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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας τοπικής
αυτοδιοίκησης, έχοντας ως απώτερο στόχο τη δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού,
υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων δράσης, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων
διατάξεων της σχετικής κείμενης νομοθεσίας,1 οι ΟΤΑ α’ βαθμού υποχρεούνται να εκπονούν
Επιχειρησιακά Προγράμματα.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταρτίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του δήμου και
εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.2 Περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για
δράσεις τοπικής ανάπτυξης, καθώς και οργάνωσης των υπηρεσιών των ΟΤΑ και αποσκοπεί στην
υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.3 Παράλληλα,
συμπεριλαμβάνει όλες τις δράσεις των δημοτικών ή κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, των
δημοτικών ή κοινοτικών ανωνύμων εταιρειών, των ΝΠΔΔ και των δημοτικών ή κοινοτικών
ιδρυμάτων τους.4
Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού ήτοι, του
οράματος, των στρατηγικών στόχων, των προτεραιοτήτων της τοπικής ανάπτυξης και
χωροταξικής ανασυγκρότησης της περιοχής, καθώς και της οργάνωσης των υπηρεσιών του
δήμου Νέας Προποντίδας (εφεξής Ν.Προποντίδας), των νομικών προσώπων και των
επιχειρήσεών του, με στόχο την καταλυτική ενίσχυση των δημοτικών πρωτοβουλιών ενόψει των
επερχόμενων δυσμενών αναπτυξιακών προκλήσεων στις οποίες οφείλει να ανταποκριθεί με
συνέπεια.5
Έμφαση δίδεται στην περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του νέου δήμου όπως
αυτή προέκυψε διοικητικά μέσα από τη συνένωση των τριών πρώην ΟΤΑ που ανήκαν σ’ αυτήν6, κατ’
εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010). Μέσα από την καταγραφή των
αναπτυξιακών και των σχετικών λοιπών ιδιαιτεροτήτων του δήμου Ν.Προποντίδας, απώτερος
στόχος του παρόντος Στρατηγικού Σχεδίου είναι αφενός ο εντοπισμός και η αποτελεσματική
αντιμετώπιση των παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά και αναστέλλουν την εσωτερική
ανάπτυξη του δήμου και τη γενικότερη ανασυγκρότηση της περιοχής εντός των διοικητικών
του ορίων, και αφετέρου η κατάθεση προτάσεων για ένα αξιόλογο και αξιόπιστο πλαίσιο
δράσεων ανάδειξης και βέλτιστης αξιοποίησης των αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων της εν λόγω
περιοχής σε σχέση με το νεοδιαμορφωθέν και ιδιαζόντως απαιτητικό κοινωνικό και οικονομικό
περιβάλλον στο οποίο καλείται να προσαρμοστεί επιτυχώς.
Ως προς το γενικό περίγραμμα των επιμέρους στόχων του παρόντος Στρατηγικού Σχεδίου
εμπίπτουν σ’ αυτούς του συνολικού Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου Ν.Προποντίδας:7
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας του,
Στην προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού του ρόλου,
Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών,
Στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων,
Στην προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων,
Στην επίσπευση της ωρίμανσης και υλοποίησης των δράσεων που καθορίζει,

1

Βλ. άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114/8-6-2006 τ. Α΄), καθώς και άρθρο 266
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010, τ. Α΄).
2
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 του ΠΔ 89/11 (ΦΕΚ 213/29-9-2011, τ. Α΄) και τα άρθρα 1-2 του ΠΔ
185/07 (ΦΕΚ 221/12-9-2007, τ. Α΄).
3
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3463/2006, όπ.παρ.
4
Πρόκειται για τα «Νομικά Πρόσωπα του Δήμου» όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1, παρ. 4 του ΠΔ 89/11, όπ.παρ. Επίσης,
βλ. και αρ. 204 του Ν.3463/2006, όπ.παρ.
5
Σε συμφωνία με όσα ορίζονται στις σχετικές με τους στόχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κείμενες διατάξεις,
ιδιαίτερα δε σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εγκύκλιο 45/Αριθ.58939/25-10-2006 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
6
Του δήμου Καλλικράτειας, του δήμου Μουδανιών και του δήμου Τρίγλιας (με αλφαβητική σειρά).
7
Βλ. ιδιαίτερα εγκύκλιο 45/Αριθ.58939/25-10-2006 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
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Ø Στον περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων,
Ø Στον συντονισμό των δομών του, τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και την προώθηση του
εσωτερικού μετασχηματισμού του,
Ø Στην ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα,
Ø Στην ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και την ανάπτυξη της δυνατότητας κοινωνικού
ελέγχου.
2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία8 η διάρθρωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού δήμου
Ν.Προποντίδας. αφορά στη συνοπτική αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της
περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του δήμου, καθώς και περιγραφή του στρατηγικού
σχεδιασμού του. Στόχος της ενότητας αυτής είναι ο εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής
ανάπτυξης και εσωτερικής οργάνωσης των υπηρεσιών του δήμου μέσα από την καταγραφή των
προβλημάτων, των περιορισμών και των αναγκών, καθώς και των αντίστοιχων προτάσεων για την
αντιμετώπισή τους. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει δύο επιμέρους κεφάλαια:
1) Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η περιγραφή:
Ø Της γενικής εικόνας του δήμου ως οργανισμού, των νομικών προσώπων και των
επιχειρήσεών του,
Ø Των «κάθετων υπηρεσιών»9 του δήμου οι οποίες ομαδοποιούνται σε τρεις θεματικούς
τομείς:
Ø
i. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής.
ii. Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός & αθλητισμός.
iii. Τοπική οικονομία & απασχόληση.
Ø Των «οριζόντιων υπηρεσιών»10 του δήμου.
2) Στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης ενότητας καθορίζεται το όραμα και η στρατηγική του
δήμου μέσα από τη διατύπωση των βασικών κατευθυντήριων πολιτικών επιλογών που διέπουν τον
τρόπο λειτουργίας της δημοτικής αρχής και τον τρόπο διοίκησης των δημοτικών υποθέσεων.
Παράλληλα, πραγματοποιείται και η επιμέρους αναλυτική παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου του
δήμου. Συγκεκριμένα, αναλύονται:
Ø Το όραμα και οι αρχές του δήμου
Ø Η στρατηγική του δήμου
Ø Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

8

Σε συμφωνία με σχετική κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα με όσα ορίζονται στην Υ.Α. αριθμ. 18183/2-4-2007 (όπ.παρ.) και
στην Υ.Α. αριθμ. 5694/3-2-2011 (ΦΕΚ 382/11-3-2011, τ. Β΄) που τροποποιεί την πρώτη.
9
Ως «κάθετες υπηρεσίες» αποκαλούνται: «οι υπηρεσίες του δήμου που είναι αρμόδιες για κύριες λειτουργίες [δηλαδή] είναι
οι υπηρεσίες που συμμετέχουν στην αποτύπωση κα αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου αλλά και στην αποτύπωση και
αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας τους» (βλ. ΕΕΤΑΑ, Οδηγός κατάρτισης επιχειρησιακών προγραμμάτων δήμων,
(έκδοση 1- Σχέδιο), ΥΠΕΣΔΔΑ, (Σεπτέμβριος, 2011), σ. 25).
10
Ως «οριζόντιες υπηρεσίες» αποκαλούνται: «οι υπηρεσίες του δήμου που είναι αρμόδιες για υποστηρικτικές ή οριζόντιες
λειτουργίες [δηλαδή] είναι οι υπηρεσίες που συμμετέχουν στην αποτύπωση και αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας
τους αλλά και του Δήμου ως οργανισμού συνολικά» (βλ. ΕΕΤΑΑ, Οδηγός κατάρτισης επιχειρησιακών προγραμμάτων δήμων,
(έκδοση 1- Σχέδιο), ΥΠΕΣΔΔΑ, (Σεπτέμβριος, 2011), σ. 26).
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3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού θεσπίστηκε
για πρώτη φορά με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114/86-2006, τ. Α΄).
Ως προς τα λοιπά του μέρη,11 το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο προσδιορίζεται από τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσία που αφορά:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Στα άρθρα 266-268 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010, τ. Α΄)
Στην εγκύκλιο 45/Αριθ.58939/25-10-2006, ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Στην εγκύκλιο 66/Αριθ.50837/14-9-2007, ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Στην Υ.Α. αρ. 18183/2-4-2007 (ΦΕΚ 534/13-4-2007, τ. Β΄), ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Στην Υ.Α. αρ. 5694/3-2-2011 (ΦΕΚ 382/11-3-2011, τ. Β΄) ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Στο ΠΔ 185/07 (ΦΕΚ 221/12-9-2007, τ. Α΄)
Στο ΠΔ 89/11 (ΦΕΚ 213/29-9-2011, τ. Α΄)

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ακολουθώντας τις διαδικασίες που υπαγορεύονται από τις αντίστοιχες διατάξεις των ΠΔ 185/07
και ΠΔ 89/11, η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε από την Εκτελεστική
Επιτροπή του δήμου Ν.Προποντίδας η οποία είχε και τη γενική εποπτεία του έργου. Προκειμένου να
οργανωθούν οι διαδικασίες κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του δήμου ακολουθήθηκαν
διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:
ΒΗΜΑ 1ο: Οργάνωση του έργου.
Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του δήμου, σε συνεργασία με τα όργανα της
διοίκησης ενημέρωσε, σε πρώτη φάση, τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του δήμου σχετικά με το
εγχείρημα της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Παράλληλα, οργανώθηκαν θεματικές
ομάδες εργασίας κατ’ αντιστοιχία με τους τέσσερις άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδίου για να
υποστηριχθεί αποτελεσματικότερα η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
ΒΗΜΑ 2ο: Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής.
Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, η Εκτελεστική Επιτροπή του δήμου Ν.Προποντίδας
προσδιόρισε τεκμηριωμένα τις αρχικές κατευθύνσεις στα κρίσιμα ζητήματα της τοπικής και
εσωτερικής ανάπτυξης τα οποία υποβλήθηκαν σε περαιτέρω διερεύνηση, αξιοποιώντας τις
προτεραιότητες που αποτυπώθηκαν στο προεκλογικό πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής. Η πράξη
αυτή αποτέλεσε μια πρώτη ιεράρχηση των ζητημάτων που θα αντιμετωπίσει ο δήμος κατά σειρά
προτεραιότητας στο πλαίσιο καθορισμού του Στρατηγικού του Σχεδιασμού. Σημειώνεται επίσης, ότι
κατά το στάδιο αυτό η Εκτελεστική Επιτροπή συνεργάστηκε με τους όμορους δήμους της
Κασσάνδρας και του Πολυγύρου προκειμένου στο κείμενο της μελέτης να διασφαλίζεται ο
συντονισμός των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και η προώθηση των υφιστάμενων και
επικείμενων διαδημοτικών συνεργασιών.12
ΒΗΜΑ 3ο: Προγραμματισμός του έργου.
11

Που αφορούν στον καθορισμό των στόχων, του περιεχομένου, της δομής, των διαδικασιών, του χρονοδιαγράμματος και
των οργάνων σύνταξης, κατάρτισης και έγκρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
12
Σύμφωνα με τις απαραίτητες διαδικασίες που υπαγορεύονται από τις διατάξεις του ΠΔ 89/11 (αρ. 2, παρ. 2).

Σελίδα 5 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

Με το ΠΔ 89/11 καταργήθηκε η δυνατότητα των δήμων να αναθέτουν την τεχνική υποστήριξη
των εργασιών των ομάδων έργου σε εξωτερικούς συμβούλους,13 γεγονός που ανέτρεψε τον αρχικό
προγραμματισμό της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου Ν.Προποντίδας και
οδήγησε στον εκ νέου προγραμματισμό του έργου, εντός ενός ιδιαιτέρως περιορισμένου και
πιεσμένου χρονοδιαγράμματος το οποίο παρατίθεται αναλυτικά στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Χρονοδιάγραμμα Προγραμματισμού κατάρτισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος δήμου Ν.Προποντίδας
Στάδια και Βήματα

Έναρξη

Λήξη

Προετοιμασία και οργάνωση

30/09/2011

5/10/2011

Στρατηγικός σχεδιασμός

6/10/2011

14/10/2011

Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της
υφιστάμενης κατάστασης

14/10/2011

21/10/2011

Καθορισμός του Οράματος και της
Στρατηγικής

21/10/2011

7/11/2011

7/11/2011

21/11/2011

Συνεργασία με όμορους Δήμους

7/11/2011

21/11/2011

Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και
Διαδικασίες διαβούλευσης

7/11/2011

21/11/2011

9/11/2011

30/11/2011

Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου

9/11/2011

30/11/2011

Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων

21/11/2011

30/11/2011

Οικονομικός Προγραμματισμός του
Επιχειρησιακού Προγράμματος

9/11/2011

30/11/2011

Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης
και Αξιολόγησης

21/11/2011

30/11/2011

Έγκριση του προγράμματος και τελικές
ενέργειες

29/11/2011

30/11/2011

Διαδικασίες διαβούλευσης

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Διάρκεια

Βασική συνέπεια του πιεσμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου ήταν να
παρατηρηθούν ιδιαίτερες καθυστερήσεις στην συμπλήρωση των Ερωτηματολογίων και των Εντύπων
από τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του δήμου14 –οι οποίες όφειλαν
ταυτόχρονα να ανταποκριθούν και στις δικές τους υποχρεώσεις- με αποτέλεσμα την ασφυκτική πίεση
προς την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και την Εκτελεστική Επιτροπή προκειμένου να
ολοκληρωθεί το έργο της κατάρτισης εντός των καθορισμένων προθεσμιών.
ΒΗΜΑ 4ο: Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του δήμου.
Στο πλαίσιο της έγκυρης καταγραφής και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης του δήμου,
αλλά και της παράλληλης εισαγωγής μόνιμων διαδικασιών προγραμματισμού στο εσωτερικό του
περιβάλλον, η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης προέβη:
13
14

Βλ. άρθρο 1, παρ. 3 του ΠΔ 89/11, όπ.παρ.
Βλ. επόμενο Βήμα 4ο.
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α) Στη λεπτομερή ενημέρωση τόσο των προϊσταμένων των υπηρεσιών όσο και όλων των
αρμόδιων υπαλλήλων του δήμου και των νομικών του προσώπων σχετικά με την ενεργή συμμετοχή
και τον ιδιαίτερο ρόλο τους στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του
δήμου.
β) Στην αποστολή των σχετικών Ερωτηματολογίων και Εντύπων προς τις υπηρεσίες και τα
νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του δήμου προκειμένου να επιστραφούν επαρκώς
συμπληρωμένα και να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση.
5. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Το παρόν κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού καταρτίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του
δήμου Ν.Προποντίδας η οποία είχε επίσης, την ευθύνη του συντονισμού και της εποπτείας του όλου
εγχειρήματος. 15 Η σύνταξη του σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε από
την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του δήμου.16
Κατά την προετοιμασία και οργάνωση των διαδικασιών εκπόνησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος και προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο της Εκτελεστικής Επιτροπής και της
Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ορίστηκαν τέσσερις (4) θεματικές ομάδες17 (βλ. Σχήμα
1) κατ’ αντιστοιχία των τεσσάρων (4) αξόνων στρατηγικής του δήμου οι οποίες ασχολήθηκαν:
α) Με τη συμπλήρωση κατάλληλα δομημένων ερωτηματολογίων και εντύπων που αφορούν στην
αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του εσωτερικού και του ευρύτερου
περιβάλλοντος του δήμου Ν.Προποντίδας.
β) Με την υποβολή προτάσεων σχετικά με τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου (της
αρμοδιότητάς τους).

15

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 89/11, όπ.παρ., καθώς και αρ. 63 του Ν.3852/2010, όπ.παρ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 89/11, όπ.παρ.
17
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 89/11, όπ.παρ. Βλ. επίσης, ΕΕΤΑΑ, Οδηγός κατάρτισης επιχειρησιακών
προγραμμάτων δήμων,…, σ. 22, όπ.παρ.
16
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Σχήμα 1: Οργανόγραμμα Προετοιμασίας & Συντονισμού κατάρτισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος

Οι θεματικές ομάδες εργασίας, που εποπτεύονται από την Εκτελεστική Επιτροπή, συγκροτήθηκαν
από τα κάτωθι στελέχη:
Θεματική Ομάδα Εργασίας 1 (Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής):
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο
Καρακώστας Θεόδωρος

Κλάδος - Ειδικότητα
ΠΕ
3
Πολιτικών
Μηχανικών
ΠΕ
3
Πολιτικών
Μηχανικών
ΠΕ 5 Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών

2

Ελευθερούδης Ιωάννης

3

Θεργιού Παναγιώτα

4

Φασούλας Ευάγγελος

5

Σταματίου Αντώνιος

6

Ρήγας Δημήτριος

7

Ηλιόπουλος Ιωάννης

ΔΕ
2
Εποπτών
Καθαριότητας

8

Μπεκιάρης Ιωάννης

ΠΕ
3
Πολιτικών
Μηχανικών

ΤΕ 5 Τεχνολόγων
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών
ΤΕ4
Τεχνολόγων
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών
ΤΕ 4 Μηχανολόγων
Μηχανικών

Σχέση με το Δήμο
Προϊστάμενος Γραφείου Έκδοσης
Οικοδομικών Αδειών
Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών
Προϊσταμένη Τμήματος Ύδρευσης,
Άρδευσης,
Αποχέτευσης,
Υδραυλικών-Εγγειοβελτιωτικών
Έργων και Ασφάλειας
Μόνιμος υπάλληλος Γραφείου
θεμάτων
Συγκοινωνιών
και
Κυκλοφορίας
Προϊστάμενος Δ/νσης Ποιότητας
Ζωής,
Καθαριότητας
και
Περιβάλλοντος
Προϊστάμενος
Τμήματος
Περιβάλλοντος
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και
Πολιτικής Προστασίας
Προϊστάμενος
του
Τμήματος
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Διαχείρισης Οχημάτων
Προσωρινά διοριστέος υπάλληλος
Τμήματος
Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης και Οργάνωσης
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Θεματική Ομάδα Εργασίας 2 (Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός
και Αθλητισμός):
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Κλάδος - Ειδικότητα

Σχέση με το Δήμο

1

Μυλωνοπούλου Ζωή

ΠΕ1 Διοικητικών

Προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικής
Προστασίας,
Παιδείας
και
Πολιτισμού
Προϊσταμένη
Τμήματος
Κοινωνικής
Πολιτικής
και
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
Προϊσταμένη Τμήματος Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

2

Λεοντάκη Μαρία

ΠΕ Διοικητικών

3

Ευθυμιάδου Άννα

ΔΕ Διοικητικών

4

Παλάντζα Νίνα-Φανή

5

Οικονομίδου Γεωργία

ΠΕ
Καθηγήτρια Υπάλληλος Τμήματος Αθλητισμού
Φυσικής Αγωγής
ΠΕ
Κοινωνικών Υπάλληλος
Κοινωφελούς
Λειτουργών
Επιχείρησης
Δήμου
Ν.Προποντίδας

Θεματική Ομάδα Εργασίας 3 (Άξονας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση):
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Κλάδος - Ειδικότητα

