηεηαο 

 ΔΠ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα  

 ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε 

 ΔΠ Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ  

 ΔΠ Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 

 ΔΠ Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 
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 ΔΠ Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο 

 

1.3.3.1.4. Αλαπηπμηαθφ ξακα θαη ηξαηεγηθή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 

Ζ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε απνηειεί ζηξαηεγηθή επηινγή ζην πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 2007 – 2013. Ζ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο 

εζηηάδεηαη ζηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα πξαγκαηηθή ζχγθιηζε ησλ ειιεληθψλ 

πεξηθεξεηψλ ζην επξσπατθφ κέζν φξν, ζε φξνπο θνηλσληθήο νηθνλνκηθήο θαη ρσξηθήο ζπλνρήο. 

 

χκθσλα κε ην ΔΠΑ 2007 – 2013, ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζπλδέεηαη κε ηελ ηαπηφρξνλε 

επίηεπμε δπν ζηφρσλ: 

1. Σελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζην πιαίζην ηνπ 

δηεζλνχο θαη επξσπατθνχ θαηακεξηζκνχ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

2. Σε δηαζθάιηζε ελφο ζχγρξνλνπ θαη άλεηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο δσήο γηα 

ηνπο θαηνίθνπο ηνπο. 

ην πιαίζην απηφ ν ζηφρνο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2007 – 2013  ζπκππθλψλεηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, 

ζηε δηαζθάιηζε θαιχηεξνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο δσήο, ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηε 

κεηαβίβαζε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο. 

Ο Γήκνο Σαλάγξαο βξίζθεηαη ζην λνκφ Βνησηίαο πνπ απνηειεί ηκήκα ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο. Ζ ηειεπηαία ζπληζηά ηε κηα απφ ηηο ηξεηο δηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηαο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

«Υσξηθή Δλφηεηα (ΥΔ) Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο- Ζπείξνπ (ΘΖ)» 

Δηδηθφηεξα ε ΥΔ –ΘΖ πεξηιακβάλεη ηηο Πεξηθέξεηεο: Θεζζαιίαο (θσδηθφο NUTS GR14), 

ηεξεάο Διιάδαο (θσδηθφο NUTS GR24), Ζπείξνπ (θσδηθφο NUTS GR21), θαη ρσξνζεηείηαη ζηε 

θεληξηθή δψλε ηνπ επεηξσηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Διιάδαο. 

Ζ δψλε επαθήο κεηαμχ ησλ ηξηψλ επηκέξνπο πεξηθεξεηψλ είλαη νξεηλή  (Πίλδνο θαη νξηζκέλεο 

πξνο ηα αλαηνιηθά νξεηλέο πξνεθηάζεηο), κε ζπλέπεηα λα ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο 

ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Τπάξρνπλ δίνδνη πνπ επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε κέζα απφ ηνπο 

νξεηλνχο φγθνπο πνπ έρνπλ αμηνπνηεζεί κεξηθψο. 

Ζ Ήπεηξνο θαη ε Θεζζαιία απνηεινχλ πεξηθέξεηεο Ακηγνχο ηφρνπ χγθιηζεο (Convergence 

Objective), ελψ ε Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο απνηειεί Πεξηθέξεηα ηαδηαθήο Δηζφδνπ 

(Phasing in) θαη αλήθεη ζην ζηφρν «Πεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε» (Άξζξν 

37 ηνπ Καλνληζκνχ 1083/2006). 
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χκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο Υσξηθήο Δλφηεηαο Θεζζαιίαο – ηεξεάο 

Διιάδαο – Ζπείξνπ (ΥΔ ΘΖ),  είλαη λα κπνξεί λα απαληά ζηηο απεηιέο θαη λα πξνσζεί ηηο 

επθαηξίεο πνπ ηεο παξνπζηάδνληαη, λα δηνξζψλεη ηηο αδπλακίεο ηεο θα λα αλαπηχζζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο. Γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ νξάκαηνο, ε Πεξηθέξεηα πξέπεη λα επηηχρεη 

πςειή αληαγσληζηηθφηεηα, λα εληζρχεη ζηελ εμσζηξέθεηα ηεο, λα βειηηψζεη ην επίπεδν ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο, λα πεξηνξίζεη ηνλ αλαπηπμηαθφ δπτζκφ, λα αλαπηχμεη ζεκαληηθνχο 

δεζκνχο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη λα πεξηνξίζεη ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ βαζκφ ηελ 

εμάξηεζε ηεο απφ ηελ νηθνλνκία ηεο Αηηηθήο, 

 

Σν φξακα ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο είλαη λα θαηαζηεί ην 2013 κηα ρσξηθή ελφηεηα πνπ: 

 ζα πξσηαγσληζηεί ζην ρψξν ηεο ΝΑ Δπξψπεο 

 ζα δηαζέηεη κηα πγηή θαη έληνλα αληαγσληζηηθή ελδνγελή παξαγσγηθή βάζε πνπ ζα 

ζηεξίδεηαη ζηε γλψζε, ηελ θαηλνηνκία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ πνηφηεηα. 

 ζα κεηνπζηψζεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζε αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. 

 ζα ελζσκαησζεί ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν ζπκκεηέρνληαο ζηελ Δπξσπατθή πξννπηηθή, 

φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο Ληζζαβφλαο θαη ηνπ Γθέηεκπνξγθ, 

κεηψλνληαο ηελ απφζηαζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγκέλεο επξσπατθέο πεξηθέξεηεο θαη 

ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε ησλ επξσπατθψλ ζηφρσλ. 

 Θα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ Δπξσπατθφ ρψξν, ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζηψλ ζε ηνκείο πνπ 

ζέιεη λα αλαπηχμεη, άιια θαη ζε ηνκείο πνπ κπνξεί λα αξηζηεχζεη. 

 Θα απνηειεί έλα πςεινχ επηπέδνπ θαη ειθπζηηθφ ρψξν εξγαζίαο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη θαηνηθίαο. 

 Θα κεηψζεη ηηο ελδνπεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο θαη δηαρχζεη ηελ αλάπηπμε ζηνλ 

κεηνλεθηηθφ νξεηλφ θαη λεζησηηθφ ρψξν. 

 Θα είλαη πην δίθαηε θαη ζα πξνζθέξεη θνηλσληθά ηζφηηκεο επθαηξίεο ζηελ απαζρφιεζε θαη 

ηελ θνηλσληθή πξφλνηα. 