Σχέση με το Δήμο

1

Κούρταλη Φανή

ΠΕ1 Διοικητικών

Προϊσταμένη
Δ/νσης
Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης
Προϊσταμένη
Τμήματος
Αδειοδοτήσεων
και
Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων

2

Κόμπου Μανταλένα

ΔΕ1 Διοικητικών

3

Καλπάκης Σταύρος

ΠΕ
Γεωτεχνικών- Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής
Γεωπόνων
Παραγωγής και Αλιείας

4

Παπαστεργίου Αστέριος

ΠΕ9 Γεωπόνων

Προϊστάμενος
Δ/νσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής

Θεματική Ομάδα Εργασίας 4 (Άξονας 4: Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και
Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου):
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο
Βουλγαράκη Ευτυχία

2

Γλαράκη Γερακίνα

3

Δαλαμπίρας Κων/νος

4

Ιωσηφίδου Αναστασία

5

Κεσσίδου Ελισάβετ

Κλάδος - Ειδικότητα
ΠΕ1 Διοικητικών

Σχέση με το Δήμο
Προϊσταμένη
Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
ΠΕ1 Διοικητικών
Προϊσταμένη
Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
και Προμηθειών
ΔΕ 1 Διοικητικών
Προϊστάμενος
Τμήματος
Ανθρώπινου
Δυναμικού
και
Διοικητικής Μέριμνας
ΠΕ
Δημοτικής Προϊσταμένη Δ/νσης Δημοτικής
Αστυνομίας
Αστυνομίας
ΔΕ 1 Διοικητικών
Προϊσταμένη
ΚΕΠ
Δ.Ε.
Μουδανιών
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6

Βρεττού Ευαγγελία

7

Τουμπάκης Χαρίλαος

8

Σαράφη Μαγδαλινή

9

Στούλος Βασίλειος

10

Θωμοπούλου Ιωάννα

11

Καλπάκη Σμαρώ

12

Νικολαΐδης Δημήτριος

13

Λιοζίδου Μαρία

ΠΕ1
Διεκπεραίωσης Προϊσταμένη
ΚΕΠ
Δ.Ε.
Υποθέσεων Πολιτών
Καλλικράτειας
ΔΕ 1 Διοικητικών
Προϊστάμενος
ΚΕΠ
Δ.Ε.
Τρίγλιας
ΠΕ1 Διοικητικών
Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων
και Περιουσίας
ΔΕ 1 Διοικητικών
Υπάλληλος
(ΙΔΑΧ)
του
Αυτοτελούς
Γραφείου
Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων
ΠΕ1 Διοικητικών
Προϊσταμένη
Τμήματος
Υποστήριξης
Πολιτικών
Οργάνων του Δήμου
ΠΕ19 Πληροφορικής
Υπάλληλος
Τμήματος
Τεχνολογιών Πληροφορικής &
Επικοινωνιών
Προϊστάμενος
Τμήματος
ΠΕ19 Πληροφορικής
Τεχνολογιών Πληροφορικής &
Επικοινωνιών
Προϊσταμένη
Τμήματος
ΠΕ1 Διοικητικών
Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης
και Οργάνωσης

6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε κατ’ αντιστοιχία με όσα προβλέπονται από
το σχετικό θεσμικό πλαίσιο18 αναφορικά με το περιεχόμενο και τη διαδικασία κατάρτισης των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Για το λόγο αυτό το σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, στο σύνολό του, ακολούθησε τη
μεθοδολογία που προτάθηκε από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ)19 η οποία στηρίζεται αφενός στη θεωρία τοπικού αναπτυξιακού προγραμματισμού20 και
αφετέρου στη θεωρία προγραμματισμού της δράσης δημόσιων οργανισμών21.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της εν λόγω μεθοδολογίας είναι ότι:
· Συγκροτεί μια λογική αλληλουχία συνεκτικών ενεργειών με αποτέλεσμα να αποφεύγονται
τα ανισοβαρή κείμενα στα οποία η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης καταλαμβάνει
δυσανάλογα μεγάλο μέρος σε σχέση με το κυρίως προγραμματικό μέρος.
· Προσφέρει το πλαίσιο μιας συνοπτικής ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης,
αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν τους στόχους του
προγράμματος, καθώς και τους παράγοντες εκείνους που ενισχύουν ή δρουν ανασταλτικά
στην υλοποίησή του. Αυτό συνεπάγεται τον «τεκμηριωμένο προσδιορισμό των κρίσιμων
ζητημάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο Δήμος,
λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές
προτεραιότητες, τους συνολικά διατιθέμενους οικονομικούς πόρους και τις δυνατότητές
του ως οργανισμού»22.
· Συνδέει την εκτέλεση των επιμέρους ενεργειών που περιγράφονται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα με τη συμπλήρωση κατάλληλα δομημένων πινάκων (Εντύπων), προκειμένου
να είναι σαφή και να μπορούν να μηχανογραφηθούν τα προϊόντα που προκύπτουν από τις
εν λόγω ενέργειες.
18

Βλ. «Θεσμικό Πλαίσιο», πιο πάνω στην παρούσα «Εισαγωγή».
Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά: «…η μεθοδολογία αυτή συνθέτει την ελληνική εμπειρία από την κατάρτιση
επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο των ΚΠΣ, καθώς και τη μεθοδολογία κατάρτισης επιχειρησιακών σχεδίων των
ΔΕΚΟ…» (Βλ. ΕΕΤΑΑ, Οδηγός κατάρτισης επιχειρησιακών προγραμμάτων δήμων,…, σ. 8, όπ.παρ.)
20
Σύμφωνα με την επιστήμη της τοπικής ανάπτυξης.
21
Σύμφωνα με την επιστήμη της δημόσιας διοίκησης.
22
ΕΕΤΑΑ, Οδηγός κατάρτισης επιχειρησιακών προγραμμάτων δήμων,…, σ. 9, όπ.παρ.
19
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Συνοπτικά, η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου Ν.Προποντίδας
ολοκληρώθηκε μέσα από τα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1ο: Προετοιμασία και οργάνωση
Βήμα 2ο: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
Βήμα 3ο: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του δήμου και των νομικών προσώπων του
ως οργανισμών
Βήμα 4ο: Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων
Βήμα 5ο: Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης
Βήμα 6ο: Κατάρτιση σχεδίων δράσης
Βήμα 7ο: Τριετής προγραμματισμός των δράσεων
Βήμα 8ο: Οικονομικός προγραμματισμός
Βήμα 9ο: Ολοκλήρωση του προγράμματος και τελικές ενέργειες.
Για την κατάρτιση του παρόντος Στρατηγικού Σχεδιασμού αξιοποιήθηκαν πολλαπλές πηγές
πληροφόρησης (Ερωτηματολόγια, Έντυπα, επίσημα στατιστικά στοιχεία της περιόδου 1991-2001
κ.α.) όπου καταγράφηκαν μεταξύ άλλων θέσεις και απόψεις των κυριότερων φορέων του δήμου.
Οφείλει δε, να διευκρινισθεί ότι ελλείψει επίσημων και επικυρωμένων (αλλά και ανεπίσημων)
στατιστικών στοιχείων για το συνολικό χρονικό διάστημα 2001-2011, τα πεδία του Στρατηγικού
Σχεδιασμού που αφορούν στην περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του δήμου για το εν λόγω
διάστημα αναμένεται να επικαιροποιηθούν μόλις δημοσιευτούν τα αντίστοιχα επίσημα στοιχεία από
την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.23
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Η διαδικασία διαβούλευσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας κατάρτισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 185/07,24 το εγκεκριμένο από το
Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού οφείλει να τεθεί προς συζήτηση στη Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης25 και παράλληλα να δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και
σε κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, προκειμένου να τεθεί σε ανοικτή διαβούλευση, τουλάχιστον επί δύο
(2) εβδομάδες.
Στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας διαβούλευσης και κατά τη διάρκεια δημοσιοποίησης του
Στρατηγικού Σχεδιασμού υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, από τα τοπικά ή
διαμερισματικά συμβούλια, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και
οικονομικούς φορείς. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα, μετά από απόφαση του Δημάρχου, διοργάνωσης
μιας ευρείας κλίμακας ενεργειών και δράσεων ανοικτής διαβούλευσης όπου αυτές κρίνονται
αναγκαίες (π.χ. ημερίδες, θεματικές συναντήσεις, δημόσιες συζητήσεις κ.ά.).
Οι διαδικασίες που συμβαδίζουν και έπονται της ανοικτής διαβούλευσης επί του στρατηγικού
σχεδίου προκειμένου να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ολοκληρώνονται
στα ακόλουθα βήματα:26
1ο: Οι υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων του δήμου, αφού λάβουν υπόψη τους το
εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της
διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, προτείνουν με γραπτή εισήγησή τους,
κατ’ αντιστοιχία προς τους άξονες και τα μέτρα του στρατηγικού σχεδίου, τους στόχους της κάθε
υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών,
ιεραρχημένων κατά σειρά προτεραιότητας.
2ο: Το διοικητικό συμβούλιο του κάθε νομικού προσώπου του δήμου, εντός μιας (1) εβδομάδας
από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαμβάνει απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το
αφορούν.
23
24

Σύμφωνα με σχετική ανεπίσημη πληροφόρηση, αυτό δεν αναμένεται να γίνει πριν τα μέσα του έτους 2012.
Άρθρο 2, παρ. 3 του ΠΔ 185/07, όπ.παρ.

25

Βλ. άρθρο 2, παρ. 4, ΠΔ 89/11, όπ.παρ.

26

Πρόκειται για τις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ. 4-8 του ΠΔ 185/07, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από
το ΠΔ 89/11 (όπ.παρ.).
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3ο: Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων
προγραμματισμού επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών, των συμβουλίων των δημοτικών
ενοτήτων του δήμου, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του δήμου και τις προτάσεις που
προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συντάσσει το σχέδιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος, το οποίο υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.
4ο: Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο
Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών
συμβουλίων των νομικών προσώπων του δήμου.
5ο: Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας για την
τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ.
6ο: Το εγκεκριμένο και ελεγμένο πλέον, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταχωρείται στην
ιστοσελίδα του δήμου Ν.Προποντιδας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Σελίδα 12 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.1.1. Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως
Οργανισμού
Ι. Γενικά
Με τον υπ΄αριθμ. Νόμο 3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 / 07 – 06 – 2010), γνωστό ως «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
«Καλλικράτης», συστάθηκε ο Δήμος Νέας Προποντίδας με έδρα τα Ν.Μουδανιά
αποτελούμενος από τους πρώην δήμους:
α. Καλλικράτειας
β.Μουδανιών και
γ. Τρίγλιας, οι οποίοι καταργήθηκαν.
Ο (πρώην) Δήμος Μουδανιών περιελάμβανε τους παλαιούς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού:
·

Ν.Μουδανιών.

·

Σημάντρων.

·

Ν. Φλογητών.

·

Ν. Ποτίδαιας.

·

Πορταριάς.

·

Αγίου Μάμαντος.

·

Διονυσίου.

·

Ζωγράφου.
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·

Αγίου Παντελεήμονα..
Ανάλογα, ο (πρώην) Δήμος Καλλικράτειας περιελάμβανε τους παλαιούς Ο.Τ.Α. α’

βαθμού:
·

Ν.Καλλικράτειας.

·

Ν.Συλλάτων.

·

Λακκώματος.

·

Αγίου Παύλου.

·

Ν.Γωνιάς.
Αντίστοιχα, ο (πρώην) Δήμος Τρίγλιας περιελάμβανε τους παλαιούς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού:

·

Ν.Τρίγλιας.

·

Ν. Τενέδου.

·

Ν. Πλαγίων.

·

Κρήνης.

·

Πετραλώνων.

·

Ελαιοχωρίων.
Η Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Καλλικράτειας καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της

Π.Ε. Χαλκιδικής και είναι ο πρώτος που συναντάει κανείς ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη
μέσω της Εθνικής Οδού. Βορειοανατολικά συνορεύει με την Δ.Ε. Ανθεμούντα του Δήμου
Πολυγύρου, βόρεια με τον (πρώην) Νομό Θεσσαλονίκης, νοτιοανατολικά με τη Δ.ημοτική
Ενότητα Τρίγλιας και δυτικά βρέχεται από τον Θερμαϊκό Κόλπο. Η απόσταση της Δ..Ε.
Καλλικράτειας από τη Θεσσαλονίκη (το μητροπολιτικό κέντρο της Περιφέρειας), είναι 40
χλμ.

Η συνολική έκταση της Δ.Ε. είναι 108,9 τ.χλμ, δηλαδή ποσοστό 3,7% της

Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την απογραφή της Ε.Σ.Α (2001) ο Δήμος
έχει 10.881 κατοίκους (ποσοστό 9,6% του πληθυσμού της Π.Ε.), γεγονός που σημαίνει ότι,
εμφανίζεται με αρκετά ενισχυμένο πληθυσμιακό δυναμικό.
Η Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας καταλαμβάνει τμήμα της δυτικής ακτής της Π.Ε.
Χαλκιδικής και αποτελεί νότιο τμήμα της περιοχής της «Καλαμαριάς». Είναι συνοριακή Δ.Ε.
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής., όμορη με τη Δ..Ε Βασιλικών της Π.Ε.
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Θεσσαλονίκης και τη Δ.Ε. Ανθεμούντα στην ενδοχώρα της Π.Ε. Χαλκιδικής. Στην πλευρά
του παραλιακού μετώπου (Θερμαϊκός Κόλπος), η Δ.Ε. Τρίγλιας, έχει στα ανατολικά του τη
Δ.Ε. Καλλικράτειας και δυτικά του τη Δ.Ε. Μουδανιών. Η έκτασή της εν λόγω Δ..Ε., είναι
122 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται, σύμφωνα με την
απογραφή του 2001 της Ε.Σ.Α. σε 5.888 κατοίκους. Σχεδόν το 50% εξ’ αυτών διαμένει στη
Δ..Κ. της Ν. Τρίγλιας, 24.3% στα Ν. Πλάγια, 5% στα Ελαιοχώρια, 8.5% στην Κρήνη, 6% στη
Ν. Τένεδο και 6.2% στα Πετράλωνα..
Η Δημοτική Ενότητα Μουδανιών καταλαμβάνει τμήμα της δυτικής ακτής της Π.Ε.
Χαλκιδικής και αποτελεί νότιο τμήμα της περιοχής της «Καλαμαριάς». Αποτελεί κομβικό
σημείο όσον αφορά στη δίοδο των επισκεπτών από τη Θεσσαλονίκη προς την Κασσάνδρα
και τη Σιθωνία. Η έκτασή της υπόψη Δημοτικής Ενότητας, είναι 140 τετραγωνικά
χιλιόμετρα. Ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σύμφωνα με την απογραφή του 2001
της Ε.Σ.Α. σε 17.032 κατοίκους. Το 38% εξ’ αυτών διαμένει στα Ν. Μουδανιά, 14.7% στα
Σήμαντρα, 9,3% στη Ν. Ποτίδαια, 8.9% στα Φλογητά, 8,2% στην Πορταριά, 8,1% στον
Αγ. Μάμα, 7,8% στο Διονυσίου,2,6% στον Αγ. Παντελεήμονα και 2,4% στο Ζωγράφου.
Οικονομικές δραστηριότητες
Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας περιλαμβάνει τρεις παραγωγικούς κλάδους, τον
κλάδο της φυτικής παραγωγής, τον κλάδο της ζωϊκής παραγωγής και τον κλάδο της αλιείας.
Ο πρωτογενής τομέας είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στη Δ.Ε. Μουδανιών. Εάν και
παραδοσιακά η Π.Ε. Χαλκιδικής αποτελούσε περιοχή με ανεπτυγμένο πρωτογενή τομέα, η
αλματώδης τουριστική ανάπτυξη προκάλεσε σταδιακή ελάττωση της γεωργικής γης και
εγκατάλειψη του κλάδου. Ωστόσο, στα διαμερίσματα της ενδοχώρας στα οποία δεν έχει
διαχυθεί ακόμα η τουριστική ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό, διατηρούν την παραδοσιακή
ενασχόληση με τη γεωργία, η οποία συμβάλλει σημαντικά στο εισόδημα της περιοχής. Οι
σημαντικότερες καλλιέργειες στην περιοχή είναι τα σιτηρά, το βαμβάκι, οι ελιές, τα
βερίκοκα, η φιστικιά και τα κηπευτικά. Οι κηπευτικές καλλιέργειες συγκεντρώνονται –
κυρίως- στην περιοχή Διονυσίου και Ν.Φλογητών, ενώ η καλλιέργεια της βερικοκιάς στην
Πορταριά.
Σημειώνεται ότι, όλες οι υδρογεωλογικές μελέτες καταδεικνύουν ότι, οι ποσότητες
του νερού στην περιοχή δεν είναι επαρκείς και είναι αδύνατον να αρδεύσουν το σύνολο της
γεωργικής γης. Ιδιαίτερα την περίοδο των θερινών μηνών, οπότε και οι αρδευτικές ανάγκες
των φυτών είναι μεγαλύτερες, παρατηρούνται φαινόμενα λειψυδρίας.
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Από την άλλη πλευρά, η κτηνοτροφία δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη

με τα

παράγωγά της να καλύπτουν (κυρίως) οικογενειακές και τοπικές ανάγκες. Η αλιεία αποτελεί
σημαντική οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή μελέτης. Η αλιεία στην περιοχή
πραγματοποιείται –κυρίως- με τον αλιευτικό στόλο των λιμανιών των Ν. Μουδανιών και της
Ν. Ποτίδαιας, τα οποία αλιεύουν στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου και του Β.
Αιγαίου, αλλά και με βάρκες που εξασκούν την παράκτια αλιεία. Με βάση στοιχεία του
Λιμεναρχείου Ν. Μουδανιών, στην περιοχή την προηγούμενη πενταετία υπήρχαν εξήντα δύο
(62) σκάφη παράκτιας αλιείας και ενενήντα (90) σκάφη μέσης αλιείας από την υπόλοιπη
Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη. Σημαντικές –επίσης- είναι οι παραγόμενες ποσότητες
αλιευμάτων στην περιοχή. Η ιχθυόσκαλα Ν.Μουδανιών, μία από τις μεγαλύτερες της
Μεσογείου, διακινεί τόνους γαύρου εντός και εκτός Ελλάδος. Η παράκτια αλιευτική
παραγωγή αποτελεί το 10% της συνολικής παραγωγής στο νομό, ενώ η παραγωγή που δίνουν
τα σκάφη μέσης αλιείας, ανέρχεται στο 80% και επάνω της αντίστοιχης παραγωγής του
νομού.
Στο λιμάνι των Ν. Μουδανιών υπάρχει ιχθυόσκαλα, η οποία εξυπηρετεί την ευρύτερη
περιοχή, καθώς διαθέτει τις ανάλογες τεχνικές υποδομές. Επιπλέον, στην περιοχή της Τ.Κ.
της Ν. Ποτίδαιας αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια ιχθυοκαλλιέργειες. Η σπουδαιότητα
της περιοχής για την αλιεία της Χαλκιδικής δεν συνάγεται μόνο από την αυξημένη
ιχθυοπαραγωγή της, αλλά και από στις υποδομές που αυτή παρέχει.
Η παράκτια περιοχή της Τ.Κ. του Αγίου Μάμαντος (εκτός της προστατευόμενης
περιοχής) βρίσκεται σε υψόμετρο χαμηλότερο από τη θάλασσα και θεωρείται κατάλληλη για
την ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών.
Όσον αφορά τον δευτερογενή τομέα και πιο συγκεκριμένα στην ζώνη περιμετρικά
της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και των οδών Ν.Μουδανιά – Πολύγυρος και
Ν.Μουδανιά – Ν. Ποτίδαια παρατηρούνται οι σημαντικότερες συγκεντρώσεις βιοτεχνιών και
μικρών βιομηχανιών επεξεργασίας τροφίμων και ποτών. Η δραστηριότητα με την
πολυπληθέστερη παρουσία, είναι τα ελαιοτριβεία και η επεξεργασία-κονσερβοποίηση
βρώσιμης ελιάς. Από τις υπόλοιπες δραστηριότητες που συσχετίζονται με επεξεργασίαμεταποίηση της γεωργικής παραγωγής, αναφέρεται το συσκευαστήριο βερίκοκων του
γεωργικού συνεταιρισμού Πορταριάς και ένα τυροκομείο στα Σήμαντρα.
Παρατηρείται