 Θα θαηαζηήζεη ηελ πςειή αμία ηνπ θπζηθνχ θαη αζηηθνχ πεξηβάιινληνο αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα θαη φρη πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο.  Γηα ην ζθνπφ απηφ δελ ζα 

πξνζηαηεχζεη, αιιά ζα πξνζπαζήζεη λα εκπινπηίζεη ην πεξηβαιινληηθφ θεθάιαην, 

ζπκβάιινληαο ζηελ παγθφζκηα πξνζπάζεηα γηα αεηθνξία. 

 Θα δηαθπιάμεη ηελ πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηεο σο αλαπηπμηαθφ παξάγνληα. 

 Θα δηαζθαιίζεη ηελ αλαπηπμηαθή ηεο ηξνρηά ρσξίο εμαξηήζεηο θαη απαηηήζεηο δηάζεζεο 

πςειψλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ. 

 

Γηα  λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ε Πεξηθέξεηα, ζα πξέπεη λα απμεζνχλ νη επελδχζεηο ζε πιηθφ θαη 

αλζξψπηλν θεθάιαην, λα επηηαρπλζεί ε θαηλνηνκία θαη λα δηεπξπλζεί ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Καη γηα λα ζπκβεί απηφ ζα πξέπεη λα αξζνχλ νη 

δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ζε παξάγνληεο θιεηδηά ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, νη νπνίεο είλαη νη 
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αλεπάξθεηεο ζην πθηζηάκελν πιηθφ θαη αλζξψπηλν θεθάιαην (ζε ππνδνκή θαη ζε δεμηφηεηεο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ), ε έιιεηςε θαηλνηνκηθήο ηθαλφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθήο επηρεηξεκαηηθήο 

ελίζρπζεο, ην ρακειφ επίπεδν πεξηβαιινληηθνχ θεθαιαίνπ. 

Οη ζεκαληηθέο παξάκεηξνη γηα ηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο πεξηφδνπ 2007 – 2013 γηα ηελ 

Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο είλαη νη εμήο: 

 Αεηθφξνο αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ ηεο πιενλεθηεκάησλ θαη κεηαηξνπή ηνπο ζε 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα, ηε γλψζε – θαηλνηνκία, ηελ 

εμσζηξέθεηα θαη ηελ πξνζηαζία θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

πφξσλ. 

 Βηψζηκε αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο θαη άξζε ησλ αδπλακηψλ θαη δηαξζξσηηθψλ ηεο 

πξνβιεκάησλ, κε έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ ππνδνκψλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αλάδεημε ηεο Πεξηθέξεηαο ζε «πνιχηξνπν» θφκβν (κεηαθνξηθφ, 

ελεξγεηαθφ, ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θα) 

 Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο ζε Δζληθφ θαη Δπξσπατθφ επίπεδν, 

επελδχνληαο ζην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ζε θαηλνηνκηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

πξνψζεζε θαη δηαζθάιηζε ελφο εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ ζηηο παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 Δλίζρπζε ηεο ελδνπεξηθεξεηαθήο ζπλνρήο θαη ηζνξξνπία αλάπηπμεο ηνπ αζηηθνχ θαη 

αγξνηηθνχ ρψξνπ. 

ην πιαίζην ηεο Νέαο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ, ε θηινζνθία θαη ην φξακα πνπ δηέπεη ην 

αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο εληνπίδεηαη ζην ηξίπηπρν: 

Πνηφηεηα – Γλψζε /θαηλνηνκία – Δμσζηξέθηα, ην νπνίν πξνδηαγξάθεη ηνπο ππιψλεο 

αλάπηπμεο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο. 

Ζ πνηφηεηα, βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη επεκεξίαο, απνηειεί ηνλ πξψην 

αλαπηπμηαθφ ππιψλα. Ζ επηθξάηεζε ππφ θαζεζηψηα έληνλνπ αληαγσληζκνχ, ε νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή επεκεξία, αιιά θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληαο ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη νη 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ ζηνηρεία άκεζα ζπλπθαζκέλα κε ηελ πνηφηεηα ζε 

επίπεδν δνκψλ, ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, πγθεθξηκέλα ε πνηφηεηα ζπλδέεηαη άξξεθηα κε: 

 Σελ παξαγσγή, δεδνκέλνπ φηη ε πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη κηθξνχ 

κεγέζνπο, νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο βαζηδφκελεο πεξηζζφηεξν ζηελ θζελή εξγαζία θαη 

ιηγφηεξν ζηελ ηερλνινγία θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ αληαγσληζηηθέο ζηελ 

επξσπατθή θαη δηεζλή αγνξά, πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ δξάζεηο ζηνρεπκέλεο ζηνλ 

ηερλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη 

ηε δηθηχσζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα λα αλαπηπρζνχλ ζπιινγηθέο κέζνδνη πξνβνιήο , 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 
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 Σηο θνηλσληθέο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο, νη νπνίεο δεδνκέλσλ ηνπ ηθαλνπνηεηηθνχ 

επηπέδνπ αθελφο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη αθεηέξνπ ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ρξήδνπλ ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ 

γηα ηελ ελίζρπζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ δνκψλ θαη ππεξεζηψλ, απνβιέπνληαο ζηελ 

θάιπςε ηνπ επξχηεξνπ Βαιθαληθνχ ρψξνπ, ζηε ζπκπιήξσζε ηεο πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο (πγεία) θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ψζηε 

λα γίλεη ε Πεξηθέξεηα ηαπηφζεκε κε πςεινχ επηπέδνπ πξνλνηαθέο θαη θνηλσληθέο 

ππνδνκέο, δηεπξχλνληαο έηζη ηελ εκβέιεηά ηεο.  

 Σν πεξηβάιινλ ην νπνίν απνηειεί βαζηθφ πφξν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πξέπεη 

λα πξνζηαηεπζεί απφ ηηο επθαηξηαθέο αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο. Ζ πνηφηεηα πξέπεη λα 

απνηειέζεη θεληξηθή ζπληζηψζα ησλ δξάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε θαη 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ηεξεάο Διιάδαο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί ειθπζηηθφ θαη βηψζηκν ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα.  