ότι

-προς

το

παρόν-

οι

υφιστάμενες

επιχειρήσεις

που

δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μεταποίησης, βρίσκονται διάσπαρτες στις περιοχές που
προαναφέρθηκαν και δεν έχουν πραγματοποιηθεί συγκεκριμένες δράσεις προς την
κατεύθυνση δημιουργίας οργανωμένης ζώνης υποδοχής των. Στην διασπορά οδήγησε και η
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υφιστάμενη εκτός σχεδίου νομοθεσία και τα ειδικά διατάγματα που ισχύουν για την
Χαλκιδική.
Στον τριτογενή τομέα κυριαρχούν οι δραστηριότητες τουριστικού χαρακτήρα, το
εμπόριο, οι μεταφορές και οι οικοδομικές δραστηριότητες. Η Δ.Ε. Μουδανιών αποτελεί το
κέντρο της ευρύτερης περιοχής στην παροχή υπηρεσιών. Στον οικισμό των Ν. Μουδανιών
εδρεύουν πολλοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών:
· Δημαρχείο.
· Αστυνομικό Τμήμα.
· Ειρηνοδικείο.
· Λιμεναρχείο.
· Τελωνείο.
· Ταχυδρομείο.
· Ο.Α.Ε.Δ.
· Δ.Ο.Υ.
· Πολεοδομική Υπηρεσία.
· Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολίτη (Κ.Ε.Π.)
· Κέντρο Υγείας.
· Κτηνιατρείο.
· Υποκαταστήματα διαφόρων εμπορικών τραπεζών.
· Υποκαταστήματα Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Εκτός οικισμού Ν. Μουδανιών, μόνο στον οικισμό των Σημάντρων υπάρχουν
υποκαταστήματα των ΕΛ.ΤΑ Α.Ε., καθώς και της Αγροτικής Τράπεζας Α.Ε.
Ο τουρισμός αποτελεί για τον Δήμο Ν.Προποντίδας μία από τις σημαντικότερες
οικονομικές δραστηριότητες. Η μικρή απόστασή του από το Π.Σ.Θ. σε συνδυασμό με τα
πολλά χιλιόμετρα παραλιακής ζώνης και το συνολικότερο τουριστικό πλαίσιο που έχει
διαμορφωθεί στην περιοχή της Π.Ε. Χαλκιδικής, είναι οι συνθήκες που καθιστούν τον
τουρισμό σημαντική οικονομική δραστηριότητα για την περιοχή.
Ο Δήμος Ν.Προποντίδας παρουσιάζει ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουρισμό, όπως και η
ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, κατά τους θερινούς μήνες επί το πλείστον. Ωστόσο, ο
χαρακτήρας του τουρισμού στο Δήμο παρουσιάζει μία διαφοροποίηση από αυτόν που
αναπτύσσεται στις δύο χερσονήσους (Κασσάνδρα και Σιθωνία) της Χαλκιδικής. Το γεγονός
αυτό οφείλεται –κυρίως- στο φυσικό περιβάλλον του Δήμου, το οποίο είναι ομοιόμορφο
χωρίς σημαντική βλάστηση και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ενώ και οι ακτές της
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περιοχής μειονεκτούν συγκριτικά με τις ιδιαίτερες και σε μεγάλο βαθμό αξιοποιημένες ακτές
των δυο χερσονήσων.
Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, έχουν τις ρίζες τους
στην έλλειψη υποστηρικτικών υποδομών ποιοτικού τουρισμού, στη μειωμένη φυσική
ομορφιά του τοπίου και των ακτών,

συγκριτικά με τις χερσονήσους Κασσάνδρας και

Σιθωνίας, στην εποχικότητα που παρατηρείται στον κλάδο και δεν διασφαλίζει σταθερό
εισόδημα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, στο μονοδιάστατο χαρακτήρα του, στην έλλειψη
σχεδιασμού, στα προβλήματα των δικτύων (ύδρευση, αποχέτευση) ιδιαίτερα σε περιόδους
αιχμής και στον χαρακτήρα οικισμών του Δήμου, όπως τα Ν. Μουδανιά,η Ν.Καλλικράτεια, η
Τ.Κ. Ν.Συλλάτων, η Τ.Κ. Αγίου Παύλου, η παραλία Διονυσίου και τα Ν. Φλογητά, που
θυμίζουν έντονα αστικό περιβάλλον.
Στον αντίποδα, η περιοχή έχει αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία μπορούν
να προσφέρουν

ώθηση στον

κλάδο.

Πλεονεκτήματα για ανάπτυξη τουριστικών

δραστηριοτήτων αποτελεί η γειτνίαση με το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, η
θέση του Δήμου ως κομβικό σημείο στις μεταφορές της Π.Ε. Χαλκιδικής, οι αρχαιολογικοί
χώροι που υπάρχουν στην περιοχή, ο πολιτιστικός χαρακτήρας του Δήμου με πλήθος
σημαντικών εκδηλώσεων στους διάφορους οικισμούς του και τέλος, το μεγάλο μήκος
ακτογραμμής.
Ανάλογα, στην Δ.Ε. Τρίγλιας

ο πρωτογενής τομέας είναι ο –κατεξοχήν-

σημαντικότερος τομέας οικονομικής δραστηριότητας. Η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί
το σημαντικότερο κλάδο του πρωτογενή τομέα για την περιοχή, ενώ ο βαθμός εκμετάλλευσης
της κτηνοτροφίας είναι μικρότερος και πιο περιορισμένος. Τέλος, στον τομέα της αλιείας
δραστηριοποιείται ένας μικρός αριθμός αλιέων στη Τ.Κ. Ν.Πλαγίων, η παραγωγή των οποίων
διοχετεύεται κυρίως στα Ν.Μουδανιά (αλλά και στην τοπική αγορά), χωρίς –όμως- να
λειτουργεί οργανωμένη αγορά.
Παράλληλα όμως, ο δευτερογενής τομέας – εάν και δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος
– αποτελεί (από άποψη συμβολής στην τοπική οικονομία) τον δεύτερο σημαντικότερο τομέα
οικονομικής δραστηριότητας στην Δ.Ε. Τρίγλιας. Αναφέρεται ότι, στην ευρύτερη περιοχή
λειτουργούν παραδοσιακά τυροκομεία, αλευρόμυλος, ελαιουργείο, βιοτεχνίες ενδυμάτων,
παρασκευαστήριο σαλατών, σφαγείο, συσκευαστήριο ντομάτας, μονάδα παρασκευής έτοιμου
σκυροδέματος, επιπλοποιεία, βιοτεχνίες παραγωγής γεωργικών μηχανημάτων κ.ά.
Όσον αφορά τον τριτογενή τομέα, δεν χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ανάπτυξης
στη Δ.Ε. Τρίγλιας, καθώς δεν απαντώνται βασικές υπηρεσίες, όπως τράπεζες, δημόσιες
υπηρεσίες, οργανισμοί κοινής ωφέλειας (υποκαταστήματα Ο.Τ.Ε. Α.Ε., Δ.Ε.Η. Α.Ε.), κέντρο
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υγείας και άλλες στοιχειώδεις λειτουργίες. Σε ό,τι αφορά στο εμπόριο, υπάρχουν αρκετά
εμπορικά καταστήματα που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες του πληθυσμού, ενώ οι
υπόλοιπες καλύπτονται από τις γειτονικές αγορές των Ν.Μουδανιών και της Θεσσαλονίκης.
Επισημαίνεται ότι, οι προσφερόμενες υπηρεσίες αυξάνονται την θερινή περίοδο (κυρίως στη
Τ.Κ. Ν.Πλαγίων), λόγω της αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας.

Φυσικό Περιβάλλον
Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής χαρακτηρίζεται από χαμηλό και ομαλό
υψομετρικό ανάγλυφο και τους μαλακούς λόφους που ανυψώνονται σταδιακά από την ακτή
προς τα ενδότερα, την έλλειψη σημαντικών δασικών εκτάσεων, τις γεωργικές χρήσεις και το
αξιόλογο παραθαλάσσιο μέτωπο.
Η ομοιομορφία του (πεδινού) τοπίου χωρίς χαρακτηριστικές εξάρσεις και σημεία με
αξιόλογη θέα ή δραματικό περιβάλλον -σε αντίθεση με το χαρακτηριστικό φυσικό
περιβάλλον των νότιων ακτών της Χαλκιδικής- συνετέλεσαν στην συγκέντρωση στη
συγκεκριμένη περιοχή παραθεριστών χαμηλών έως μεσαίων εισοδημάτων.
Οι παραλίες – ο σημαντικότερος φυσικός και τουριστικός πόρος του Δήμου- είναι
μεγάλου μήκους, μετρίου βάθους και γενικά καλής ποιότητας, με αποτέλεσμα να
συγκεντρώνουν μεγάλους αριθμούς παραθεριστών και ημερησίων επισκεπτών.
Από την άλλη πλευρά, τα προβλήματα που προκύπτουν (εξάντληση υδάτινων
αποθεμάτων – υφαλμύρωση) και οφείλονται στην υπερεκμετάλλευση του υπόγειου
υδροφορέα, με αποτέλεσμα να απειλείται η βιωσιμότητα του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα
και η μελλοντική υδροδότηση της περιοχής, εάν δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας
των υδάτινων πόρων. Η συνεχής οικιστική ανάπτυξη της περιοχής και η αυξημένη τουριστική
κίνηση –ιδιαίτερα- στους παραλιακούς οικισμούς του Δήμου, προκαλεί μεγαλύτερες ανάγκες
για ανεύρεση και διενέργεια νέων γεωτρήσεων, οι οποίες δυσχεραίνουν την υφιστάμενη
κατάσταση.
Παράλληλα όμως, το φυσικό περιβάλλον της Δ.Ε. Τρίγλιας χαρακτηρίζεται από τα
χαμηλά υψόμετρα και τις ήπιες κλίσεις του αναγλύφου. Η γενική εικόνα του τοπίου, είναι η
κλιμακούμενη ανύψωση του ανάγλυφου από τα παράλια προς την ενδοχώρα, η έλλειψη
δασικών εκτάσεων, οι γεωργικές χρήσεις και το παραθαλάσσιο μέτωπο. Οι Τ.Κ. με το
υψηλότερο υψόμετρο είναι η Κρήνη (280μ.) και τα Πετράλωνα (270μ.), ενώ κορύφωση της
ανύψωσης αυτής αποτελεί ο ορεινός όγκος με το τοπωνύμιο «Κατσίκα». Το μωσαϊκό του
τοπίου, συνθέτουν η θάλασσα, οι εκτεταμένες καλλιέργειες, η συνεχής αστική δόμηση στην
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παραλιακή ζώνη και τους επιμέρους οικισμούς, καθώς και η απουσία υψηλής και πυκνής
φυσικής βλάστησης.

Περιβαλλοντικά προβλήματα
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα του Δήμου Ν.Προποντίδας προκλήθηκαν και
δημιουργούνται, λόγω της αλματώδους τουριστικής ανάπτυξης και της αύξησης του μόνιμου
πληθυσμού, χωρίς να διενεργείται ο κατάλληλος περιβαλλοντικός σχεδιασμός, με
αποτέλεσμα να μην υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές στην περιοχή που θα διασφαλίσουν
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο. Οι κύριες
αιτίες των περιβαλλοντικών προβλημάτων

στον Δήμο οφείλονται –ειδικότερα- στις

ακόλουθες δραστηριότητες:
·

Η γεωργία είναι αρκετά ανεπτυγμένη στην περιοχή και η χρήση φυτοφαρμάκων και
λιπασμάτων, υποβαθμίζει τα εδάφη και μολύνει τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα της
περιοχής.

·

Η κτηνοτροφία προκαλεί περιβαλλοντικά προβλήματα, λόγω της ανεξέλεγκτης
διάθεσης των αποβλήτων των κτηνοτροφικών μονάδων.

·

Η εντατική αλιεία που πραγματοποιείται στην περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου, έχει
ως αποτέλεσμα την μείωση των αλιευμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Ασφαλώς, δεν
είναι υπεύθυνοι οι αλιείς του Δήμου για την κατάσταση αυτή, αλλά συντελούν και
αυτοί στη διαμορφούμενη κατάσταση. Επιπλέον, ο αλιευτικός στόλος μολύνει με
καύσιμα και άλλα κατάλοιπα τα θαλάσσια νερά της περιοχής.

·

Η υπεράντληση των υπόγειων νερών για άρδευση και ύδρευση προκαλεί προβλήματα
λειψυδρίας σε μία περιοχή, που το νερό είναι λιγοστό και αποτελεί πολύτιμο φυσικό
πόρο.

·

Η διάθεση αστικών λυμάτων και βοθρολυμάτων αυθαίρετων (κυρίως) κατασκευών,
απευθείας σε ρέματα και στη θάλασσα, λειτουργεί επιβαρυντικά στο φυσικό
περιβάλλον.

·

Ο όρος αυθαίρετες δραστηριότητες αναφέρεται στις δραστηριότητες του ανθρώπου,
οι οποίες δεν επιτρέπονται από το νόμο και προκαλούν επιβλαβείς επιπτώσεις στο
φυσικό περιβάλλον. Πλήθος τέτοιων δραστηριοτήτων λαμβάνουν χώρα στην υπόψη
περιοχή. Σημαντικότερη από αυτές, είναι η αυθαίρετη δόμηση. Με τον τρόπο αυτό
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«μπαζώνονται» ρέματα, ενώ στις περιοχές των αυθαιρέτων δεν υπάρχουν τα ανάλογα
δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, με άμεση συνέπεια να διοχετεύονται στο
περιβάλλον οικιακά λύματα. Ταυτόχρονα, η λαθροθηρία μειώνει δραματικά τους
αριθμούς της ορνιθοπανίδας –ιδιαίτερα- στην περιοχή του έλους του Αγίου Μάμα.
Επιπρόσθετα, οι παράνομες αμμοληψίες – χαλικοληψίες καταστρέφουν την παρόχθια
βλάστηση, που αποτελεί τόπο κατοικίας για πολλά είδη πτηνών.
Σε γενικές γραμμές, η εν λόγω περιοχή (όπως και η ευρύτερη περιοχή του Ν.
Χαλκιδικής) παρουσιάζει έντονα υποβαθμισμένο φυσικό περιβάλλον, λόγω της αυθαίρετης
δόμησης που πραγματοποιήθηκε. Η αυθαίρετη δόμηση είχε ως αποτέλεσμα να μην
μπορέσουν να υλοποιηθούν μέχρι σήμερα τα απαραίτητα έργα υποδομής, κυρίως όσον αφορά
στις περιοχές αυτές.
Η αντιμετώπιση των προαναφερόμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων κρίνεται
επιτακτική και άμεση, καθώς το υποβαθμισμένο περιβάλλον της περιοχής, δεν είναι σε θέση
να υποστεί περαιτέρω υποβάθμιση.
Ανάλογα, τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα των Δ.Ε. αναφέρονται –
συνοπτικά – σε:
·

Αστικά λύματα.

·

Αστικά στερεά απόβλητα.

·

Ρύπανση προερχόμενη από αγροτοκτηνοτροφική δραστηριότητα.

·

Ρύπανση προερχόμενη από βιοτεχνική δραστηριότητα.

·

Ρύπανση προερχόμενη από εξορυκτική δραστηριότητα.

·

Η ποιότητα των υδάτινων πόρων, που αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα
της Δ.Ε. Τρίγλιας, διότι είναι

χαμηλή η ποιότητα του ύδατος που

χρησιμοποιείται για την κάλυψη των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών,
καθώς το πρόβλημα εντοπίζεται στην υψηλή περιεκτικότητα αρσενικού (λόγω
των αρσενικούχων κοιτασμάτων στο όρος «Κατσίκα», καθώς και του
γεωθερμικού δυναμικού της περιοχής).

Διαχείριση απορριμμάτων
Σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου λειτουργούσαν οι χωματερές που προϋπήρχαν πριν τη
συνένωση τους κατά το σχέδιο «Ι. Καποδίστριας». Η διάθεση των απορριμμάτων των
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οικισμών στις ανεξέλεγκτες χωματερές δημιουργούσε μία σειρά προβλημάτων -ιδιαίτερα
κατά την θερινή περίοδο- οπότε η ποσότητα των απορριμμάτων είναι μεγαλύτερη, αλλά και
οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που ευνοούν φαινόμενα αυταναφλέξεων, ενώ και οι οσμές
από τα απόβλητα αέρια είναι εντονότερες. Το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης
απορριμμάτων για τη Π.Ε. Χαλκιδικής προβλέπει τη λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. για την
εξυπηρέτηση των Δ.Ε. Μουδανιών, Τρίγλιας, Καλλικράτειας και Ανθεμούντα. Η χωροθέτηση
του Χ.Υ.Τ.Α. πραγματοποιείται στην εδαφική περιοχή της Δ.Ε. Ανθεμούντας του Δήμου
Πολυγύρου.

Συγκρούσεις χρήσεων γης
Η μέχρι στιγμής αδυναμία ελέγχου και χωροθέτησης των εγκαταστάσεων και
δραστηριοτήτων, η ανεξέλεγκτη παραθεριστική ανάπτυξη μέσω της υπερεκμετάλλευσης των
παράκτιων τουριστικών πόρων της περιοχής και η συνεχής και εκτεταμένη διασπορά
οικιστικών συγκεντρώσεων (κυρίως αυθαίρετων), είχαν ως αποτέλεσμα συγκρούσεις
χρήσεων γης:
·

Ανάμεσα στην γεωργική γη και την οικιστική χρήση β΄ κατοικίας, στην παραλιακή
ζώνη της περιοχής. Η αυξημένη ζήτηση γης με σκοπό την παραθεριστική της
εκμετάλλευση, είχε ως αποτέλεσμα την οικοπεδοποίηση μεγάλου μέρους των
αγροτικών γαιών (και μάλιστα υψηλής παραγωγικότητας) και την κατακόρυφη άνοδο
των τιμών τους. Επομένως -πέραν της απώλειας της αγροτικής γης- δημιουργείται ο
κίνδυνος υποσκέλισης των γεωργικών δραστηριοτήτων από τις πλέον ανταγωνιστικές
του παραθεριστικού-τουριστικού– οικοδομικού κυκλώματος.