Ζ γλψζε θαη ε θαηλνηνκία απνηεινχλ θεληξηθφ ππιψλα αλάπηπμεο ζηε λέα Πξνγξακκαηηθή  

Πεξίνδν, δεδνκέλνπ φηη ε ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγίαο λέαο γλψζεο πνπ νδεγεί ζε λέα 

ηερλνινγηθά πξντφληα, δηαδηθαζίεο θαη ππεξεζίεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο 

απνηειεί βαζηθφ κέιεκα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Ζ θαηλνηνκία αληηκεησπίδεηαη κε ηελ επξεία 

ηεο έλλνηα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ ηερλνινγηθή, αιιά θαη ζηε δηνηθεηηθή, 

παξαγσγηθή, νξγαλσηηθή θαηλνηνκία. Αθνξά ζηελ αλάπηπμε λέσλ δνκψλ νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο, είηε απηή αθνξά  ην δεκφζην είηε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζηελ παξαγσγή 

λέσλ ηδεψλ ζην ζχλνιν ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηα ππάξρνληα πξντφληα ή λα εκπλεχζνπλ ηελ παξαγσγή 

λέσλ, θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ λέσλ ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Οη πνιηηηθέο γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο ηεο γλψζεο πξέπεη λα 

εζηηάδνληαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ επηκέξνπο ζπληειεζηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ φξν 

«θαηλνηνκία», νη νπνίνη είλαη: 

 Αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

 Μεηάδνζε θαη εθαξκνγή ηεο γλψζεο θαη  

 Υξεκαηνδφηεζε ηεο θαηλνηνκίαο – δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ 

Ζ εμσζηξέθεηα, απνηειεί ηνλ ηξίην αλαπηπμηαθφ ππιψλα δεδνκέλνπ φηη είλαη βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαη’ 

επέθηαζε κίαο καθξνπξφζεζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζην επηδησθφκελν 

αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηεο Πεξηθέξεηαο. Δίλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηνπο άιινπο δχν 

αλαπηπμηαθνχο ππιψλεο, αιιά απαηηεί κηα λέα ζεψξεζε ηνπ επηρεηξείλ θαη ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δηαθνξνπνίεζε, ηελ θαηλνηνκία, ηελ εηζαγσγή λέσλ 
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κεζφδσλ θαη ηελ επειημία ησλ θαηεζηεκέλσλ θαη παξαδνζηαθψλ αμηψλ. Απηή ε «λέα θηινζνθία» 

πξέπεη λα ζηνρεχεη: 

 ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

επηκφξθσζεο 

 ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ 

 ηελ αλάπηπμε ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ θαη πιεξνθνξηθήο ψζηε λα απμεζεί ν 

αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ θαη ζε 

πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο 

 ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη δηθηχσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηα νπνία ζα ηηο 

βνεζνχζαλ πηζαλψο λα κεηψζνπλ ην θφζηνο εκπνξίαο θαη λα εηζρσξήζνπλ πην εχθνια 

ζε λέεο αγνξέο.  

 ηε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε Δξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα θαη 

Παλεπηζηεκηαθνχο θνξείο γηα ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

 ηελ έξεπλα θαη δεκηνπξγία επελδπηηθψλ θηλήηξσλ ζε λεπξαιγηθνχο ηνκείο ηεο 

παξαγσγήο 

 ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, λα εζηηάδεη ζηελ αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ παξαγσγηθψλ 

κνληέισλ κε έκθαζε ζηε παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο (βηνινγηθψλ, νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο παξαγσγήο, παξαδνζηαθψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ), ζηελ πξνψζεζε λέσλ 

ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ (ελεξγεηαθά θπηά θιπ) θαη ζηελ αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ ζε 

εγρψξην θαη ππεξεζληθφ επίπεδν 

 ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, λα επηδησρζεί ε «αλαβάζκηζε» ηεο επαγγεικαηηθήο 

θνπιηνχξαο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ή νπνία πξέπεη λα απνζπλδεζεί απφ ην επθαηξηαθφ θαη 

γξήγνξν θέξδνο, ε επαξθήο πξνβνιή ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο θαη ε 

πξνζέιθπζε αγνξαζηηθνχ θνηλνχ πνπ επηζπκεί πνηνηηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα, 

νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θα 

Δπηπξφζζεηα, ζεκειηψδεο αξρή πνπ δηαηξέρεη νξηδφληηα ην αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηεο 

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο είλαη ε αεηθνξία, απνηειψληαο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Ο ζηφρνο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο πξνδηαγξάθεη 

πσο ην ζχλνιν ησλ ζρεδηαδφκελσλ παξεκβάζεσλ ζέηνπλ σο ζηφρν ηελ ηαπηφρξνλε επίηεπμε 

ελφο νηθνλνκηθνχ βηψζηκνπ, θνηλσληθά δίθαηνπ θαη πεξηβαιινληηθά ππεχζπλνπ αλαπηπμηαθνχ 

απνηειέζκαηνο.  
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ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ 

 

2.1. ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο 

ηελ Διιάδα ν αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο έρεη αξρίζεη λα εηζάγεηαη κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε 

ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ρψξεο. Απηφ δπζηπρψο έρεη δεκηνπξγήζεη ηεηειεζκέλα θαη πνιιά 

πξνβιήκαηα ζηηο δηαδηθαζίεο,   ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα είραλ απνθεπρζεί. κσο έλα 

ζεκαληηθφ  πιενλέθηεκα  απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο , είλαη φηη καο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα  

δηδαρήο απφ ηελ εκπεηξία ησλ άιισλ. Μπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ πνηα είλαη ηα επηηπρεκέλα 

παξαδείγκαηα αλάπηπμεο θαη ηερλνινγηθνχ δηνξζσηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ άιισλ πεξηνρψλ νη 

νπνίεο δηαζέηνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ εθάζηνηε ππφ κειέηε πεξηνρή.Πιένλ απηνχ, 

ε θαζπζηέξεζε απηή, καο πεξέρεη ρξνληθά ηελ δπλαηφηεηα λα εληνπίζνπκε θαη λα εζηηάζνπκε ζε 

φια ηα πηζαλά ζεκεία,ζηα νπνία κπνξνχκε λα παξέκβνπκε θαη λα ζρεδηάζνπκε δξάζεηο, κε 

απψηεξν πάληα ζηφρν θαη φξακα ηελ αλάπηπμε θαη πξφνδν ηνπ Γήκνπ, ζε φινπο ηνπο ηνκείο, 

ηνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. 

Έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην αλάπηπμεο κπνξεί λα ζπκβάιεη πξαγκαηηθά ζηελ αλάπηπμε κηαο 

πεξηνρήο φηαλ ζπλδπάδεη δεκηνπξγηθά ηε δηάγλσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο κε ηδέεο θαη πξνηάζεηο νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ πθηζηάκελε εζληθή θαη δηεζλή εκπεηξία 

θαη ν ζπλδπαζκφο απηφο πξαγκαηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ηδεψλ βξίζθεη γφληκν έδαθνο ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία θαη δηνίθεζεο θαη κεηαηξέπεηαη ζε φξακα θαη ζπιινγηθνχο ζηφρνπο. 

Ζ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή απφ ηε θχζε ηεο έρεη δπλακηθφ ραξαθηήξα θαζψο ζηεξίδεηαη κελ 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, αιιά ε έκθαζε ηεο βξίζθεηαη ζηε δεκηνπξγηθή 

παξέκβαζε θαη ηε δξάζε. ε έλα θφζκν πνπ αιιάδεη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο, ε αλαπηπμηαθή 

ζηξαηεγηθή κηαο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα έρεη ην βιέκκα ζηξακκέλν ζην κέιινλ, λα θαηαλνεί 

εγθαίξσο ηηο λέεο ηάζεηο θαη δπλακηθέο θαη λα απνθεχγεη ηελ επαλάπαπζε ζηηο ζπληαγέο ηεο 

πεπαηεκέλεο. Να αληηιακβάλεηαη φηη ην λέν νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ απαηηεί 

λένπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θαη λέεο πνιηηηθέο. Ζ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα είλαη 

αλνηρηή ζε λέεο ηδέεο, λα ηηο ελζαξξχλεη θαη λα ηηο εληζρχεη θαη λα πξνζπαζεί λα ελζσκαηψζεη 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία κεραληζκνχο θαηαλφεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο. Ζ 

δηάζεζε γηα κάζεζε, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε έξεπλα, ε εθεπξεηηθφηεηα, ε εμσζηξέθεηα θαη ε 

αλαδήηεζε ηνπ θαηλνχξγηνπ πξέπεη λα είλαη θεληξηθά ζηνηρεία ηεο ζηξαηεγηθήο θαη λα βξίζθνπλ 

ηελ έθθξαζε ηνπο ζε κηα ζεηξά απφ ζπγθεθξηκέλεο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο.  

Ζ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε κηα 

επξχηεξε θνηλσληθή ζπλαίλεζε, λα δηακνξθψλεη ζηφρνπο θαη έλα φξακα γηα ηελ πφιε νη νπνίνη 

λα πείζνπλ θαη λα θηλεηνπνηνχλ επξχηεξα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ηελ πεξηνρή. Γηα λα γίλεη 

απηφ ζα πξέπεη νη πνιηηηθέο ηεο λα απνθεχγνπλ ηε λνκνκέξεηα θαη λα πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο 
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γηα αλαπηπμηαθφ κέξηζκα ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο νκάδεο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη 

ζα πξέπεη λα απνθεχγεη ηηο αλαγθαίεο ηνκέο. εκαίλεη φκσο φηη ηα θφζηε θαη ηα νθέιε πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα είλαη ηζφξξνπα θαηαλεκεκέλα θαη 

επηπιένλ, απηή ε θαηαλνκή ζα πξέπεη λα είλαη νξαηή θαη κέζα ζηα φξηα ηεο θνηλήο ινγηθήο.  

 

2.1.1. Απνζηνιή, ξακα, Αξρέο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαθπβέξλεζεο  

Ζ  ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο γηα ηελ επφκελε κεζνπξφζεζκε πεξίνδν 

έξρεηαη λα ππεξεηήζεη ηηο πνιηηηθέο ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο βησζηκφηεηαο φπσο απηέο 

εθαξκφδνληαη ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ζηελ Δπξψπε αιιά θαη δηεζλψο. Οη αξρέο ηεο βηψζηκεο 

πφιεο θαη ηεο αεηθνξηθφηεηαο γηα πξψηε θνξά δηαηππψζεθε ζηε ζρεηηθή έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο 

G.H. Brundtland ηνπ ΟΖΔ ην 1991 «ην θνηλφ καο κέιινλ», πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηεο 

«AGENDA 21», θαζψο θαη ηνπ «ρεδίνπ ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ».  

Βηψζηκε αλάπηπμε είλαη ε αλάπηπμε, ε νπνία ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ρσξίο λα 

ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ηθαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

αλάγθεο. 

Οη ζηφρνη πνιηηηθήο ηνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αζηηθή Αλάπηπμε ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ 1998 αθνξνχλ ζε: 

 Δλδπλάκσζε ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζε κηθξά θαη κεγάια 

αζηηθά θέληξα. 

 Πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο αλαδσνγφλεζεο ησλ 

ππνβαζκηζκέλσλ αζηηθψλ δσλψλ 

 Πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπηθή θαη παγθφζκηα αεηθνξία 

 πκβνιή ζηελ θαιή δηαθπβέξλεζε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

ηνπηθνχ δπλακηθνχ 

2.1.2. Απνζηνιή 

« Ζ δηαθπβέξλεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη ε παξνρή δεκνζίσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε 

βηψζηκε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο» 

2.1.3. ξακα 

Σν φξακα ηνπ Γήκνπ απνηειεί ηε ζπλνπηηθή  δηαηχπσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο νθείιεη λα 

ζπλδέεη ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο κειινληηθέο επηδηψμεηο ηεο πφιεο ζπλεθηηκψληαο ηηο 

πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο, ηηο γεληθφηεξεο ηάζεηο θαη θαηεπζχλζεηο ζην πεξηθεξεηαθφ, ζην εζληθφ 
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θαη ζην παγθφζκην πεξηβάιινλ θαη αμηνινγψληαο ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηεο. ην πιαίζην 

απηφ ην φξακα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο είλαη: 

«Έλαο ζχγρξνλνο θαη ιεηηνπξγηθφο Γήκνο, κε αληαγσληζηηθή νηθνλνκία, 

πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο γηα ηνπο πνιίηεο, ηθαλφο λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ζχγρξνλεο απαηηήζεηο» 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ νξάκαηνο, ν Γήκνο Σαλάγξαο εθπνλεί ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα γηα ηα έηε 2011 -2014, ζην νπνίν αλαιχεηαη αθελφο, ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θαη αθεηέξνπ, ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα 

εθαξκφζεη ν Γήκνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ Γεληθψλ ηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην, έρνληαο κεζνπξφζεζκν ρξνληθά νξίδνληα, ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη επθαηξηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη θηλδχλσλ / 

πεξηνξηζκέλσλ πνπ εκθαλίδεη ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.  