·

Ανάμεσα στην οικιστική ανάπτυξη και την προστασία και διατήρηση των (τοπικών)
βιότοπων και των ακτών, που υπάρχουν εκεί. Η άναρχη οικιστική επέκταση οδηγεί
στην υποβάθμιση και συρρίκνωση και χωρίς τη λήψη κατάλληλων μέτρων
προστασίας, στην ενδεχόμενη σταδιακή καταστροφή τους.

·

Ανάμεσα στην παραθεριστική κατοικία και τον τουρισμό υψηλών προδιαγραφών,
γεγονός που δυσχεραίνει εξαιρετικά τις προσπάθειες ποιοτικής αναβάθμισης των
διαμορφωμένων παραθεριστικών-δυνητικά τουριστικών περιοχών.

·

Ανάλογα στην

Δ.Ε.

Τρίγλιας,

η περιοχή που

εμφανίζει έντονες

τάσεις

διαφοροποίησης από τον υπόλοιπο Δήμο, είναι η παραλιακή ζώνη, όπου είναι
εμφανής η τάση αλλαγής χρήσης της αγροτικής γης σε οικιστική - παραθεριστικής
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κατοικίας. Στη Δ.Κ. Ν.Τρίγλιας, είναι αρκετές οι εκτός σχεδίου παραθεριστικές
κατοικίες κατά μήκος της παραλιακής ζώνης.Επιπλέον, αυθαίρετες παραθεριστικές
κατοικίες απαντώνται κατά μήκος της παραλιακής ζώνης της Τ.Κ. Πλαγίων, ενώ
εκτός του οικισμού της Ν.Τρίγλιας καταγράφονται μικρές παραγωγικές μονάδες
(εκθέσεις επίπλων, συνεργεία, ξυλουργεία, χοιροστάσια κ.ά.), καθώς και διάσπαρτες
κτηνοτροφικές μονάδες.

ΙΙ. Ανάγλυφο και Χρήσεις Γης
Οι Τοπικές Κοινότητες που αποτελούν τη Δ.Ε. Καλλικράτειας χαρακτηρίζονται
πεδινά. Τα διοικητικά όρια της Ν.Καλλικράτειας, των Νέων Συλλάτων και της Σωζόπολης,
βρίσκονται σε επαφή με τη θάλασσα. Σε γενικές γραμμές, η μορφολογία του εδάφους
χαρακτηρίζεται από πεδινές εκτάσεις, ομαλό ανάγλυφο και μικρές υψομετρικές διαφορές
των ακραίων σημείων της. Το υψομετρικό ανάγλυφο της Δ.Ε. χαρακτηρίζει η ομοιομορφία
με υψόμετρο 0 – 7 μέτρα επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η περιοχή αποτελεί
τμήμα της λεκάνης απορροής Επανωμής – Ν. Καλλικράτειας, της οποίας η πλησιέστερη
κύρια βαθιά γραμμή διέρχεται μεταξύ Αγίου Παύλου και Ν. Καλλικράτειας. Την περιοχή
διασχίζει το «Κούριο» ρέμα, που εκβάλλει στο Θερμαϊκό Κόλπο. Από γεωλογικής
πλευράς, στην περιοχή επικρατούν σχεδόν οριζόντιες στρώσεις του Τριτογενούς (Νεογενές
και Παλαιογενές). Διακρίνονται οι Παράκτιες Αποθέσεις με θίνες, αναχώματα κ.λ.π. στην
παραλιακή ζώνη και τα μέτρια εξελιγμένα αργιλλώδη εδάφη που σχηματίστηκαν επάνω σε
μαργώδη ιζήματα και είναι ασβεστούχα. Έχουν έναν αργιλλώδη καμβικό ορίζοντα, που
κείται επάνω από τον μαργώδη ορίζοντα. Τα εδάφη αυτά έχουν ελαφρές κλίσεις (3% 7%), παρουσιάζουν μέτρια διάβρωση και είναι καλώς αποστραγγιζόμενα. Κατά την ξηρά
περίοδο, τα εδάφη αυτά είναι ξηρά. Η παραγωγικότητα των εδαφών είναι καλή, ενώ δεν
προβλέπονται ιδιαίτερα προβλήματα θεμελίωσης και τα τυχόν προϊόντα εκσκαφών θα
μπορούν μετά από διαλογή να χρησιμοποιηθούν για τυχόν επιχώσεις ή βάσεις.
‘Οσον αφορά στις χρήσεις γης διαπιστώνουμε ότι, το μεγαλύτερο ποσοστό (70,06%)
καταλαμβάνουν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις. Οι βοσκότοποι καταλαμβάνουν το 17,3%
και οι οικισμοί το 11,8%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, οι δασικές εκτάσεις οι οποίες
στο σύνολο της Π.Ε. Χαλκιδικής αποτελούν σημαντικότατο κομμάτι εδαφικού πόρου,
είναι σχεδόν ανύπαρκτες στη περιοχή της Δ.Ε. Καλλικράτειας. Μοναδικές εξαιρέσεις
αποτελούν τα κατά τόπους αλσύλλια, των οποίων η ύπαρξη απειλείται επικίνδυνα κατά
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τους θερινούς μήνες της έντονης τουριστικής κίνησης.
Τα εδάφη της περιοχής, όπως άλλωστε συμβαίνει για το σύνολο σχεδόν των εδαφών
της Ελλάδας, δεν έχουν ταξινομηθεί και χαρτογραφηθεί. Τα ελάχιστα εδαφολογικά
δεδομένα που υπάρχουν, αφορούν διάσπαρτες και μεμονωμένες περιοχές και φυσικά δεν
μπορούν να οδηγήσουν σε κάποια ειδικά συμπεράσματα. Εντούτοις (για τα εδάφη της
περιοχής μελέτης), μπορεί να ειπωθεί συνοπτικά ότι, είναι ελαφρά, χαλικώδη, πλούσια σε
άργιλο με μικρή υδατοπερατότητα, κατάλληλα για ξερικές καλλιέργειες. Τα πετρώματα
που υπάρχουν στη Δ.Ε. αποτελούνται από ασβεστόλιθους γλυκών υδάτων και
εναλλασσόμενα στρώματα άμμου, αργιλούχους μάργες και άργιλο. Στην περιοχή –τέλοςυπάρχουν ιζηματογενή και εκρηξιγενή πετρώματα μεσοζωϊκής περιόδου.

Σχήμα 1: Χρήσεις Γης Δ.Ε. Καλλικράτειας

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Α

Το φυσικό περιβάλλον της Δ..Ε. Τρίγλιας χαρακτηρίζεται από τα χαμηλά υψόμετρα
και τις ήπιες κλίσεις του ανάγλυφου. Η γενική εικόνα του τοπίου, είναι η κλιμακούμενη
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ανύψωση του ανάγλυφου από τα παράλια προς την ενδοχώρα. Κορύφωση της ανύψωσης
αυτής, αποτελεί ο όγκος του όρου με το τοπωνύμιο «Κατσίκα». Οι Τ.Κ. με το υψηλότερο
υψόμετρο, είναι η Κρήνη (280μ.) και τα Πετράλωνα (270μ.). Το μωσαϊκό του τοπίου
συνθέτουν η θάλασσα, οι εκτεταμένες καλλιέργειες, η συνεχής αστική δόμηση στην
παραλιακή ζώνη και τους επιμέρους οικισμούς και η απουσία υψηλής και πυκνής φυσικής
βλάστησης.
Το φυσικό περιβάλλον της Δ..Ε. Τρίγλιας χαρακτηρίζεται από τα χαμηλά υψόμετρα
και τις ήπιες κλίσεις του ανάγλυφου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, η κλίση του
εδάφους είναι κάτω του10% σε ποσοστό έκτασης άνω του 85% της περιοχής. Η γενική
εικόνα του τοπίου, είναι η έλλειψη δασικών εκτάσεων, οι γεωργικές χρήσεις και το
παραθαλάσσιο μέτωπο. Το ανάγλυφο παρουσιάζει εντονότερες κλίσεις, προσδίδοντας στα
Πετράλωνα και την Κρήνη ένα ορεινό τοπίο. Ο ορεινός όγκος της «Κατσίκας» συνδέεται
με ορεινούς όγκους του Δήμου Ανθεμούντα, σχηματίζοντας ένα φραγμό προς βορρά,
αρχίζοντας από την υψομετρική ζώνη των 400μ..
Η έκταση της Δ..Ε. Τρίγλιας καλύπτεται κατά 75,1% από καλλιεργούμενες εκτάσεις
και αγραναπαύσεις, ποσοστό πολύ υψηλότερο, τόσο από αυτό της Π.Ε. Χαλκιδικής, όσο
και από τον εθνικό μέσο όρο. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ήπιο ανάγλυφο της περιοχής,
αλλά και στις συνολικές ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών
ειδών καλλιεργειών (κλίμα, έδαφος κ.λ.π.). Το ποσοστό των βοσκότοπων αγγίζει το
14,8%. Δασικές εκτάσεις δεν υπάρχουν.
Το φυσικό περιβάλλον –αντιστοίχως- της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών
χαρακτηρίζεται από τα χαμηλά υψόμετρα και τις ήπιες κλίσεις του ανάγλυφου. Η γενική
εικόνα του τοπίου, είναι η κλιμακούμενη ανύψωση του ανάγλυφου από τα παράλια προς την
ενδοχώρα. Το μωσαϊκό του τοπίου συνθέτουν το αξιόλογο παραθαλάσσιο μέτωπο, οι
εκτεταμένες καλλιέργειες, η συνεχής αστική δόμηση στην παραλιακή ζώνη και τους
επιμέρους οικισμούς και η απουσία σημαντικών δασικών εκτάσεων. Η

περιοχή

της

Δημοτικής Ενότητας, ως προς τη γεωμορφολογία του εδάφους, είναι ποικιλόμορφη και
παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον και μέτρια φυσική ομορφιά. Το ανάγλυφο είναι ομαλό με
ήπιες κλίσεις. Το έδαφος κατεβαίνει με μικρές κλίσεις στην αρχή και ομαλά στο τέλος προς
τη θάλασσα, για να καταλήξει σε επίπεδες εκτάσεις ποικίλου πλάτους και τελικά να
διαμορφώσει μία ακτογραμμή ομαλή, αρκετά ενδιαφέρουσα με μεγάλου μήκους παραλίες
σχετικά καλής ποιότητας.
Οι ακτές εναλλάσσονται σε χαμηλές και απότομες. Οι χαμηλές είναι αμμώδεις στις
εκβολές των κοιλάδων και χειμάρρων προς τη θάλασσα (ακτές απόθεσης). Οι απότομες
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αποτελούν καταλήξεις του Νεογενούς λοφώδους ανάγλυφου και οφείλονται στην
ταχεία διάβρωση των χαλαρών Νεογενών στρωμάτων, η οποία προκαλεί υποσκαφές της
βάσης των παράκτιων πρανών. Στους λόφους υπάρχουν ελάχιστα πεύκα μαζί με άλλη
θαμνώδη βλάστηση, ενώ στις πιο επίπεδες εκτάσεις έχουμε διάφορες καλλιέργειες και
στην παραλιακή ζώνη –επίσης- ορισμένες εκτάσεις με πεύκα και θίνες.
Η περιοχή, η οποία είναι ανοικτή στην θάλασσα του Θερμαϊκού κόλπου στα δυτικά
και στον κόλπο της Κασσάνδρας στα ανατολικά (παραλίες Αγίου Μάμα και Ν. Ποτίδαιας)
περικλείεται από λόφους, οι οποίοι σταδιακά ανέρχονται από τη θάλασσα ως τους
«ηπειρωτικούς» οικισμούς της Πορταριάς και του Ζωγράφου αρχικά και συνεχίζουν να
ανέρχονται ακόμα υψηλότερα στους οικισμούς του Αγίου Παντελεήμονος και των
Σημάντρων, αφήνοντας στενά περάσματα (κοιλάδες) για ρέματα, που καταλήγουν στην
θάλασσα. Ειδικότερα, διακρίνονται τέσσερις κοιλάδες, τα νερά των οποίων εκβάλλουν στο
Θερμαϊκό κόλπο και μία κοιλάδα, η οποία καταλήγει στον κόλπο της Κασσάνδρας. Αυτές
είναι η κοιλάδα Ν. Τρίγλιας - Ν. Πλαγίων (με διεύθυνση Β.Δ.-Ν.Α.), η κοιλάδα Ζωγράφου
- Φλογητών (με διεύθυνση Β-Ν), η κοιλάδα Σημάντρων - Πορταριάς - Διονυσίου (με
διεύθυνση Β.Α.-Ν.Δ.) και μία μικρότερη στα δυτικά όρια της πόλης των Ν. Μουδανιών. Η
κοιλάδα Ν. Ολύνθου - Αγίου Μάμα έχει Β-Ν διεύθυνση και καταλήγει στον κόλπο της
Κασσάνδρας.
Το υψόμετρο ξεκινάει από το μηδέν στο επίπεδο της θάλασσας και ανέρχεται στα
200μ. περίπου, στο υψηλότερο σημείο στα όρια προς τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα.
Η ομαλή κλίση του εδάφους έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο κύριων κοιλάδων με
προσανατολισμό από βόρειο ανατολικά προς νότιο δυτικά κατά μήκος των τοπικών
κοινοτήτων Ζωγράφου – Φλογητών και Σημάντρων – Πορταριάς – Διονυσίου αντίστοιχα.
Η έκταση της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών καλύπτεται κατά 81,3% (115,1 από
τα 141,6 τετρ. χλμ.) από καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις. Αυτό οφείλεται,
κυρίως στο ήπιο ανάγλυφο της περιοχής, αλλά και στις συνολικές ευνοϊκές συνθήκες για
την ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών ειδών καλλιεργειών (κλίμα, έδαφος κ.λ.π.). Το
ποσοστό των βοσκότοπων αγγίζει το 7,2%. Δασικές εκτάσεις ουσιαστικά δεν υπάρχουν
(0,14%), ενώ οι εκτάσεις με νερό αποτελούν το 2,1% του συνόλου. Τέλος, οι οικισμοί
καλύπτουν το 5,2% των εκτάσεων, ενώ 4% προορίζεται για άλλες χρήσεις.
Επισημαίνεται από το σχήμα 1 ότι, αρκετά μεγάλο είναι το ποσοστό που
καταλαμβάνουν οι εκτάσεις των οικισμών στη Δ.Ε. Καλλικράτειας. Εδώ θα πρέπει να
επισημανθεί ότι, πέραν των οικισμών υπάρχει έντονη αυθαίρετη δόμηση που πλήττει –
κυρίως- τις παραλιακές περιοχές της Δ.Ε. και συγκεκριμένα, τη Δ.Κ. της Νέας
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Καλλικράτειας, την Τ.Κ. Αγ. Παύλου και τον οικισμό της Βεργιάς. Η αυθαίρετη δόμηση
προήλθε από κατοίκους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θέλοντας να βρουν διέξοδο για το
Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι από τη δαιδαλώδη μεγαλούπολη, αγόρασαν ένα μικρό
αγροτεμάχιο,όπου έχτισαν (τις περισσότερες φορές αυθαίρετα) την παραθεριστική τους
κατοικία. Κατά συνέπεια, ενώ ο πληθυσμός της Δ.Ε. το χειμώνα αριθμεί περί τους 10.881
κατοίκους, το καλοκαίρι αγγίζει τους 110.000 περίπου. Στα παραπάνω, μπορούμε να
προσθέσουμε κι ένα αξιοσημείωτο γεγονός που προκύπτει από τις απογραφές των χρήσεων
γης της Ε.Σ.Α.:Από το 1971 μέχρι το 2001 η έκταση των οικισμών του Δήμου –σχεδόντετραπλασιάστηκε. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην πραγματικά μεγάλη ανοικοδόμηση, που
πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Κοινότητα της Νέας Καλλικράτειας.
Ανάλογα και στη Δ.Ε. Μουδανιών, στο μόνιμο πληθυσμό θα πρέπει να προστεθεί
και ο παραθεριστικός πληθυσμός, ο οποίος κατά την θερινή περίοδο κατακλύζει την
περιοχή εντός των υφιστάμενων θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων, αλλά και κατά
μήκος της παραλιακής ζώνης, η οποία έχει σε μεγάλο βαθμό δομηθεί από νόμιμες ή
αυθαίρετες παραθεριστικές κατοικίες, πληθυσμού προερχόμενου κυρίως από το
Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Αν και δεν υπάρχουν διαθέσιμα επίσημα
στοιχεία για τον υπολογισμό του παραθεριστικού πληθυσμού, μία εκτίμηση με βάση τον
αριθμό των παραθεριστικών κατοικιών (6.299), τον αριθμό των ενοικιαζόμενων δωματίων
(5.000) και τον αριθμό των ξενοδοχειακών κλινών (1.394), οδηγεί σε ένα πλήθος 35.000
ατόμων –περίπου- σε περίοδο αιχμής.
Η πυκνότητα του πληθυσμού αποτυπώνει τον αριθμό των ατόμων που υπάρχουν ανά
τετραγωνικό χιλιόμετρο έκτασης και έχει σημασία, εάν συγκριθεί με την Π.Ε. και την
Περιφέρεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Α για το 2001, όσον αφορά στο σύνολο της
Δ.Ε. Καλλικράτειας είναι 80,32 κάτοικοι ανά τ.χλμ. Αυτό σημαίνει ότι, η Δ.Ε.
Καλλικράτειας είναι πολύ πιο πυκνοκατοικημένη από τη Π.Ε. Χαλκιδικής συνολικά (33,19
κάτοικοι ανά τ.χλμ.), λίγο πιο πυκνοκατοικημένη από την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας (70,65 κάτοικοι) και λίγο πιο αραιοκατοικημένη από την χώρα συνολικά (82,86
κάτοικοι). Από τις Τοπικές Κοινότητες, η Νέα Καλλικράτεια που αποτελεί και την έδρα της
Δ.Ε., εμφανίζεται κατά πολύ πιο πυκνοκατοικημένη, καθώς εντάσσεται στις αστικές και
ημιαστικές Δημοτικές Κοινότητες. Το γεγονός ότι, η Δ.Κ. της Ν. Καλλικράτειας, είναι τόσο
πυκνοκατοικημένη (195,43 κάτοικοι ανά τ.χλμ.), έχει ως αποτέλεσμα ολόκληρη η Δ.Ε. να
εμφανίζει

υψηλή

πυκνότητα,

παρότι

οι

υπόλοιπες

περιοχές

δεν

είναι

τόσο

πυκνοκατοικημένες, αλλά πάντως περισσότερο από το σύνολο της Π.Ε. Χαλκιδικής.
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Σχήμα 2: Πυκνότητα πληθυσμού Δ.Ε. Καλλικράτειας

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Α

Όσον αφορά τη Δ.Ε. Τρίγλιας, τα τελευταία χρόνια γίνεται φανερό πως το
βορειότερο και πλησιέστερο στο Π.Σ.Θ. τμήμα της Δ..Ε. αρχίζει να επηρεάζεται από τα
φαινόμενα διαμονής μερικού χρόνου ή πολλαπλής μερικής κατοίκησης των κατοίκων της
Θεσσαλονίκης, ενώ τα παράλια της Δ.Ε. συνδέουν την πληθυσμιακή τους εξέλιξη με την
παραθεριστική κυρίως διαμονή και την ανάπτυξη ανάλογων δραστηριοτήτων. Οι τοπικές
κοινότητες της εν λόγω Δ.Ε. είναι αγροτικού χαρακτήρα και παραμένουν έξω από τις
επιδράσεις αυτές, συγκρατώντας τον πληθυσμό τους.
Από την άλλη πλευρά, χαρακτηριστικό της παραλιακής ζώνης της Δ..Ε. Μουδανιών,
είναι η εκτεταμένη εκτός σχεδίου δόμηση, η οποία εκτείνεται σε όλη την παραλιακή έκταση.
Επίσης, η αυθαίρετη δόμηση είναι περιορισμένη σε σύγκριση με το υπόλοιπο τμήμα της
δυτικής ακτής της Χαλκιδικής στο Θερμαϊκό Κόλπο (Ν.Καλλικράτεια,
Μεγάλες

συγκεντρώσεις

αυθαιρέτων

παρατηρούνται

στις

Ν.Τρίγλια).

περιοχές «Βάρκες» και

«Πόρτες» στη Τ.Κ. Αγίου Μάμα στις ακτές του Θερμαϊκού κόλπου και στο νότιο τμήμα της
Ν. Ποτίδαιας στη χερσόνησο της Κασσάνδρας και μάλιστα σε περιοχή, η οποία αποτελεί
κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο.
Επιπρόσθετα, στην περιοχή της Δ.Ε. Καλλικράτειας δεν υπάρχουν ποτάμια, λίμνες
κ.λ.π. που να προσδίδουν κάποιες ιδιαιτερότητες στο ανάγλυφο και η ομορφιά του τοπίου
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περιορίζεται στο θαυμάσιο φυσικό πόρο των ακτών της. Η Δ.Ε. Καλλικράτειας βρίσκεται σε
έναν γεωγραφικό χώρο που αποτελείται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από πεδινές εκτάσεις. Το
βασικότερο χαρακτηριστικό της περιοχής, -όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω- είναι η
παντελής έλλειψη δασικής δενδρώδους βλάστησης. Η περιοχή δεν έχει να επιδείξει στο
εσωτερικό της ιδιαίτερα τοπία φυσικού κάλλους. Πέραν των εδαφικών της χαρακτηριστικών
από πλευράς βλάστησης, υπάρχει μόνο η θαμνώδης φυσική βλάστηση που δεσπόζει σε
αρκετούς βοσκότοπους και η βλάστηση των καλλιεργούμενων δένδρων (κυρίως αμπέλια και
ετήσια φυτά). Οι φυσικοί πόροι της περιοχής περιορίζονται στη γειτνίασή της με την
θάλασσα. Οι πανέμορφες ακτές των παραθαλάσσιων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
(Ν. Καλλικράτειας, Ν.Ηράκλειας, Βεργιάς και Σωζοπόλεως) δίνουν το συγκριτικό
πλεονέκτημα στη περιοχή και αποτελούν βασικό μοχλό στήριξης της τουριστικής
ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τα χωροταξικά πλεονεκτήματα της περιοχής.
Όσον αφορά τη Δ.Ε. Τρίγλιας, στο όρος της «Κατσίκας» υπάρχουν πεύκα και
συστάδες με πουρνάρι και κουμαριά. Με την κάθοδο προς τα πεδινά εμφανίζονται
θαμνολίβαδα και πουρναρολίβαδα. Μετά τους θαμνότοπους αρχίζουν να εμφανίζονται οι
καλλιεργούμενες εκτάσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον

παρουσιάζουν

τρεις

ελαιώνες

με

υπέργηρα δέντρα. Οι δυο από αυτούς βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού Ν. ΤρίγλιαΕλαιοχώρια, ενώ ο τρίτος δυτικά του οικισμού της Ν. Τρίγλιας. Υδρολογικά, η περιοχή
ανήκει στη «Λεκάνη της Καλαμαριάς» και είναι φτωχή σε υδατικούς πόρους. Γενικά, δεν
υπάρχουν επιφανειακοί απορροείς με σημαντική μόνιμη ή εποχιακή ροή. Το επιφανειακό
υδάτινο δίκτυο αφορά ρέματα και μικρούς χείμαρρους, των οποίων η ροή δημιουργείται
κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων.Οι χείμαρροι

αυτοί

δύναται

να

δημιουργήσουν

προβλήματα ρύπανσης της παραλιακής ζώνης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην περιοχή υφίσταται γεωθερμικό πεδίο, ιδιαίτερα στις
περιοχές Ελαιοχωρίων, Ν. Τρίγλιας και Ν. Τενέδου. Το πεδίο εντοπίστηκε το 1983 από το
Ι.Γ.Μ.Ε. στην περιοχή «Ξινή» των Ελαιοχωρίων σε βάθος 60 έως 100 μέτρων. Αποτελεί
πεδίο χαμηλής ενθαλπίας (33-42°C) και
κατοικιών

μπορεί να

χρησιμοποιηθεί

για

θέρμανση

και θερμοκηπίων, ξήρανση αγροτικών προϊόντων και διάφορες άλλες

εφαρμογές. Η πολύ χαμηλή περιεκτικότητα του νερού του πεδίου σε άλατα έχει ως
πλεονέκτημα τις ελάχιστες φθορές στις εγκαταστάσεις, από την άλλη –όμως- κρίνεται
ακατάλληλο για άρδευση, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε βόριο και αρσενικό.
Τέλος, όσον αφορά τη Δ.Ε. Μουδανιών, η ομοιομορφία του (πεδινού) τοπίου χωρίς
χαρακτηριστικές εξάρσεις και σημεία με αξιόλογη θέα ή δραματικό περιβάλλον -σε
αντίθεση με το χαρακτηριστικό φυσικό περιβάλλον των νοτίων ακτών της ΧαλκιδικήςΣελίδα 29 από 408
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συνετέλεσαν στην συγκέντρωση στη συγκεκριμένη περιοχή παραθεριστών χαμηλών έως
μεσαίων εισοδημάτων. Οι παραλίες της Δ.Ε. Μουδανιών, που αποτελούν το σημαντικότερο
φυσικό και τουριστικό πόρο της εν λόγω Δ. Ε. είναι μεγάλου μήκους, μετρίου βάθους και
γενικά καλής ποιότητας, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνουν μεγάλους αριθμούς
παραθεριστών και ημερησίων επισκεπτών. Σημαντικό χαρακτηριστικό της περιοχής, είναι
η παντελής έλλειψη εκτεταμένης δασικής βλάστησης. Υπάρχει μόνο θαμνώδης φυσική
βλάστηση, που δεσπόζει σε αρκετούς βοσκότοπους, και βλάστηση των καλλιεργούμενων
δέντρων, αμπελώνων και ετήσιων φυτών, που ανάλογα με την εποχή δίνουν ποικίλες εικόνες
από άποψη χρώματος και αισθητικής. Η πανίδα της περιοχής είναι φτωχή και περιορίζεται
κυρίως στο Έλος του Αγίου Μάμα, καθώς είναι ο μοναδικός οικολογικής και αισθητικής
αξίας τόπος στην περιοχή. Υπάρχουν δύο αλλουβιακές λεκάνες (Διονυσίου – Πορταριάς
και Φλογητών – Ζωγράφου), όπου στις αποθέσεις τους αναπτύσσονται πλούσιοι
φρεάτιοι υδροφόροι ορίζοντες. Οι υδροφορείς αυτοί υφίστανται –όμως- υπερεντατική
εκμετάλλευση από το μεγάλο αριθμό των αβαθών γεωτρήσεων, που έχουν ανορυχθεί.
Η Δ.Ε. Μουδανιών αποτελεί -τις τελευταίες δεκαετίες- μία από τις ταχύτερα
αναπτυσσόμενες οικιστικές-παραθεριστικές περιοχές της ανατολικής ακτής του Θερμαϊκού
Κόλπου, με μόνιμο πληθυσμό (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001) επάνω από 17.000 κατοίκους, μεγάλο αριθμό
παραθεριστών και μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω οικιστικής - τουριστικής ανάπτυξης.
Ταυτόχρονα, η γεωγραφική του θέση, οι υποδομές που διαθέτει και οι υψηλοί ρυθμοί
ανάπτυξης που τον χαρακτηρίζουν, τείνουν να τον καθιερώσουν σε οικονομικό, μεταφορικό,
πολιτιστικό, πληθυσμιακό και εκπαιδευτικό κέντρο της Π.Ε. Χαλκιδικής.
Σε επίπεδο Π.Ε. Χαλκιδικής, η θέση του Δήμου Ν.Προποντίδας και ιδιαίτερα του
οικισμού των Νέων Μουδανιών, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς κατέχει εξέχουσα θέση
στο δίκτυο οικισμών του νομού και ιδιαίτερα σε τομείς, όπως η παροχή υπηρεσιών. Είναι
γεγονός ότι, ο Δήμος παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός συγκριτικά με την έδρα της
Π.Ε. τον Πολύγυρο και σε αρκετούς τομείς, δείχνει να αποτελεί το πραγματικό κέντρο για
τον νομό.
Στον τομέα των μεταφορών αδιαφιλονίκητα είναι το κέντρο της Π.Ε. -κυρίως- κατά
την θερινή περίοδο, καθώς βρίσκεται σε κομβικό σημείο, ιδιαίτερα στις μεταφορές μεταξύ
Θεσσαλονίκης και των χερσονήσων της Κασσάνδρας και της Σιθωνίας, καθώς Ε.Ο.
Θεσσαλονίκης - Ν.Μουδανιών διοχετεύει την κίνηση προς τις δύο χερσονήσους. Επίσης, η
παρουσία του λιμανιού στα Ν.Μουδανιά προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης και των θαλάσσιων
μεταφορών, οι οποίες -προς το παρόν- δεν έχουν αναπτυχθεί.
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Στον τομέα παροχής υπηρεσιών, αποτελεί κέντρο εξυπηρέτησης για οικισμούς που
βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Ο.Τ.Α., ενώ αποτελεί κέντρο επιχειρήσεων μέσων
μαζικής ενημέρωσης ως έδρα δύο τηλεοπτικών, τεσσάρων ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς
και τριών τοπικών εφημερίδων.
Με τη λειτουργία τμήματος Τ.Ε.Ι. στον οικισμό των Ν. Μουδανιών, ο Δήμος γίνεται
το κέντρο της ευρύτερης περιοχής του νομού και στον τομέα της εκπαίδευσης.
Συμπερασματικά, μπορεί να αναφερθεί ο σημαντικότατος ρόλος του Δήμου σε
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό,
ώστε να διατηρήσει ο Δήμος Ν.Προποντίδας τον ρόλο του και εάν καθίσταται δυνατόν, να
αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο.
Επισημαίνεται ότι, η Ν.Τρίγλια δεν λειτουργεί –πάντως- ως κέντρο της ευρύτερης
περιοχής, λόγω του μικρού μεγέθους της σε σχέση με την Ν.Καλλικράτεια και τα
Ν.Μουδανιά. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, η εξάρτηση από το Πολεοδομικό
Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, είναι μεγαλύτερη από τον Πολύγυρο – που είναι η πρωτεύουσα
του Νομού – λόγω (κυρίως) της ανάπτυξης των οδικών αξόνων και συνεπώς, της μικρής
χρονοαπόστασης. Η εξάρτηση από τον Πολύγυρο περιορίζεται στις διοικητικές υπηρεσίες.
Στο κέντρο της Ν.Τρίγλιας συγκενρώνονται όλες οι υπηρεσίες διοίκησης (δημαρχείο,
αστυνομικό τμήμα, ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.), πρόνοιας, αναψυχής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο
δυτικό όριο του οικισμού – στην έξοδο προς Ελαιοχώρια – αναπτύσσεται ένα δεύτερο κέντρο
κοινωφελών εξυπηρετήσεων, που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
καθώς και εγκαταστάσεις αθλητισμού και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
ΙΙΙ. Πληθυσμιακή εξέλιξη, δημογραφικά χαρακτηριστικά & περιγραφή αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
Ο Δήμος Ν.Προποντίδας με βάση τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής της απογραφής του 2011, αριθμεί περί τους 36.520 κατοίκους. Ειδικότερα, η Δ.Ε.
Μουδανιών – όπως προαναφέρθηκε- υποδιαιρείται στις παρακάτω δημοτικές και τοπικές
κοινότητες που παραθέτονται με τον πληθυσμό τους (απογραφή του 2001) στον πίνακα που
ακολουθεί:
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Πίνακας 1: Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες Δ.Ε. Μουδανιών
Δ.Ε. & Δ.Κ. - Τ.Κ.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Δ.Κ.Ν. Μουδανιών
Τ.Κ.Αγίου Μάμαντος
Τ.Κ.Αγίου
Παντελεήμονος
Τ.Κ.Διονυσίου
Τ.Κ.Ζωγράφου
Τ.Κ.Ν.Ποτίδαιας
Τ.Κ.Πορταριάς
Δ.Κ.Σημάντρων
Τ.Κ.Φλογητών

17.032
6.475
1.377
442
1.333
389
1.588
1.405
2.503
1.520
ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Α.(2001)

Διάγραμμα 1:Πληθυσμιακή κατανομή στους οικισμούς
του Δ. Μουδανιών (2001)
Μουδανιά

9%

Άγιος Μάμας
Παπά Αλώνι
Πόρτες

15%
38%

Άγιος Παντελεήμονας
Διονυσίου
Παραλία Διονυσίου
Μουριές

8%

Ζωγράφου
Ποτίδαια
Πορταριά
Σήμαντρα

9%
6%
2%
1%4% 3% 3%2%
0%

Φλογητά

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Α.(2001)
Στο παραπάνω διάγραμμα αποτυπώνεται η κατανομή του πληθυσμού μεταξύ των
οικισμών της Δ.Ε. Μουδανιών, από την οποία εξάγεται το συμπέρασμα ότι, ένα μεγάλο
τμήμα του πληθυσμού, είναι συγκεντρωμένο στην έδρα του νέου Δήμου τα Ν. Μουδανιά. Το
ποσοστό των κατοίκων που συγκεντρώνονται στην έδρα του Δήμου, ανέρχεται σε 38% επί
του συνολικού ποσοστού της Δ.Ε.. Ο πληθυσμός των οικισμών παρουσιάζει μεγάλες
διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου και ιδιαίτερα κατά την θερινή παραθεριστική
περίοδο, ο πληθυσμός αυξάνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα.
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Στον παρακάτω πίνακα και διάγραμμα φαίνεται καθαρά ότι, η Δ.Ε. Μουδανιών κατά
το χρονικό διάστημα 1971-2001 παρουσίασε έντονη πληθυσμιακή αύξηση της τάξης του
93,41%. Η αύξηση αυτή κατανέμεται ομοιόμορφα στις επιμέρους δεκαετίες του υπό μελέτη
χρονικού διαστήματος και κυμαίνεται σε ένα ποσοστό κοντά στο 25% ανά δεκαετία.

Οικισμοί

Πίνακας 2.:Διαχρονική εξέλιξη πληθυσμού Δ.Ε. Μουδανιών
Πληθυσμός
1971
1981
1991
2001
3146
4142
4403
6475
710
782
1006
1030
0
0
0
43
0
19
134
304
295
283
454
442

Ν. Μουδανιά
Άγιος Μάμας
«Παπά Αλώνι»
«Πόρτες»
Άγιος
Παντελεήμονας
Διονυσίου
568
Παραλία Διονυσίου 63
«Μουριές»
0
Ζωγράφου
63
Ν. Ποτίδαια
732
Πορταριά
1051
Σήμαντρα
1459
Ν. Φλογητά
719
8806
Δ.Ε. Μουδανιών
Μεταβολή Πληθυσμού
1971-2001: +93,41%

653
361
0
317
917
1139
1651
855
11119

683
669
0
432
1094
1267
1980
1368
13490

503
736
94
389
1588
1405
2503
1520
17032

+26,26%

+21,32%

+26,25%

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Α.(2001)

20000
15000
10000
5000
0
1971

1981

1991
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Το γεγονός της ομοιόμορφης κατανομής των πληθυσμιακών αυξήσεων δείχνει ότι, η
πληθυσμιακή αυτή αύξηση στην εν λόγω Δ.Ε. δεν αποτέλεσε τυχαίο και συγκυριακό γεγονός,
αλλά η αναπτυξιακή δυναμική της υπόψη Δ.Ε. είναι τόσο ισχυρή, που προκαλεί
πληθυσμιακές αυξήσεις. Σχετικά με τους οικισμούς της Δ.Ε., παρουσιάζουν όλοι
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πληθυσμιακή αύξηση με εξαίρεση τον οικισμό Διονυσίου που παρουσιάζει μείωση, διότι οι
κάτοικοι του μετακινήθηκαν προς το παραλιακό τμήμα του οικισμού.
Οι ποσοστιαίες μεταβολές του πληθυσμού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 3: Πληθυσμιακές μεταβολές οικισμών το διάστημα 1971 – 2001
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Ν.Μουδανιά
Άγιος Μάμας
«Παπά Αλώνι»
«Πόρτες»
Άγιος
Παντελεήμονας
Διονυσίου
Παραλία
Διονυσίου
Μουριές
Ζωγράφου
Ν.Ποτίδαια
Πορταριά
Σήμαντρα
Ν.Φλογητά
Δ.Ε.
Μουδανιών

1971-1981
1981-1991
1991-2001
31,66%
6,30%
47,06%
10,14%
28,65%
2,38%
605,26%
126,86%
-4,06%

60,42%

-2,64

14,96%

4,60%

-26,35%

473,01%

85,32%

10,01%

403,17%
36,27%
-9,95%
25,27%
19,30%
45,15%
8,37%
11,24%
10,89%
13,16%
19,93%
26,41%
18,91%
60,00%
11,11%
+26,26%

+21,32%

+26,25%

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Α.
Η μελέτη των πληθυσμιακών μεταβολών ανά οικισμό για το διάστημα 1971-2001
οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα:
·

Η τάση του πληθυσμού είναι έντονα αυξητική σε όλους τους οικισμούς και επομένως
και στο σύνολο της Δ.Ε.. Ο μοναδικός οικισμός ο οποίος καταγράφει πληθυσμιακή
μείωση, είναι ο οικισμός Διονυσίου.

·

Τη δεκαετία 1991-2001 εντυπωσιακή αύξηση καταγράφουν τα Ν.Μουδανιά
(47,06%), οι «Πόρτες» (126,86%) και η Ν.Ποτίδαια (45,15%).

·

Τη δεκαετία 1981-1991 αξιοσημείωτες, είναι οι αυξήσεις που παρουσίασαν οι
«Πόρτες» (605,26%), ο Άγιος Παντελεήμονας (60,42%) και τα Ν.Φλογητά (60%)

·

Τη δεκαετία 1971-1981 αξιοσημείωτες, είναι οι αυξήσεις που παρουσίασαν η παραλία
Διονυσίου (473,01%) και ο οικισμός του Ζωγράφου (403,17%).
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·

Η όλη περιοχή παρουσίασε σημαντική πληθυσμιακή αύξηση κατά τη δεκαετία 19912001, η οποία ξεπέρασε το 25% στο σύνολο της Δ.Ε..