 

2.1.4. Καηεπζπληήξηεο Αξρέο 

Οη θαηεπζπληήξηεο αξρέο νη νπνίεο πηνζεηνχληαη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαζψο θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο 

απνζηνιήο θαη ηνπ νξάκαηνο ηνπ Γήκνπ αθνξνχλ ζηηο εμήο: 

 Κηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ αλζξψπηλσλ, πιηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη 

δπλαηνηήησλ 

 Τηνζέηεζε Οινθιεξσκέλσλ Παξεκβάζεσλ  

 Πξνψζεζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ 

 Αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθνχο, αιιά θαη ππεξηνπηθνχο θνηλσληθνχο, 

πνιηηηζηηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο 

 Πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία 

 Αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ 

 Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Κνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ πνιηηψλ 

 Γηαθάλεηα ρξεζηή δηαρείξηζε 

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζηα ζχγρξνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη ε αλάιεςε 

ζρεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

 Πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ 

 Ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ 

 Ηζφηηκε εμππεξέηεζε φισλ ησλ θαηνίθσλ ρσξίο δηαθξίζεηο 
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2.1.5. Γηαζχλδεζε Σνπηθνχ θαη Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ 

Οη πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα ζε παγθφζκην επίπεδν, ζηελ Δπξψπε θαη εηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα 

απαηηνχλ θνηλή αληηκεηψπηζε – βαζηζκέλε ζηε ζπλελλφεζε, ζηε ζπλεξγαζία θαη ζηελ 

απνθαζηζηηθφηεηα, φρη κφλν κεηαμχ ησλ αξρψλ θαη ησλ δεκφζησλ θνξέσλ αιιά ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ηδησηηθέο παξαγσγηθέο δπλάκεηο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ 

 

Ζ άκβιπλζε ησλ δηαθνξψλ, ησλ αληζνηήησλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ λένπ 

«θαιιηθξαηηθνχ» Γήκνπ Σαλάγξαο είλαη ν ζηφρνο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ν νπνίνο ζα επηηεπρζεί 

κέζα απφ δξάζεηο πνπ ζα ζπλδένπλ ηνλ πξσηνγελή κε ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ελψ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ επθαηξίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηεη. 

Αληίζηνηρα, ε άξζε ησλ αληζνηήησλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο είλαη έλα δήηεκα 

ζην νπνίν ε ίδηα ε Δπξψπε εζηηάδεη δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα κέζα απφ ηελ Πνιηηηθή γηα ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε πνπ εμεηδηθεχεηαη ζην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεξεάο 

Διιάδαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη αληίζηνηρα ηηο εζληθέο δηαθνξέο. 

αθψο κέζα απφ ηελ ζηνρεπφκελε ελέξγεηα πνπ ηζρχεη γηα ηελ θάζε πεξηθέξεηα ηεο Δπξψπεο 

ρσξηζηά – ε Δ.Δ. απνζθνπεί αθελφο ζηελ κείσζε ησλ αληζνηήησλ αλάκεζα ζηηο πεξηθέξεηεο 

ηεο αιιά επίζεο θαη ζηε δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο θνηλήο αγνξάο ζε φιε 

ηεο ηελ επηθξάηεηα – ζε ζρέζε κε ηα θξάηε – κέιε ηεο.  

Χο εθ ηνχηνπ , ε αλάδεημε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηθεξεηψλ 

θαη ησλ ηνπηθψλ πφξσλ απαηηεί πνιπεπίπεδν ζρεδηαζκφ θαη ηζρπξέο ζρέζεηο ζπλάθεηαο θαη 

ζπλέξγεηαο.  

Κξίλεηαη ζθφπηκν, ζην ζεκείν απηφ λα ηνληζηεί ζε επίπεδν πνιηηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, ε 

έληαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζην πιαίζην ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, Αληίζηνηρα, ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή αλάπηπμεο 

εληάζζεηαη ζην Δζληθφ ρεδηαζκφ Αλάπηπμεο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ηνπ ηηο Δπξσπατθέο 

Πνιηηηθέο.  

 ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην πεξηιακβάλνληαη: 

1. Ζ δηαηχπσζε ηνπ Οξάκαηνο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ησλ Καηεπζπληήξησλ Αξρψλ πνπ 

ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη, κε γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο 

2. Ζ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή κέζσ 

ηνπ θαζνξηζκνχ ηξαηεγηθψλ ηφρσλ 

3. Ζ εμεηδίθεπζε – αλάιπζε ησλ Γεληθψλ ηφρσλ ζε Άμνλεο θαη Μέηξα 

 

2.2. Γηαηχπσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο 

ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε έγηλε ν εληνπηζκφο ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ ηνπηθήο θαη 

εζσηεξηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ν Γήκνο Σαλάγξαο ηελ επφκελε 

πεξίνδν. ην θεθάιαην απηφ δηαηππψλεηαη ην φξακα θαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο θαη δηαθπβέξλεζεο 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ζαλ ζπλνπηηθή δηαηχπσζε ηνπ πσο βιέπεη ε πνιηηηθή εγεζία ηνλ Γήκν ηα 

επφκελα ρξφληα. Γηαηππψλνληαη νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο, κε ηε κνξθή γεληθφηεξεο θηινζνθίαο 
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γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πνιίηεο, γηα ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη εθηέιεζεο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ηνπ Γήκνπ.  

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη πξνζέγγηζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν Γήκνο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί. Ζ ζηξαηεγηθή πνπ ζα  

αθνινπζήζεη ν Γήκνο ζα γίλεη κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεο 

νη νπνίνη ζα νκαδνπνηεζνχλ ζε άμνλεο θαη κέηξα. 

ε γεληθέο γξακκέο ηα θξίζηκα ζεκεία ηνπηθήο αλάπηπμεο αθνξνχλ  ηνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο: 

 Σνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ αιιά θαη ησλ επηζθεπηψλ, κε 

έκθαζε ζε ζέκαηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο  

 Σεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, παηδείαο, πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ κε έκθαζε ζηα ζέκαηα 

πξφλνηαο θαη ζηήξημεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ 

 Σεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη απαζρφιεζεο κε έκθαζε ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ αιιά θαη 

ζηα γεληθφηεξα ζέκαηα απαζρφιεζεο.  

Παξάιιεια ε αλάιπζε ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ αλέδεημε θξίζηκα ζεκεία ζηελ 

εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ ηα νπνία θαιείηαη λα επηιχζεη, ψζηε κα δξνκνινγήζεη ηηο 

βάζεηο γηα ηελ επηηπρή πξνζέγγηζε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα ζέζεη.  

Ζ απνζηνιή ελφο Γήκνπ φπσο νξίδεηαη απφ ην χληαγκα ηεο ρψξαο, ηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΔΥΣΑ) θαη ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ είλαη «Ζ δηαθπβέξλεζε 

ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη ε παξνρή δεκφζησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε 

βηψζηκε αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ», 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ην αλαπηπμηαθφ φξακα γηα ηελ πεξηνρή ζπλνςίδεηαη σο εμήο: 

«Σν φξακα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο είλαη ε αλάδεημε ηνπ ζε νηθνλνκηθφ, 

ηνπξηζηηθφ & Πνιηηηζηηθφ πφιν αλάπηπμεο πηνζεηψληαο θαη εθαξκφδνληαο 

ηηο βαζηθέο αξρέο βηψζηκεο αλάπηπμεο». 

Σν φξακα πεξηγξάθεη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν ηελ κειινληηθή επηζπκεηή θαηάζηαζε θαη εηθφλα ηνπ 

Γήκνπ, σο πεξηνρή αιιά θαη σο νξγαληζκνχ, γηα ηελ επφκελε κεζν-καθξνπξφζεζκε πεξίνδν. 

Δπηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο θαη κε ηελ επξχηεξε δπλαηή θνηλσληθή 

ζπλαίλεζε. Απαηηεί ηελ ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηεο πεξηνρήο γηα ηελ 

νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηε ζρεδηαδφκελε πξνζπάζεηα θαη ηελ πινπνίεζε ηεο. Χζηφζν ε 

ζεκαζία ηεο ελεξγνπνίεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο δελ αθνξά κφλν ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Ζ ζπκκεηνρή φισλ ησλ ηνπηθψλ πφξσλ ζα ζπκβάιιεη ζηε 

δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ν νπνίνο είλαη θαηαιπηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 
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ηζφξξνπε αλάπηπμε. Ζ ηζφξξνπε αλάπηπμε ζα εμαζθαιίζεη ηελ αιιεινπρία δξάζεσλ θαη ηε 

ζπλέρεηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ηεο αλάπηπμεο ζην δηελεθέο.  

 

Σν φξακα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο είλαη ξεαιηζηηθφ, δπλακηθφ, ζχλζεην, πνιπιεηηνπξγηθφ θαη 

θνηλσληθά απνδεθηφ. 

Καηεπζπληήξηεο Αξρέο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο απνζηνιήο θαη ηνπ νξάκαηνο, 

ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πνιίηεο, ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ πφξσλ ηνπ Γήκνπ, ζηηο νπνίεο ζα βαζηζηεί ν Γήκνο Σαλάγξαο γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ Οξάκαηφο ηνπ είλαη κεηαμχ άιισλ, φπσο παξαπάλσ δηαηππψζεθαλ θαη νη εμήο: 

 Ζ επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κέζα απφ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ 

πφξσλ θαη δπλαηνηήησλ κε ζεβαζκφ ζηηο αξρέο ηεο αεηθφξν αλάπηπμεο 

 Ζ πηνζέηεζε νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ πνιχπιεπξεο αλάπηπμεο κε ζεβαζκφ 

ζηνλ άλζξσπν. 

 Ζ δηαθάλεηα θαη ρξεζηή δηαθπβέξλεζε θαζψο επίζεο θαη πξνψζεζε ηεο ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο πνιηηψλ 

 Ζ θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη δηθαηνζχλε 

 Ζ  αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθνχο θνξείο 

 Ζ αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο θαη ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ 

 

2.3. Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο  

Ζ ζπλνιηθή πξνζπάζεηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο είλαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαη ε ρξήζε κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ κε 

ηξφπν ηέηνην πνπ λα πξνζδψζνπλ λέα αλαπηπμηαθή πξννπηηθή. Ο ηξφπνο απηφο ζπληζηάηαη ζηε 

ιήςε θαηλνηφκσλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ ζε θάζε θάζε πινπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ, έηζη 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ κέζσ δηνξζσηηθψλ θαη 

βειηησηηθψλ θηλήζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ, 

πξνεγνχκελα ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα θαη αμηνπνηήζεθαλ σο πιεξνθνξηαθά κέζα εληζρχνληαο 

ηελ ζχγρξνλε νπηηθή θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο πνπ νθείιεη λα έρεη ην Δ.Π. 

πγρξφλσο, ε αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή 

ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο: 

 Σεο ζπκβαηόηεηαο θαη ηεο άκεζεο ζπζρέηηζεο κε ην αλαπηπμηαθό όξακα. Γειαδή 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φινπο εθείλνπο ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο, ε πινπνίεζε ησλ 

νπνίσλ ζα νδεγήζεη ηελ πεξηνρή ζηελ θνηλσληθά επηζπκεηή θαηάζηαζε. ηελ νπζία 
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πξφθεηηαη γηα ηε ζηξαηεγηθή εμεηδίθεπζεο ηνπο νξάκαηνο, κέζσ ηεο δηαηχπσζεο 

εμεηδηθεπκέλσλ ζηφρσλ. 

 Σεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη επηκέξνπο ζηφρνη ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, ρσξίο επηθαιχςεηο ή ζπγθξνχζεηο θαη αιιειναλαηξέζεηο. 

 Σεο ζεκαηηθήο εμεηδίθεπζεο, δειαδή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

δηαθξηηνχ πεξηερνκέλνπ θάζε ζηφρνπ θαη ηεο πξνψζεζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. 

 Σεο εθηθηόηεηαο, δειαδή ηεο δηαηχπσζεο ζηφρσλ πνπ είλαη ξεαιηζηηθνί θαη 

πινπνηήζηκνη. 

 Σεο θνηλσληθήο απνδνρήο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ζα πξέπεη λα είλαη 

απνδεθηνί θαη λα ηπγράλνπλ ηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο. 