Όσον αφορά στην πυκνότητα του πληθυσμού, ο μέσος όρος στη Δημοτική Ενότητα είναι
111 κάτοικοι/τετρ. χλμ.. Ο πλέον πυκνοκατοικημένος οικισμός είναι αυτός των Ν.
Μουδανιών με 387 κατοίκους ανά τετραγωνικό

χιλιόμετρο,

αριθμός

πολύ

μεγάλος

συγκριτικά με το μέσο όρο της Π.Ε. Χαλκιδικής, αλλά και τις υπόλοιπες τοπικές
κοινότητες της Δ.Ε. Πυκνότητες άνω του μέσου όρου παρουσιάζουν ακόμη, οι Τ.Κ.
Διονυσίου (150 κάτοικοι/τετρ. χλμ.) και Ν.Φλογητών (123 κάτοικοι/τετρ. χλμ.). Οι πιο
αραιοκατοικημένες τοπικές κοινότητες, είναι

αυτές του

Αγίου Παντελεήμονα (39

κάτοικοι/τετρ. χλμ.) και του Αγίου Μάμαντος (56 κάτοικοι/τετρ. χλμ.).
Από τα στοιχεία των απογραφών πληθυσμού 1991 – 2001 που διατίθενται σε επίπεδο
δημοτικής ενότητας διαπιστώνεται ότι, η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού στη Δημοτική
Ενότητα Μουδανιών δεν παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από την αντίστοιχη στο σύνολο
της Π.Ε. Χαλκιδικής και εμφανίζεται κάπως λιγότερο δυναμική από αυτήν της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. Σημαντικότερη απόκλιση για το 2001 παρατηρείται στην ηλικιακή
κλάση 40-65 ετών, η οποία συμμετέχει με ελαφρά ενισχυμένο ποσοστό στο σύνολο (32.9%
στη Δημοτική Ενότητα, έναντι 32.4% στη Περιφερειακή Ενότητα και 31.2% στην
Περιφέρεια).
Πίνακας 4: Ηλικιακή Σύνθεση Πληθυσμού (%) συμμετοχής στο σύνολο
Δ.Ε. Μουδανιών

Π.Ε. Χαλκιδικής

Ηλικία
1991

Περ. Κεντρικής
Μακεδονίας

Σύνολο χώρας

2001

1991

2001

1991

2001

1991

2001

0-14

16,6

19,5

15,7

19

15,5

19,2

15,2

15-24

14,7

13,8

13,4

16,2

14,5

15.2

14,3

25-39

24,2

19,9

22,4

20,9

23

20,8

22,9

40-64

30,6

33,8

32,4

32,4

31,2

31,1

31

65 & άνω

13,9

12,9

16,1

11,5

15,8

13,7

16,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

100,0

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Α.
Η σύγκριση μεταξύ των ετών 1991 και 2001 καταδεικνύει ότι, ο πληθυσμός της
Δημοτικής Ενότητας αντιστέκεται στη γενική τάση γήρανσης του πληθυσμού, που
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συμβαίνει στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ο δείκτης γήρανσης που χρησιμοποιείται
ενδεικτικά αποτυπώνει τη σχέση μεταξύ των πιο ηλικιωμένων και των νεότερων κατηγοριών
του πληθυσμού. Για τη Δημοτική Ενότητα Μουδανιών το 2001 ο δείκτης γήρανσης, είναι
ίσος με 0,84, αρκετά χαμηλότερος από αυτόν της Π.Ε. Χαλκιδικής (1,03) και της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (1,01).
Όσον αφορά τη διαφοροποίηση της ηλικιακής σύνθεσης στο εσωτερικό της Δ.Ε., η
Δημοτική Κοινότητα Ν. Μουδανιών εμφανίζεται ως το δυναμικότερο με μεγαλύτερο
ποσοστό συμμετοχής των πολύ νεαρών ηλικιών (0-14 ετών, 18,8%), υψηλό ποσοστό
συμμετοχής των κατηγοριών νέων 15-24 και 25-39 ετών (14,8% και 25,5% αντίστοιχα)
και σχετικά χαμηλό ποσοστό 65 ετών και άνω (11,3%). Στον Αγ. Παντελεήμονα και
στου Ζωγράφου, καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό των μεσαίων παραγωγικών
ηλικιών 40 έως 64 ετών (37% και 33,4% αντίστοιχα), ενώ το υψηλότερο ποσοστό για τις
ηλικίες 65 και άνω, καταγράφεται στον Άγιο Μάμα (19.6%).

Πίνακας 5: Διάκριση του Πληθυσμού κατά φύλο και ηλικιακή κλάση
Πληθυσμός κατά φύλο

Ποσοστό (%)

Ηλικιακή Κλάση

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

0-14

2687

1352

1335

50,3%

49,7%

15-24

2397

1297

1100

54,1%

45,9%

25-39

3924

2070

1854

52,8%

47,2%

40-64

4969

2462

2507

49,5%

50,5%

65+

2259

1098

1161

48,6%

51,4%

16236

8279

7957

51,0%

49,0%

Σύνολο
Μουδανιών

Δ.Ε.

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Α.
Η σύνθεση του πληθυσμού ως προς το φύλο καταδεικνύει ότι, οι άνδρες υπερτερούν
ελαφρώς των γυναικών (51% έναντι 49% το 2001). Οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά σε
σύγκριση με τους άνδρες στις ηλικίες άνω των 40 ετών. Οι άνδρες υπερτερούν στις
μικρότερες ηλικίες με τη μεγαλύτερη διαφορά να καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 15
έως 24 ετών (54,1 έναντι 45,9%). Όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης της Δ.Ε. (Πίνακας

Σελίδα 36 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

1.1.3.-4), το 36,9% του πληθυσμού είναι απόφοιτοι Υ.Ε., ενώ το 2,9% του πληθυσμού είναι
αναλφάβητοι. Μάλιστα, στις ηλικίες άνω των 40 ετών, το ποσοστό αποφοίτων Υ.Ε. είναι
άνω του 50% και αντιστοιχεί σε 3818 κατοίκους. Το ποσοστό των αποφοίτων Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.
στο σύνολο του πληθυσμού είναι 8,1%, ενώ το ίδιο ποσοστό είναι σημαντικά αυξημένο στο
σύνολο των ηλικιών από 25 έως 39 ετών (10,2% και 5,4% αντιστοίχως). Οι απόφοιτοι Δ.Ε.
στην ίδια κατηγορία (25 έως 39 ετών) είναι 29%, ενώ στο σύνολο του πληθυσμού το ποσοστό
μειώνεται στο 19,1%.
Συμπερασματικά, μπορεί να εκτιμηθεί ότι, η πληθυσμιακή έκρηξη των τελευταίων
δεκαετιών οφείλεται –αφενός- στην εξέλιξη των παράλιων οικισμών σε θέρετρα και τόπους
τουριστικής συγκέντρωσης και αφετέρου, στην οικονομική ανάπτυξη των Ν. Μουδανιών. Ως
αποτέλεσμα, η Δ.Ε. Μουδανιών έχει αναχθεί σήμερα στο κυριότερο «αστικό συγκρότημα»
της Π.Ε. Χαλκιδικής.
Γενικότερα είναι γεγονός ότι, η διαχρονική μεταβολή του πληθυσμού μίας περιοχής
αποτελεί σημαντικό δείκτη της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής της κατάστασης.
Αρχικά θα πρέπει να επισημανθεί ότι, τα στοιχεία των απογραφών δεν αποτελούν δεδομένα
που περιγράφουν την πραγματική εικόνα του πληθυσμού της περιοχής, μια και δεν εγγυώνται
με ακρίβεια το μέγεθος του πληθυσμού. Το παραπάνω προκύπτει δεδομένου ότι, οι
απογραφές της Ε.Σ.Α. καταγράφουν τον πληθυσμό που ήταν παρόν την ημέρα της
απογραφής και όχι τον μόνιμο πληθυσμό της περιοχής. Επίσης, είναι γεγονός ότι,
υπεισέρχονται σφάλματα κατά τη διάρκεια της απογραφής, διπλοεγγραφές, παραλείψεις και
σκοπιμότητες, γεγονός που δυσχεραίνει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τον
πληθυσμό της περιοχής. Ωστόσο, είναι τα μόνα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν και τα οποία
δίνουν μία εικόνα για την περιοχή και βάση αυτών θα γίνουν και όλες οι αναλύσεις που
ακολουθούν.
Όσον αφορά τη Δ.Ε. Καλλικράτειας, σύμφωνα με την απογραφή της Ε.Σ.Α (2001) η
εν λόγω Δ.Ε. έχει 10.881 κατοίκους (ποσοστό 9,6% του πληθυσμού της Π.Ε. Χαλκιδικής)
γεγονός που σημαίνει ότι, εμφανίζεται με αρκετά ενισχυμένο πληθυσμιακό δυναμικό. Το
1991 η υπόψη Δ.Ε. είχε 8.931 κατοίκους, αριθμός που αντιστοιχούσε στο 9,7% του
πληθυσμού της Π.Ε. Χαλκιδικής συνολικά. Παρατηρούμε ότι, η αναλογία πληθυσμού της
Δ.Ε. με πληθυσμό της Π.Ε. παρέμεινε τα τελευταία 10 χρόνια μέχρι το 2001 σχεδόν σταθερή,
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κάτι που οφείλεται στο γεγονός ότι, οι ρυθμοί αύξησης πληθυσμού Δ.Ε. και Π.Ε. δεν
διέφεραν πολύ. Τα τελευταία 40 χρόνια ακολουθεί την τάση που επικρατεί σε ολόκληρη τη
Π.Ε. Χαλκιδικής και χαρακτηρίζεται από μία μείωση του πληθυσμού τη δεκαετία 1961 –
1971 και ακολούθως μία συνεχή αύξηση του πληθυσμού τις δεκαετίες 1971 – 2001.
Παρατηρείται ότι, ο πληθυσμός της Δ.Ε. από το 1961 μέχρι και το 2001 είναι κάτι παραπάνω
από διπλάσιος, ενώ ο πληθυσμός της Π.Ε. αυξήθηκε κατά 31,36%.
Σχήμα 3: Πληθυσμιακή εξέλιξη Δ.Ε. Καλλικράτειας – Π.Ε. Χαλκιδικής

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Α, απογραφές πληθυσμού
Η πληθυσμιακή μείωση που παρατηρήθηκε τη δεκαετία ’60-’70 οφείλεται στο
μεταναστευτικό ρεύμα, τόσο προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, όσο και προς τις χώρες της
Δυτικής Ευρώπης, κάτι που δεν άφησε ανεπηρέαστη την περιοχή μελέτης. Αντίθετα, η
τεράστια πληθυσμιακή αύξηση των επόμενων ετών, οφείλεται -μερικώς- στην παλιννόστηση
αρκετών οικογενειών.
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Πίνακας 6: Ποσοστιαία μεταβολή πραγματικού πληθυσμού Δ..Ε. Καλλικράτειας (1961 – 2001)
Έτη
Τοπική
Κοινότητα
Ν. Καλλικράτεια
Λάκκωμα
Ν. Γωνιά
Ν. Σύλλατα

1961

19611971

1.943
902
552
1.143

Αγ. Παύλος

+6,00
-21,17
-26,45
-20,03

2.055
711
406
914

-13,09
667

Σύνολο Δ.Ε.
Καλλικράτειας
Π.Ε. Χαλκιδικής

1971

+26,84
+31,44
+8,59
+14,45

-10,45

Περιοχή
Σύνολο Δ.Ε.
Καλλικράτειας
Π.Ε. Χαλκιδικής

19811991

2.809
1.037
444
1.069

+36,26
+26,76
+44,36
+13,23

1.416
798
1.232

19912001

2001

+40,78

6.204

-7,41

1.311

-39,85

480

+28,98

1.589

+20,31

1.297

+17,9

10.881

+12,4

104.894

1.078
+31,55

6.113
+6,56

4.407

+30,05

+23,72

73.850

1991

754

4.663
-7,51

1981

+23,47
577

5.207
79.849

19711981

79.036

8.931
+14,2

92.117

Έτη
2001
10.881

1961 -2001
+108,9%

104.894

+31,36%

Σχήμα 4: Εξέλιξη Πραγματικού πληθυσμού των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
Καλλικράτειας

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Α, απογραφές πληθυσμού
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Όσον αφορά στην κατά φύλο σύνθεση του πληθυσμού της περιοχής διαπιστώνεται ότι,
δεν υπάρχει σημαντική αριθμητική υπεροχή κάποιου από τα δυο φύλα στο σύνολο της Δ.Ε..
Υπολογίζοντας τον Δείκτη Αναλογίας Φύλων 27, ο οποίος δείχνει πόσες γυναίκες
αντιστοιχούν σε 100 άνδρες, διαπιστώνεται ότι, για το σύνολο της υπόψη Δ.Ε. (2001) είναι
96,65 γεγονός που σημαίνει ότι, οι άνδρες είναι λίγο περισσότεροι από τις γυναίκες. Στο
σύνολο της Π.Ε. Χαλκιδικής (2001) διαπιστώνεται ότι, ο δείκτης είναι ελάχιστα μικρότερος
(Δ.Α.Φ.=96,62).
Η κατά ηλικία σύνθεση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της δομής του πληθυσμού
και κατέχει σημαντικό ρόλο στην ανάλυση των στοιχείων του πληθυσμιακού δυναμικού.
Σύμφωνα με την κατανομή του πληθυσμού σε τρεις κατηγορίες (παιδικός (0-14 ετών),
ενεργός (15-64 ετών) και γεροντικός (65 ετών και άνω)) μπορεί να ειπωθεί ότι, ο ενεργός
πληθυσμός για το σύνολο της υπόψη Δ.Ε. καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό (70%)
γεγονός που σημαίνει ότι, χαρακτηρίζεται ως «ώριμος». Αντίθετα, ο νεανικός πληθυσμός
(12%) αποτελεί το μικρότερο ποσοστό πληθυσμού στο σύνολο της Δ.Ε., ειδικότερα εάν
συγκριθεί με το ποσοστό των γερόντων (17,09%) που είναι μεγαλύτερο, γεγονός που
σημαίνει ότι, η Δ.Ε. στο σύνολό του έχει γηραιότερο πληθυσμό. Και η Π.Ε. χαρακτηρίζεται
από υψηλό ποσοστό γεροντικού πληθυσμού, αλλά το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας από 65
χρονών και άνω, εμφανίζεται λίγο μικρότερος από της Δ.Ε. Καλλικράτειας (16%).
Σχήμα 5: Ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού κατά κλάσεις ηλικιών
Δ.Ε. Καλλικράτειας

27

DeίkthV .analogίaV .fύlwn =

AriqmόV .qhlέwn
´ 100
AriqmόV .arrέnnwn
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ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Α
Η πιο «γηρασμένη» Τ.Κ. είναι η Νέα Γωνιά με ποσοστό γεροντικού πληθυσμού
31,25%, ενώ η Τ.Κ. του Λακκώματος παρουσιάζει τις ευνοϊκότερες προδιαγραφές δεδομένου
ότι, εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό παιδικού πληθυσμού 15,17%. Στις υπόλοιπες Τοπικές
Κοινότητες, οι πληθυσμιακές αναλογίες κυμαίνονται –περίπου- στα ίδια επίπεδα.
Η ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού στις τρεις ομάδες πληθυσμού, μας επιτρέπει
ακόμη τον υπολογισμό ορισμένων δεικτών σημαντικών για την ανάλυση και περιγραφή της
δημογραφικής κατάστασης στην περιοχή: τον δείκτη εξάρτησης και τον δείκτη γήρανσης.
Ο δείκτης εξάρτησης28 αποκαλύπτει την αναλογία των ατόμων που για
δημογραφικούς λόγους (λόγω ηλικίας) είναι εξαρτώμενα από άτομα, τα οποία πρέπει να τα
συντηρήσουν με την δραστηριότητά τους. Με άλλα λόγια, ο δείκτης εξάρτησης δείχνει πόσα
παιδιά και γέροι (συντηρούμενος πληθυσμός) αντιστοιχούν σε 100 άτομα ενεργού
πληθυσμού.
Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερο είναι το βάρος που έχει να
αντιμετωπίσει ο ενεργός πληθυσμός για τη συντήρηση του εξαρτώμενου πληθυσμού, γεγονός
που περιορίζει τις δυνατότητες αποταμίευσης και επένδυσης. Κατά συνέπεια, ο υψηλός
δείκτης εξάρτησης θεωρείται ένδειξη μη ικανοποιητικής προοπτικής οικονομικής ανάπτυξης
μίας περιοχής.
Προκειμένου να εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα για τον δείκτη εξάρτησης, θα πρέπει
να συγκριθεί μεταξύ της περιοχής μελέτης, του νομού και του συνόλου της χώρας.
Ο δείκτης γήρανσης29 του πληθυσμού επιτρέπει την αποσαφήνιση του επιπέδου
γήρανσης, στο οποίο έχει φτάσει ο πληθυσμός. Μας δίνει ο ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο
γεροντικός πληθυσμός (άνω των 65 ετών) σε σχέση με τον παιδικό πληθυσμό (0-14 ετών).
Όσο μεγαλύτερες είναι οι τιμές του δείκτη, τόσο υψηλότερο επίπεδο γήρανσης παρουσιάζει η
περιοχή.
Όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς που έγιναν σχετικά με τον δείκτη εξάρτησης,
η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο επίπεδο του 43%. Δηλαδή στους 100 εργαζόμενους
αντιστοιχούν 43 συντηρούμενοι, υπάρχει –δηλαδή- αρκετά επαρκής αριθμός εργαζομένων, ο
οποίος να μπορεί να ενεργοποιηθεί σε διάφορες αναπτυξιακές δραστηριότητες και να
συντηρήσει τον υπόλοιπο πληθυσμό. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, ο δείκτης εξάρτησης
28

29

D .ex ά rthshV

=

D eί kthV .g ή ranshV =

plhq .( 0 - 14 ) et ώ n + plhq . 65 etwnkaianw
plhq . 15 - 64 etwn
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P lhqusmoV .( 0 - 14 ).etwn
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στο Δήμο είναι χαμηλότερος, τόσο σε σύγκριση με το Νομό Χαλκιδικής (46%)

και

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όσο και με το σύνολο της χώρας (47%).
Σχετικά με τον δείκτη γήρανσης παρατηρείται ότι, η κατάσταση στη Δ.Ε.
Καλλικράτειας δεν είναι ικανοποιητική, όπως όμως και η κατάσταση της Π.Ε. Χαλκιδικής
αλλά και της χώρας, όπου τα ποσοστά γήρανσης του πληθυσμού είναι πολύ υψηλά. Ο
αριθμός των ατόμων ηλικίας από 65 και άνω είναι σε κάθε επίπεδο μεγαλύτερος από τον
αριθμό των παιδιών, κάτι που φανερώνει το μεγάλο πρόβλημα υπογεννητικότητας που
παρουσιάζεται στην χώρα, αλλά και στην Δ.Ε. Καλλικράτειας. Ωστόσο, ο δείκτης γήρανσης
εάν και αποτελεί ένα από τους σημαντικούς δημογραφικούς δείκτες, δεν είναι σε θέση να
περιγράψει ξεκάθαρα την μελλοντική πληθυσμιακή δομή της περιοχής.
Πίνακας 7: Δημογραφικοί δείκτες Δ.Ε. Καλλικράτειας (2001)

Περιοχή

Δείκτης εξάρτησης

Δείκτης γήρανσης

Δ.Ε. Καλλικράτειας

0,43

1,31

Π.Ε. Χαλκιδικής

0,46

1,03

Κεντρική Μακεδονία

0,46

1,01

Ελλάδα

0,47

1,10
ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Α.