 Σεο ζπλάθεηαο κε ηηο λνκαξρηαθέο, πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο θαη επξσπατθέο 

αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηόηεηεο, ψζηε αθελφο λα έρνπλ κεγάιε πηζαλφηεηα 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη αθεηέξνπ λα ζπλεξγνχλ κε απηέο ψζηε λα ππάξρεη 

πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη γηα ην Γήκν Σαλάγξαο έρνπλ σο εμήο: 

ηξαηεγηθφο ζηφρνο 1: Δηζαγσγή θαη Καζηέξσζε ησλ αξρψλ βηψζηκεο Αλάπηπμεο ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ πνιηηηθψλ ηνπ Γήκνπ 

Ζ Βηψζηκε Αλάπηπμε απνηειεί ηε κεγάιε πξφθιεζε γηα ηα επφκελα ρξφληα, παξέρνληαο κηα 

κνλαδηθή επθαηξία γηα ηελ ππέξβαζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ παξειζφληνο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε 

θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη πςειήο πνηφηεηαο δσήο ζηνπο ζεκεξηλνχο πνιίηεο αιιά θαη ζηηο 

επεξρφκελεο γεληέο. 

Ήδε, νη πνιηηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο πνπ θαηαξηίδνληαη θαη κε ηελ επθαηξία ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ θνλδπιίσλ ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θηλνχληαη ζηαζεξά πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε. Ζ ηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζην 

ζρεδηαζκφ, ζπληνληζκφ θαη νινθιήξσζε πνιηηηθψλ εληάζζνληαο ηηο ζε έλα καθξνπξφζεζκν 

θαη απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ, βαζηζκέλν ζε φξνπο θαη αξρέο βησζηκφηεηαο. 

Θα πξέπεη λα πηνζεηήζεη κηα ηξαηεγηθή Βηψζηκεο Αλάπηπμεο γηα ην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ 

θαη δξάζεσλ πνπ ζρεδηάδεη, πνπ απνζθνπεί ζηελ ηζφξξνπε εμππεξέηεζε φισλ εθείλσλ ησλ 

παξακέηξσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θνηλσληθή επεκεξία ζε αξκνλία κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ: 
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 Σελ  νηθνλνκηθή παξάκεηξν κε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ 

πφξσλ.  

 Σελ θνηλσληθή παξάκεηξν, κε έκθαζε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αιιειεγγχεο. 

 Σελ πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν, κε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

απνζεκάησλ ηεο ρψξαο θαη ζηε κείσζε ησλ πηέζεσλ απφ ηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Ο ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ν ζεβαζκφο ζηνπο δεκφηεο θαη ζηνπο πνιίηεο 

θαζψο θαη ε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ καο απνηεινχλ 

ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο νδεγφο γηα ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηα επφκελα 

ρξφληα. 

ηξαηεγηθφο ζηφρνο 2: Δλίζρπζε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ 

παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο κε έκθαζε ζηελ Αλαβάζκηζε θαη Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο. 

Ζ ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη θχξην 

δεηνχκελν γηα ηελ αλάπηπμε, ηε βειηίσζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

θαη θπξίσο ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. Ζ αλάπηπμε ηεο πνηνηηθήο θαη εμσζηξεθνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ζηφρν ηελ παξαγσγηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο πξνο αγαζά θαη 

ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε πνηφηεηα, πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία, ελζσκάησζε 

γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο θαη εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ κπνξεί λα απνηειέζεη ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα γηα ηελ πεξηνρή. 

Ζ ζηξαηεγηθή ζέηεη ηηο βάζεηο γηα κηα νινθιεξσκέλε ελδνγελή αλάπηπμε, ζηελ νπνία ζα πξέπεη 

λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ε βηνκεραληθή δψλε , ε ηνπξηζηηθή δψλε απφ ηε κία θαη ε 

αγξνηηθή δψλε ηεο ελδνρψξαο απφ ηελ άιιε, κε ζθνπφ ηε δηάρπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ  πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ κηα ηέηνηα νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία, ηελ 

εμηζνξξφπεζε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ θαη ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο εζσηεξηθέο 

πεξηνρέο. 

Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη ν ζρεδηαζκφο λα θηλεζεί ζε 3 εηδηθνχο ζηφρνπο: 

Σελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ  κε παξάιιειε 

πξνζπάζεηα επηκήθπλζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ηελ χπαξμε ζνβαξήο θαη ππεχζπλεο 

πνιηηηζηηθήο θίλεζεο σο αληίξξνπεο δχλακεο ζηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ηνπξηζκνχ 

Σελ ηφλσζε ηεο γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ελδνρψξαο θαη ηε δηνρέηεπζε 

κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν πξντφλησλ ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα 
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νινθιεξσκέλν παξαγσγηθφ θχθισκα κεηαμχ πξσηνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα 

πξνζαξκνζκέλν απφιπηα θαη κε πιήξε ζπζρέηηζε ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο. 

Σελ ηνπξηζηηθή ξνή πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ Γήκνπ κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε κνξθψλ νξεηλνχ 

θαη ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ή θαη κηθηήο κνξθήο πνπ ν δήκνο κπνξεί λα πξνσζήζεη 

απνηειεζκαηηθά. ηελ πξνζπάζεηα απηή ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ θπζηθά ηνπία αιιά θαη 

παξαδνζηαθά θαη ηζηνξηθά κλεκεία ηεο ελδνρψξαο.  

ηξαηεγηθφο ζηφρνο 3: Αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο πεξηνρήο  

Ζ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο ληνπνηθηιφηεηαο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αξρή ηεο πξφιεςεο ιφγσ ηεο 

πεξηπινθφηεηαο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ κε ηνπο πφξνπο πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηελ αλζξψπηλε επηβίσζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εθηηκεζεί κέγηζηε νηθνλνκηθή 

αμία ησλ «δσξεάλ» ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα ζηηο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίεο.  

Σν πινχζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν ηνπ δηεπξπκέλνπ θαιιηθξαηηθνχ δήκνπ, φπσο 

απηφ παξνπζηάζηεθεο εθηελψο ζην πξψην θεθάιαην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, πφξνη 

νη νπνίνη δελ έρνπλ πιεγεί απφ ηηο κέρξη ζήκεξα αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο, δεκηνπξγνχλ 

πξνυπνζέζεηο γηα δηεχξπλζε, εκπινπηηζκφ θαη δηαθνξνπνίεζε θπξίσο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο, αιιά θαη ηελ ελ γέλεη αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο. Ο δήκνο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθίια ηνπία θπζηθνχ θάιινπο, ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πφιν 

πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, αλαπηχζζνληαο λέεο κνξθέο πνιηηηζηηθνχ, 

ζξεζθεπηηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ (πεδνπνξηθφο, θπζηνιαηξηθφο) ηνπξηζκφο ζηνλ νπνίν πξέπεη 

λα δνζεί έκθαζε, θαη ηνπ νπνίνπ θχξηνο ζηφρνο είλαη ε ζχλδεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο κε ηελ γεσινγηθή θιεξνλνκηά, ηα πνιηηηζηηθά κλεκεία θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ 

Γήκνπ.  

 

ηξαηεγηθφο ζηφρνο 4: Αλαβάζκηζε ηεο Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο ηνπ Γήκνπ 

Ζ εζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ, ζα πξέπεη λα 

βειηησζεί θαη λα ζπκβάιεη κέζσ ηνπ ξφινπ ηνπ ζαλ νξγαληζκφο ζηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο 

επεκεξίαο θαη πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ρσξηθήο θαη θνηλσληθήο 

ζπλνρήο. Ζ επηζπκεηή κειινληηθή θαηάζηαζε αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη 

απνδνηηθνχ δήκνπ, εμσζηξεθή θαη ηθαλνχ λα αλαπηχζζεη ζπλεξγαζίεο θαη κε άιινπο θνξείο ζε 

ειιεληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, κε νινθιεξσκέλεο θαη επέιηθηεο, ζπζηεκαηηθέο θαη δηαθαλείο 

δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο, θαζψο επίζεο θαη κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

θαη ζχγρξνλε πιηθνηερληθή ππνδνκή.  
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2.4. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ  

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ απνηειεί έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεο, 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο απαηηείηαη ε νξηνζέηεζε δχν επηπέδσλ ιήςεο απνθάζεσλ:  

A. Σν επίπεδν Γεκάξρνπ - Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ – Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ζην νπνίν 

θαζνξίδεηαη ε ηξαηεγηθή θαζψο θαη νη Γεληθνί ηφρνη ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο 

ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηξηεηία 2011-2014 θαη 

B. Σν επίπεδν ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, ζην νπνίν 

θαηαξηίδνληαη ηα ρέδηα Γξάζεο θαη πξνζδηνξίδνληαη νη εηδηθνί ζηφρνη θαη δξάζεηο γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ θαζελφο απφ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ. 

 

 

2.4.1. Πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ 

Ζ  αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα δηαζέηεη ζπλνρή κεηαμχ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο θαη γεληθψλ ζηφρσλ (κέζσλ) θαη 

ζπληζηά κηα εληαία θαη αδηάζπαζηε αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή. Θεσξείηαη βέβαην πσο ε ζπλεπήο 

εθαξκνγή ηεο, κεηά ηελ εμεηδίθεπζή ηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, ζα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά 

ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο. 

Ζ εθαξκνγή ηεο σο άλσ ζηξαηεγηθήο έρεη καθξνπξφζεζκν νξίδνληα θαη σο βαζηθφ πξννξηζκφ 

ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ζηε βάζε ησλ φξσλ πνπ ζέηεη ν 

πεξηθεξεηαθφο, εζληθφο θαη επξσπατθφο πξνγξακκαηηζκφο πξνζδηνξίδνληαη παξαθάησ νη 

άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηα κέηξα παξέκβαζεο 

κε νξηδφληηα ηελ επφκελε ηξηεηία. Σφζν νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο φζν θαη νη δξάζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θηινδνμνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηεο λέαο 

ζηξαηεγηθήο. πλεπψο, νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο, νη θνξκνί παξέκβαζεο θαη νη δξάζεηο ηνπο 

ζπληζηνχλ κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία είλαη πην γεληθή θαη πην 

καθξνπξφζεζκε. 
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ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΜΔΣΡΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ  

1) Φπζηθφ θαη Οηθηζηηθφ 

Πεξηβάιινλ – ηερληθέο 

ππνδνκέο 

Μέηξν 1.1.: Οηθηζηηθφ πεξηβάιινλ 

Μέηξν 1.2.: Φπζηθφ πεξηβάιινλ - νηθνζπζηήκαηα 

Μέηξν 1.3.: Μεηαθνξηθή ππνδνκή / θπθινθνξία/ ζηάζκεπζε / 

ζπγθνηλσλία 

Μέηξν 1.4.: Όδξεπζε / Απνρέηεπζε 

Μέηξν 1.5.: Καζαξηφηεηα θαη Γηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ 

Μέηξν 1.6.: Φπζηθφ πεξηβάιινλ – πξφιεςε θηλδχλσλ 

Μέηξν 1.7..: Υσξνηαμηθφο – Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο 

Μέηξν 1.8.: Αλαβάζκηζε αγξνηηθνχ ρψξνπ 

Μέηξν 1.9.: Βηψζηκε θηλεηηθφηεηα 

Μέηξν 1.10.: Γίθηπα & Λνηπέο ππνδνκέο 

2. Κνηλσληθή Πνιηηηθή , 

Παηδεία θαη Πνιηηηζκφο 

Μέηξν 2.1.: Τγεία θαη Κνηλσληθή Μέξηκλα 

Μέηξν 2.2.: Παηδεία / Νενιαία 

Μέηξν 2.3.: Αζιεηηζκφο 

Μέηξν 2.4.: Πνιηηηζκφο 

Μέηξν 2.5.: Δμσζηξέθεηα θαη πλεξγαζίεο 

Μέηξν 2.6.: Ηζφηεηα θαη Κνηλσληθή Δλζσκάησζε 

3. Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε 
Μέηξν 3.1.: Σνπξηζηηθή πξνβνιή Γήκνπ Σαλάγξαο 

Μέηξν 3.2.: Σνπξηζηηθφ πξντφλ Γήκνπ Σαλάγξαο 

4. Σνπηθή Οηθνλνκία θαη 

Απαζρφιεζε 

Μέηξν 4.1.: Δλίζρπζε Απαζρφιεζεο θαη Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

Μέηξν 4.2.: Αλαδηάξζξσζε ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ 

Μέηξν 4.3.: Πνιηηηζηηθή θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

Μέηξν 4.4.: Οξηδφληηεο δξάζεηο απαζρφιεζεο 

Μέηξν 4.5.: πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε 

5. Βειηίσζε δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ Γήκνπ 

Μέηξν 5.1.: Δζσηεξηθή Οξγάλσζε, Γηνίθεζε θαη Πνηφηεηα 

ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Μέηξν 5.2.: Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

Μέηξν 5.3.: Δθζπγρξνληζκφο θαη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο 

θαη επηθνηλσληψλ 

Μέηξν 5.4.: Τιηθνηερληθή ππνδνκή 

Μέηξν 5.5.: Οηθνλνκηθή Λεηηνπξγία θαη Γηαρείξηζε 
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