Ένα από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, είναι και το επίπεδο
εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα, μέτρια είναι τα ποσοστά του μορφωμένου
πληθυσμού (κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, μεταπτυχιακού τίτλου, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. και κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), τόσο σε επίπεδο Π.Ε., όσο και
σε επίπεδο Δ.Ε. Καλλικράτειας Συνολικά και για τις πέντε παραπάνω κατηγορίες,
συναντώνται στην Π.Ε. Χαλκιδικής 8.977 άτομα (9,9% του πληθυσμού της Π.Ε.) και 626
άτομα στην εν λόγω Δ.Ε. (7,55% του πληθυσμού της Δ.Ε.). Τα μεγαλύτερα ποσοστά
πληθυσμού καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης και οι απόφοιτοι μέσης
εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης στην Π.Ε. Χαλκιδικής,
είναι 36.288 (51,91% του πληθυσμού της Π.Ε.) και στην Δ.Ε. Καλλικράτειας, είναι 3.612
(43,60% του πληθυσμού της Δ.Ε.). Οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης στη Π.Ε. Χαλκιδικής,
είναι 14.091 (15,54% του πληθυσμού της Π.Ε.), ενώ στη Δ.Ε. είναι 1.319 (15,92% του
πληθυσμού της Π.Ε.).
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Πίνακας 8: Επίπεδο εκπαίδευσης πληθυσμού Δ.Ε. Καλλικράτειας
Επίπεδο Εκπαίδευσης
Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου
Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων
Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (ΚΑ.Τ.Ε.,
ΚΑ.Τ.Ε.Ε.) και Ανωτέρων Σχολών
Πτυχιούχοι μετά-δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Μερικό Σύνολο
Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Λ.
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Σ.
Απόφοιτοι 3ταξίου Γυμνασίου
Απόφοιτοι Δημοτικού
Φοιτούν στο Δημοτικό
Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση
Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση

% στο σύνολο του Δήμου
0,072
0,15
3,51
1,79
2,01
7,55
15,92
2,70
1,78
13,72
43,60
5,84
6,48
2,37
ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Α.

Αρκετά υψηλό είναι το ποσοστό των τελειόφοιτων της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου
(13,72), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Π.Ε. Χαλκιδικής είναι 12,48%. Αρκετά σημαντικό –
όμως- είναι και το ποσοστό που καταλαμβάνει ο λιγότερο μορφωμένος πληθυσμός.
Συνολικά, οι τρεις κατηγορίες (δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, απόφοιτοι Υ.Ε.
(στοιχειώδους εκπαίδευσης), εγκατέλειψαν το δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και
ανάγνωση) καταλαμβάνουν το 50,40% της Π.Ε. Χαλκιδικής (45.698 άτομα) και το 52,46%
της Δ.Ε. Καλλικράτειας (4.346 άτομα).
Αντίστοιχα, η Δ.Ε. Τρίγλιας – όπως προαναφέρθηκε- υποδιαιρείται στις παρακάτω
τοπικές και δημοτικές κοινότητες που παραθέτονται με τον πληθυσμό τους (απογραφή του
2001) στον πίνακα που ακολουθεί:
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Πίνακας 9: Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες Δ.Ε. Τρίγλιας
Δ.Ε. & Δ.Κ.- Τ.Κ.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ
Δ.Κ.Ν. Τρίγλιας
Τ.Κ.Ν.Τενέδου
Τ.Κ.Ν.Πλαγίων
Τ.Κ.Πετραλώνων
Τ.Κ.Ελαιοχωρίων
Τ.Κ.Κρήνης

5.888
2.946
355
1.433
362
295
497

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Α.(2001)
Οι ποσοστιαίες μεταβολές του πληθυσμού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 10: Πληθυσμιακές μεταβολές Τ.Κ. Δ.Ε. Τρίγλιας το διάστημα 1981 – 2001
Τ.Κ.
1981-1991
1991-2001
Ν.Τρίγλια
14,50%
11,10%
Ν.Τένεδος
-9,40%
-3,50%
Ν.Πλάγια
38,80%
21,10%
Πετράλωνα
-13,70%
-4,20%
Ελαιοχώρια
-3,20%
7,70%
Κρήνη
27,60%
-13,40%
Δ.Ε. Τρίγλιας
+14,60%
+8,50%
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Α.
Πίνακας 11 : Δ.Ε. Τρίγλιας - Εξέλιξη Πληθυσμού, Μεταβολή και Πυκνότητα
Πληθυσμού ανά Τ.Κ. 1981-2001
Δημοτική
Τοπική
Κοινότητα

Ν. Τρίγλια

Πληθυσμός

&
1981

1991

Μεταβολή (%)

2001

81-91

Ποσοστιαία
Κατανομή
2001 (%)

91-01

Πυκνότητα
gross 2001

2316

2657

2946

14,5

11,1

50,0

0,6

Ν. Τένεδος

406

368

355

-9,4

-3,5

6,0

0,2

Ν. Πλάγια

844

1171

1433

38,8

21,1

24,3

1,7

Πετράλωνα

438

377

362

-13,7

-4,2

6,2

0,4

Ελαιοχώρια

283

274

295

-3,2

7,7

5,0

0,2

Κρήνη

450

574

497

27,6

-13,4

8,4

0,4

4737

5428

5888

14,6

8,5

100,0

0,5

Δ.Ε. Τρίγλιας

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Α.(2001)
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Από τον πίνακα 11, αποτυπώνεται μία διαρκής αύξηση του πληθυσμού κατά
14,6% τη δεκαετία 1981-1991 και κατά 8,5% τη δεκαετία 1991-2001. Όσον αφορά στις
επιμέρους τοπικές κοινότητες τη δεκαετία 1991-2001, η Ν. Τρίγλια παρουσιάζει αύξηση
11,1%, τα Ν. Πλάγια 21,1% και τα Ελαιοχώρια 7,7%. Αντίθετα, μείωση παρουσιάζουν
οι τοπικές κοινότητες Κρήνης (-13,4%), Πετραλώνων (-4,2%) και Ν. Τενέδου (-3,5%).
Λαμβάνοντας υπόψη τις γνωστές αδυναμίες προσδιορισμού του μόνιμου πληθυσμού,
λόγω

του

ότι,

ορισμένα νοικοκυριά εξακολουθούν να απογράφονται στον τόπο

καταγωγής και όχι στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, η παραπάνω εικόνα ενδέχεται να
είναι δυσμενέστερη.
Η πληθυσμιακή αύξηση είναι πάντως μικρότερη από αυτή που καταγράφεται
στις Δημοτικές Ενότητες των Μουδανιών και Καλλικράτειας, οι οποίοι διπλασιάζουν
σχεδόν τον πληθυσμό τους. Οι μικρότεροι ρυθμοί μπορούν να ερμηνευθούν από το
διαφορετικό ρόλο των τριών αυτών κέντρων. Η Ν.Τρίγλια αποτελεί σημαντικό κέντρο
του πρωτογενούς τομέα. Αντίθετα, η Ν. Καλλικράτεια επωφελείται από την εγγύτητα με
το Π.Σ.Θ. και έχει αναδειχθεί σε σημαντικό κέντρο πρώτης και δεύτερης κατοικίας, ενώ
τα Ν. Μουδανιά αποτελούν σημαντικό αγροτουριστικό κέντρο με υπηρεσίες, που
υποστηρίζουν μία ευρύτερη περιοχή.
Στη σημερινή του εικόνα, ο πληθυσμός της Δ.Ε. Τρίγλιας δεν παρουσιάζει
αποκλίσεις από τα δεδομένα του 2001. Έτσι, αυξητική τάση παρουσιάζουν η Δ.Κ. Ν.
Τρίγλιας και η Τ.Κ. Ν. Πλαγίων, η οποία αποδίδεται σε φυσική αύξηση και
παλιννόστηση. Μάλιστα, στα Ν. Πλάγια καταγράφεται σημαντικός αριθμός ξένων
μεταναστών. Οι υπόλοιπες τέσσερις Τ.Κ. παρουσιάζουν δημογραφική στασιμότητα.
Όσον αφορά στην πυκνότητα του πληθυσμού, η πλέον πυκνοκατοικημένη Τ.Κ. είναι
αυτή των Ν. Πλαγίων, ενώ τα πιο αραιοκατοικημένα είναι αυτά των Ελαιοχωρίων και της
Ν. Τενέδου. Γενικότερα πάντως, η Δ.Ε. Τρίγλιας είναι πιο αραιοκατοικημένη σε σχέση με
τον εθνικό μέσο όρο, αλλά πιο πυκνοκατοικημένη σε σχέση με το μέσο όρο της Π.Ε.
Χαλκιδικής.
Από τα στοιχεία των απογραφών πληθυσμού 1991 – 2001 που διατίθενται σε
επίπεδο Τ.Κ. διαπιστώνεται ότι, η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού στη Δ.Ε. Τρίγλιας
δεν παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από την αντίστοιχη στο σύνολο της Π.Ε.
Χαλκιδικής και εμφανίζεται κάπως λιγότερο δυναμική από αυτήν της Περιφέρειας
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Κεντρικής Μακεδονίας. Σημαντικότερη απόκλιση για το 2001 παρατηρείται στην
ηλικιακή κλάση 40-65 ετών, η οποία συμμετέχει με ελαφρά ενισχυμένο ποσοστό στο
σύνολο (32.9% στη Δ.Ε., έναντι 32.4% στη Π.Ε. και 31.2% στην Περιφέρεια).

Πίνακας 12: Ηλικιακή Σύνθεση Πληθυσμού Δ.Ε. Τρίγλιας (%) συμμετοχής στο
σύνολο

Δ.Ε. Τρίγλιας

Π.Ε Χαλκιδικής

Ηλικία
1991

2001

1991

2001

Περ. Κεντρικής
Μακεδονίας
1991

Σύνολο χώρας

2001

1991

2001

0-14

20,0

14,4

19,5

15,7

19,0

15,5

19,2

15,2

15-24

13,8

13,6

13,8

13,4

16,2

14,5

15.2

14,3

25-39

19,1

21,1

19,9

22,4

20,9

23,0

20,8

22,9

40-64

36,1

33,6

33,8

32,4

32,4

31,2

31,1

31,0

65 &
άνω

11,0

17,3

12,9

16,1

11,5

15,8

13,7

16,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Α.(2001)

Για τη Δ.Ε. Τρίγλιας, το 2001 ο δείκτης γήρανσης είναι ίσος με 1,2, πολύ υψηλότερος
από αυτόν της Π.Ε. Χαλκιδικής (1,03) και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(1,01), αλλά σημαντικά υψηλότερος από τον αντίστοιχο δείκτη του 1991, που ήταν μόλις
0,55. Όσον αφορά τη διαφοροποίηση της ηλικιακής σύνθεσης στο εσωτερικό της Δ.Ε.
Τρίγλιας, οι Τ.Κ. της Δ.Ε. Τρίγλιας εμφανίζονται ως το δυναμικότερο με μεγαλύτερο
ποσοστό συμμετοχής των πολύ νεαρών ηλικιών (0-14 ετών, 16.2%), υψηλό ποσοστό
συμμετοχής των κατηγοριών νέων 15-24 και 25-39 ετών και σχετικά χαμηλό ποσοστό 65
ετών και άνω (17.2%). Στα Ελαιοχώρια καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό μεσαίων
παραγωγικών ηλικιών (40-64 ετών, 40.7%) και το χαμηλότερο ποσοστό για τις ηλικίες
65 και άνω (13.6%) Παράλληλα, παρατηρείται εκεί το φαινόμενο της πιο δυναμικής στη
Δ.Ε. συμμετοχής στην κατηγορία 15-24 ετών, αλλά ταυτόχρονα και της πιο ασθενούς
στις κατηγορίες κάτω των 14 ετών, καθώς και της κατεξοχήν παραγωγικής κατηγορίας
25-39 ετών. Οι Τ.Κ. Ν. Πλαγίων, Ν .Τενέδου και Πετραλώνων εμφανίζουν παραπλήσια
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ηλικιακή σύνθεση. Η Κρήνη –τέλος- εμφανίζει την πιο γερασμένη σύνθεση και
καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό της κατηγορίας άνω των 65 ετών (21.7%).

Πίνακας 13: Διάκριση του πληθυσμού Δ.Ε. Τρίγλιας
Πληθυσμός κατά φύλο
Σύνολο

Άνδρες

Ποσοστό (%)
Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

Ηλικιακή
Κλάση
0-14

857

419

438

48,9

51,1

15-24

788

399

389

50,6

49,4

25-39

1228

620

608

50,5

49,5

40-64

1937

947

990

48,9

51,1

65+

1078

508

570

47,1

52,9

Σύνολο Δ.Ε.

5888

2893

2995

49,1

50,9

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Α.(2001)
Η σύνθεση του πληθυσμού ως προς το φύλο δείχνει ότι, οι γυναίκες υπερτερούν
ελαφρώς των ανδρών (50,9% έναντι 49,1% το 2001), ακολουθώντας τη σύνθεση κατά
φύλο στο σύνολο χώρας, αλλά και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι γυναίκες
υπερτερούν αριθμητικά σε σύγκριση με τους άνδρες στη μικρότερη ηλικιακή ομάδα (014 ετών), καθώς και στις ηλικίες άνω των 40 ετών. Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ
γυναικών και ανδρών σημειώνεται στην ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών (52,9 έναντι
47,1%).
Η μείωση του μεγέθους του νοικοκυριού αποτελεί την εντονότερη αλλαγή που
καταγράφεται στη δημογραφική σύνθεση του πληθυσμού. Τα τετραμελή νοικοκυριά, τα
οποία αποτελούσαν το 37.4% του συνόλου το 1991 περιορίζονται στο 20.6% το 2001, ενώ
ακόμα μεγαλύτερη είναι η μείωση στα νοικοκυριά άνω των 5 ατόμων (από 32.7% το 1991
στο 9.5% το 2001). Αντίθετα, έχουν αυξηθεί τα μονομελή νοικοκυριά (από 1.1% το 1991
στο 15.9% το 2001) και κυρίως τα διμελή (από 8.1% το 1991 στο 32.5% το 2001). Η
εικόνα αυτή δείχνει να συμβαδίζει με μία γενικότερη τάση μείωσης των πολυμελών
οικογενειών, ενώ παράλληλα δείχνει και ότι, ο μόνιμος πληθυσμός περιορίζεται στις
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γηραιότερες ηλικίες, ενώ οι νέες μετακινούνται προς μεγαλύτερα αστικά κέντρα ή στο
Π.Σ.Θ. για σπουδές ή αναζήτηση καλύτερων όρων απασχόλησης.
Το επίπεδο εκπαίδευσης στη Δ.Ε. Τρίγλιας εμφανίζεται χαμηλότερο από το μέσο της
Π.Ε. ή του εθνικού μέσου όρου, γεγονός αναμενόμενο σε μία περιοχή χωρίς σημαντικά
αστικά κέντρα. Το 42% του πληθυσμού δεν έχει ξεπεράσει το επίπεδο της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης (έναντι 42,7% στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 40,6% στο σύνολο
της χώρας), ενώ το 4,3% του πληθυσμού είναι αναλφάβητοι. Τα ποσοστά αποφοίτων
Υ.Ε.

είναι ιδιαίτερα υψηλά στην ηλικιακή κλάση μεταξύ 40 και 69 ετών, όπου το

αντίστοιχο ποσοστό (%) αγγίζει το 32% και αντιστοιχεί σε 1641 κατοίκους. Πολύ υψηλό
ποσοστό της ομάδας των ηλικιωμένων (13,8%), δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση. Το
ποσοστό των πτυχιούχων ανώτατων σχολών στο σύνολο του πληθυσμού πλησιάζει το
3,7%, ενώ το ίδιο ποσοστό είναι σημαντικά αυξημένο στο σύνολο των ηλικιών από 25 έως
39 ετών (8,4%). Οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης στην ίδια κατηγορία (25 έως 39 ετών)
είναι 27%, ενώ στο σύνολο του πληθυσμού το ποσοστό πέφτει σχεδόν στο μισό (13,7%).
Στον μόνιμο πληθυσμό των –περίπου- 36.520 κατοίκων των Δ.Ε. Μουδανιών,
Καλλικράτειας και Τρίγλιας, θα πρέπει να προστεθεί και ο παραθεριστικός πληθυσμός, ο
οποίος κατά την θερινή περίοδο κατακλύζει την περιοχή εντός των υφιστάμενων
θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων, αλλά και κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, η
οποία έχει σε μεγάλο βαθμό δομηθεί από νόμιμες ή αυθαίρετες παραθεριστικές κατοικίες,
πληθυσμού προερχόμενου –κυρίως- από το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Επισημαίνεται ότι, πολλές οικογένειες Ποντίων ομογενών από τις χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης (κυρίως Γεωργία) εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην περιοχή των υπόψη Δ.Ε.
Το φαινόμενο συνεχίζεται και στους ομογενείς προστίθενται οικονομικοί μετανάστες είτε
παράνομοι είτε νόμιμοι. Ο αριθμός των νέων αυτών κατοίκων είναι αρκετά μεγάλος,
προκαλώντας κατά αυτό τον τρόπο σημαντική εξωγενή αύξηση στον πληθυσμό των Δ.Ε.
(ειδικότερα της Δ..Ε. Μουδανιών).
Ένα ακόμα φαινόμενο το οποίο λαμβάνει χώρα στην περιοχή και τονώνει εξωγενώς
τον πληθυσμό, είναι η μετατροπή (μικρού προς το παρόν) τμήματος της παραθεριστικής
κατοικίας σε μόνιμη, κυρίως από συνταξιούχους της περιοχής του πολεοδομικού
συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διαθέτουν παραθεριστικές κατοικίες στην
περιοχή.
Δημογραφικά εξάγεται το συμπέρασμα ότι, ο συνολικός πληθυσμός εμφανίζεται
αρκετά νεανικός (ιδιαίτερα στις Δ.Ε. Μουδανιών και Καλλικράτειας), εφόσον μεγάλο
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ποσοστό της ηλικιακής πυραμίδας κατέχουν νεαρές ηλικίες, με αποτέλεσμα οι εν λόγω Δ.Ε.
να μην αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και οι προοπτικές της
μελλοντικής πληθυσμιακής τους εξέλιξης να προδιαγράφονται σχετικά ικανοποιητικές.
Ο πληθυσμός του νεοσύστατου Δήμου κατά τις δεκαετίες 1971-2001 χαρακτηρίζεται
από σχεδόν ισόποση κατανομή μεταξύ ανδρών και γυναικών και το μεγαλύτερο ποσοστό του
καταλαμβάνει ο ώριμος πληθυσμός (ηλικίας από 15-64 χρονών). Σύμφωνα με τον Δείκτη
Εξάρτησης που αναλύθηκε παραπάνω, υπάρχει επαρκής πληθυσμός για την συντήρηση του
εξαρτώμενου πληθυσμού, αλλά σύμφωνα με τον δείκτη γήρανσης, ο Δήμος χαρακτηρίζεται
από γήρανση του πληθυσμού, γεγονός που αποτελεί χαρακτηριστικό ολόκληρης της χώρας τα
τελευταία χρόνια. Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού, τα ποσοστά του
μορφωμένου πληθυσμού χαρακτηρίζονται μέτρια.
Θεματικός Τομέας : Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Απασχόληση
Θέμα Α: Πληθυσμιακές μεταβολές.
Προβλήματα:

Δυνατότητες:

Ø

Αύξηση του πληθυσμού

Ø

Μέτρια επίπεδα μόρφωσης

Ø

Η αύξηση του πληθυσμού έχοντας
πάντα

εξασφαλίσει

καταλληλότητα

των

την
υποδομών,

μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικά
και κοινωνικά πλεονεκτήματα.
Δυνατότητες
αύξησης
του
επιπέδου
μόρφωσης του πληθυσμού
μέσω του
Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (Κ.Π.Ν.) και
του Γραφείου Κοινωνικής Μέριμνας του
Δήμου.
Κίνδυνοι ή Περιορισμοί:
Ø

Ευκαιρίες :

Οι αυξητικές τάσεις του πληθυσμού
της

περιοχής

δημιουργούν

Ø

την

Η αξιοποίηση νέων δομών στον
τομέα των υπηρεσιών, αλλά και του

ανάγκη καλύτερης οργάνωσης των

αστικού

περιβάλλοντος

υποδομών και των υπηρεσιών του

ομαλή συνύπαρξη των ομάδων του

Δήμου.

πληθυσμού

και

την

για

την

ευρύτερη

ανάπτυξη του Δήμου.
Ø

Αξιοποίηση

των

σεμιναρίων

μέσω

του

Κ.Ε.Κ.

με

το

οποίο

Πετραλώνων,

Επιδοτούμενων
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συνεργάζεται το Κ.Π.Ν., αλλά μέσω
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
του Κ.Π.Ν.

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής Ανάπτυξης
Ø

Αντιμετώπιση των προβλημάτων ανεξέλεγκτης αστικοποίησης

Εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού
Με βάση τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής, γίνεται φανερή η συνεχής και
σημαντική πληθυσμιακή αύξηση της περιοχής, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και
μελλοντικά, δεδομένης της συνεχούς παραθεριστικής και γενικότερα οικιστικής της
ανάπτυξης. Είναι προφανές από τα μεγέθη ότι, η πληθυσμιακή αύξηση δεν οφείλεται στην
«φυσική» κίνηση του πληθυσμού, αλλά στην εγκατάσταση νέων κατοίκων στην περιοχή. Η
εγκατάσταση αφορά εισροή μεγάλου αριθμού επαναπατριζόμενων ομογενών από τις χώρες
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Σε μικρότερο βαθμό

γίνεται στα πλαίσια μετατροπής

παραθεριστικής κατοικίας σε μόνιμη. Αλλά και γενικότερα -ανεξάρτητα από τα φαινόμενα
αυτά- μετακίνηση-εγκατάσταση πληθυσμού ποικίλης προέλευσης στον δήμο, γίνεται –
κυρίως- για εξασφάλιση εργασίας σε μία ζώνη, που παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη σε
όλους τους κλάδους της παραγωγής. Οι παλιννοστούντες ομογενείς που έχουν εγκατασταθεί
στον δήμο είναι αρκετοί (κυρίως στον οικισμό Ν.Μουδανιών).
Σε κάθε περίπτωση, η πολεοδομική οργάνωση της περιοχής, η εξασφάλιση των
αναγκαίων κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων κοινωνικού εξοπλισμού, καθώς και
λειτουργιών τουρισμού και αναψυχής, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των δικτύων κοινής
ωφέλειας και περιβαλλοντικής - τεχνικής υποδομής αναμένεται ότι, θα αυξήσει τις ισχνές
σήμερα τάσεις μετατροπής της παραθεριστικής κατοικίας σε μόνιμη (δεδομένων και των
μικρών αποστάσεων από την πόλη της Θεσσαλονίκης) έτσι ώστε, η περιοχή να λειτουργήσει
ως προαστιακός υποδοχέας χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων της μητροπολιτικής περιοχής.
Οι προβλέψεις για την πληθυσμιακή εξέλιξη μίας περιοχής γίνονται συνήθως για την
επόμενη πενταετία, για την οποία συντάσσονται κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, τα Γ.Π.Σ.
και αναθεωρούνται μετά το τέλος της. Έχει αποδειχθεί όμως στην πράξη ότι, το χρονικό
διάστημα των πέντε ετών είναι πολύ μικρό, εάν ληφθεί υπόψη ότι, για την σύνταξη και
κύρωση των Γ.Π.Σ. απαιτούνται –τουλάχιστον- δύο χρόνια. Εκ παραλλήλου, η διαδικασία
πολεοδόμησης μίας περιοχής (αποτυπώσεις, μελέτες πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής,
εφαρμογή σχεδίων και δημιουργία υποδομών) είναι μακρά, καθώς για διάφορους
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οικονομικούς και διαδικαστικούς και τεχνικούς λόγους, συνήθως κρατά και επάνω από μία
δεκαετία.
Για τους παραπάνω λόγους, θεωρείται σκόπιμο η χρονική εμβέλεια μίας μελέτης
Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. όπως η παρούσα, να είναι μεγαλύτερη. Έτσι ως έτος-στόχος για τις
πληθυσμιακές εκτιμήσεις στην περιοχή (στην οποία βασίζονται όλα τα προγραμματικά
μεγέθη) τίθεται το 2021, δηλαδή μία δεκαετία (περίπου) από την σύνταξη της παρούσας
μελέτης και μία εικοσαετία από την απογραφή του 2001.
Ο μόνιμος πληθυσμός των οικισμών που απαρτίζουν τη Δ.Ε. Μουδανιών, ανέρχεται
ήδη στα 17.032 άτομα για το 2001.
Για την εκτίμηση του μόνιμου πληθυσμού κατά την επόμενη δεκαετία, γίνεται η εξής
προσέγγιση: Για κάθε έναν από τους οικισμούς της Δ.Ε., υπολογίζεται ο μέσος όρος των
ρυθμών της πληθυσμιακής μεταβολής κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (1971-’81, 1981’91, 1991- 2001), βάσει του οποίου υπολογίζεται ο προβλεπόμενος πληθυσμός για τις δύο
επόμενες (2001- 2011, 2011- 2021).
Τα αποτελέσματα της παραπάνω προσέγγισης, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 14: Προβολές Πληθυσμού Δήμου Ν. Προποντίδας (2001- 2021)
Α/Α

Δ.Ε.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

(2001)

(2011)

(2021)
15.729

1

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

10.881

12.829

2

ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

17.032

21.108

3

ΤΡΙΓΛΙΑΣ

5.888

6.389

26.551
6.932

ΣΥΝΟΛΟ

-

33.801

40.326

49.212

Η προαναγραφόμενη προσέγγιση καταδεικνύει το μέγεθος του μόνιμου πληθυσμού
που –ενδεχόμενα- θα εγκατασταθεί στην περιοχή, εάν δεν υπάρξουν

περιορισμοί (π.χ.

ανεπαρκής προσφορά πολεοδομημένης γης).

ΙV. Συνοπτική αξιολόγηση του περιβάλλοντος του Δήμου
Τα χωροταξικά πλεονεκτήματα του νέου Δήμου, όπως η γειτνίασή του με την
Θεσσαλονίκη και

με την θάλασσα, του δίνουν την δυνατότητα μεγάλης τουριστικής

ανάπτυξης, η οποία αποτελεί και το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Τα τελευταία χρόνια
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παρατηρείται αύξηση της πυκνότητας του πληθυσμού του Δήμου και ιδιαίτερα, αύξηση του
πληθυσμού της έδρας του Δήμου. Η αύξηση της πυκνότητας του πληθυσμού επιβάλλει την
αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος του δήμου και των υποδομών του. Τα βασικά
θέματα τοπικής ανάπτυξης στο θέμα του περιβάλλοντος που ο Δήμος θέτει σε προτεραιότητα,
αφορούν την πληθυσμιακή πυκνότητα και τα προβλήματα που προκύπτουν από την
αστικοποίηση των περιοχών των Δ..Ε. και βελτιώσεις στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.
Σε κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα αναφέρονται τα βασικά προβλήματα, οι περιορισμοί, οι
δυνατότητες και οι ευκαιρίες, καθώς και τα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης, στα οποία θα
επικεντρωθεί ο νεοσύστατος Δήμος.

Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής
Θέμα Α: Πολεοδομικές ενότητες και πληθυσμιακή πυκνότητα
Προβλήματα: Έντονη αυθαίρετη δόμηση που Δυνατότητες:
πλήττει κυρίως τις παραλιακές περιοχές του Δήμου

Ø Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών από

και συγκεκριμένα τις Δημοτικές και Τοπικές

την Πολεοδομική Υπηρεσία και

Κοινότητες της Νέας Καλλικράτειας, του Αγ.

από

Παύλου,τωνΝ.Συλλάτων,

Παρακολούθησης

Ν.Τρίγλιας,Ν.Πλαγίων,Ν.Φλογητών,Ν.Μουδανιών

Πολεοδομικών

και Ν.Ποτίδαιας

Δήμου.

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί:
Δημιουργείται

ο

το

Γραφείο
Μελετών

του

Ευκαιρίες :

κίνδυνος

άναρχης

Ø

Το

θεσμικό

πλαίσιο

(Ε.Ε.)

χρησιμοποίησης της πολεοδομικής-αρχιτεκτονικής

προωθεί την αντιμετώπιση των

κληρονομιάς του Δήμου. Επιπλέον,υπάρχει ο

χωροταξικών, πολεοδομικών και

κίνδυνος ρύπανσης και κακής διαχείρισης του

περιβαλλοντικών προβλημάτων

θαλάσσιου και του υδροφόρου ορίζοντα,καθώς η

του

αυθαίρετη

οδηγιών,

δόμηση

συγκεντρώνεται

στις

αστικού

χώρου

μέσω

κανόνων

και

παραλιακές περιοχές του Δήμου. Ιδιαίτερα το

χρηματοδοτικών

καλοκαίρι αυξάνεται η ρύπανση λόγω της αύξησης

Μέσω αυτού,ο Δήμος θα έχει

του

την δυνατότητα ρύθμισης του

πληθυσμού

συγκεκριμένες

και
περιοχές.

των

λυμάτων

Δεδομένου

στις
ότι,οι

μηχανισμών.

προβλήματος αποτελεσματικά.

Σελίδα 52 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

υποδομές του Δήμου αφορούν τον πραγματικό
πληθυσμό,

δημιουργούνται

προβλήματα

Ø

Αξιοποίηση

των

Χρηματοδοτικών

υδροδότησης, αποκομιδής απορριμμάτων κ.λ.π.

Προγραμμάτων της Περιόδου

κυρίως για τις παραθαλάσσιες Δημοτικές και

2007-2003,ιδιαίτερα

Τοπικές Κοινότητες.

θεματικό

τομέα

περιβάλλοντος

και

στον
δομημένου
αειφόρου

ανάπτυξης

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής Ανάπτυξης
Ø

Η άναρχη πολεοδομική συγκρότηση της περιοχής και η προβληματική εξυπηρέτηση
του μεγάλου όγκου τουριστών τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ø

Η άσκηση σημαντικών πιέσεων στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον από την
εποχική τουριστική δραστηριότητα.

Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής
Θέμα B: Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης
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Προβλήματα:
Ø

Δυνατότητες:

Προβλήματα λειψυδρίας στους οικισμούς που Ø

Η

βρίσκονται σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης

Ø

Παλαιότητα δικτύου ύδρευσης.

Αποχέτευσης Δ.Ε. Καλλικράτειας

Ø

Στη Τοπική Κοινότητα Λακκώματος και στη

παρακολουθεί και καταγράφει τα

Δ.Κ.

προβλήματα

Ø

Ø

Ν.Τρίγλιας

παρουσιάζονται

Τεχνική

Υπηρεσία

&

ποιότητας

η

και

μακροχρόνιες περίοδοι λειψυδρίας λόγω του

ποσότητας

ότι, αποτελούν εν δυνάμει αναπτυσσόμενη

πραγματοποιώντας

βιοτεχνική περιοχή.

ελέγχους.

Ανεπάρκεια των μηχανισμών διακοπής της Ø

Η

ροής σε διάφορους οικισμούς του Δήμου.

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στη

Προβλήματα λειψυδρίας κατά τη διάρκεια του

Δημοτική

καλοκαιριού,όπου ο πληθυσμός του Δήμου

Ν.Καλλικράτειας

σχεδόν δεκαπλασιάζεται.

εξέλιξη.

Περιβαλλοντικά

προβλήματα

ύδρευσης
ποιοτικούς

επέκταση–βελτίωση

του

Κοινότητα
βρίσκεται

σε

λόγω

αναποτελεσματικού δικτύου αποχέτευσης,

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί:

Ευκαιρίες :

Ø Κίνδυνος υγείας κατοίκων από την χαμηλή Ø
Ø

Οι πολιτικές της Ε.Ε. προωθούν

ποιότητα νερού.

την

Οικολογική επιβάρυνση του περιβάλλοντος

αποχέτευσης και την βελτίωση των

του υδροφόρου ορίζοντα και του εδάφους,

δικτύων ύδρευσης.

κίνδυνος μολύνσεων και κακής ποιότητας Ø

Στο όραμα ανάπτυξης της Π.Κ.Μ.

ζωής

ανήκει και η αναβάθμιση του

των

κατοίκων

καλοκαιρινούς

μήνες,που

δεκαπλασιάζεται
καταλήγουν
αυξάνονται.

ιδιαίτερα

στον

και

τα

ο

πληθυσμός

λύματα

θαλάσσιο

τους
που

υδροφορέα

κατασκευή

δομημένου

και

του

περιβάλλοντος,καθώς
πρόληψη

των

τεχνολογικών

δικτύων

φυσικού
και

φυσικών

η
και

κινδύνων.

Προωθείται λοιπόν η αντιμετώπιση
των χωροταξικών, πολεοδομικών
και περιβαλλοντικών προβλημάτων
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του

αστικού

χώρου

και

της

υπαίθρου.

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής Ανάπτυξης
Ø

Βελτίωση και επέκταση υδρευτικών, αποχετευτικών και δικτύων ομβρίων υδάτων σε όλο
το Δήμο προς αποφυγή μόλυνσης περιβάλλοντος και με σκοπό την βελτίωση ποιότητας
ζωής των κατοίκων.

V.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ & ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η διαφύλαξη της ισόρροπης και πολυδιάστατης ανάπτυξης που λαμβάνει χώρα στον
«καλλικράτειο» Δήμο Νέας Προποντίδας, οφείλει να αποτελεί βασική επιδίωξη κάθε
προσπάθειας σχεδιασμού, με δράσεις ταυτόχρονης προστασίας των φυσικών πόρων και
ενίσχυσης όλων των παραγωγικών κλάδων.
Ο Δήμος Νέας Προποντίδας διαθέτει –ειδικότερα στον τουριστικό τομέα- σημαντικά
συγκριτικά πλεονεκτήματα :
·

Όμορφο φυσικό περιβάλλον που συνδυάζει ποιοτικές ακτές, καθαρές θάλασσες
με καταπράσινους αγρούς, οικοσυστήματα και αρχαιολογικούς χώρους.

·

Αξιόλογη τουριστική υποδομή με χιλιάδες κλίνες σε ξενοδοχεία, επιπλωμένα
διαμερίσματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και παραθεριστικές κατοικίες που
ενοικιάζονται σε τουρίστες. Η υποδομή αυτή μπορεί να επαναπροσανατολισθεί σε
μία νέα κατεύθυνση και να βοηθήσει ουσιαστικά στην τουριστική ανάπτυξη της
περιοχής.

·

Εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού και τοπικές υπηρεσίες στους τομείς του
τουρισμού, του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας.

·

Απέχει

-περίπου- σαράντα λεπτά από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της

Θεσσαλονίκης, γεγονός που επιτρέπει πολλά περιθώρια ανάπτυξης του
εισερχόμενου τουρισμού και των ειδικών μορφών, που χρησιμοποιούν (κατά
κύριο λόγο) ως μέσο μεταφοράς τα αεροσκάφη.
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·

Διαθέτει μήκος ακτών και εκτάσεις που παρέχουν την δυνατότητα της ανάπτυξης
εγκαταστάσεων ποιοτικού τουρισμού (μαρίνες, ποιοτικοί οικισμοί τουριστικών
κατοικιών και επαύλεων).

·

Βρίσκεται σε κεντρική θέση σε σχέση με τα οδικά δίκτυα της Π.Ε. Χαλκιδικής.

·

Η ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή λειτουργεί ως ατμομηχανή και για τους
άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. (ζήτηση για τα αγροτικά
προϊόντα της περιοχής, δίνοντας ώθηση στις προσπάθειες τυποποίησης και
προώθησής τους ως επώνυμα αγροτικά προϊόντα).

Ιδιαιτέρως σημαντικό στοιχείο, είναι η πολύ μεγάλη δυναμική ανάπτυξης των
οικισμών των Ν. Μουδανιών και Ν.Καλλικράτειας, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια
μετεξελίσσονται σε πληθυσμιακά, οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα όλης της Χαλκιδικής.
Διαδραματίζουν ακολούθως πρωταγωνιστικό ρόλο στο δίκτυο οικισμών της Π.Ε. και η
αναγνώρισή τους στο εγκεκριμένο Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης Περιφέρειας ως κέντρο 3ου βαθμού της Περιφέρειας δεν αντικατοπτρίζει την
πραγματική δυναμική τους, η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτήν του Πολύγυρου –
διοικητικής πρωτεύουσας της Π.Ε.. Η κομβική θέση των Ν.Μουδανιών, (κόμβος
Ν.Μουδανιών της Ε.Ο.) σε συνδυασμό με την παρουσία του λιμανιού, τον καθιστούν πόλο
της δυτικής πλευράς της Π.Ε. στον τομέα των μεταφορών. Η δυναμική που αναπτύσσουν οι
προαναφερόμενοι οικισμοί έχει μεγάλη σημασία, διότι ωθεί το σύνολο της οικονομίας του
νέου Δήμου σε ανοδική τροχιά.
Αυτή η πολυδιάστατη ενασχόληση του τοπικού πληθυσμού σε διάφορους
παραγωγικούς τομείς, κρίνεται ιδιαιτέρως θετική. Η δυναμική ανάπτυξης του νέου Δήμου
αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία που παρατέθηκαν σχετικά με τον πληθυσμό και δείχνουν
μεγάλες πληθυσμιακές αυξήσεις για όλα τις τοπικές κοινότητες, ακόμα και για αυτά που
βρίσκονται εκτός παραλιακής ζώνης προς την ενδοχώρα, τα οποία –σε αντίθεση προς την
γενικότερη εν Ελλάδι τάση- συγκρατούν και αυξάνουν (Αγ. Παντελεήμονας, Σήμαντρα,
Πορταριά, Ν.Σύλλατα, Λάκκωμα, Ν.Πλάγια) τους πληθυσμούς τους.
Ωστόσο και με βάση τα στοιχεία που παρατέθηκαν, ο Δήμος Νέας Προποντίδας
χαρακτηρίζεται από γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης σε όλους τους τομείς. Παρόλα αυτά -εν
δυνάμει- κίνδυνοι (κυρίως ως προς την επάρκεια και ποιότητα των φυσικών πόρων) απειλούν
να πλήξουν την αναπτυξιακή διαδικασία, εάν δεν αντιμετωπιστούν δραστικά και έγκαιρα. Οι
κίνδυνοι αυτοί, συνοπτικά είναι οι ακόλουθοι:

Σελίδα 56 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

·

Απασχόληση στον πρωτογενή τομέα και μείωση της αγροτικής γης.

·

Εξάντληση υδάτινου δυναμικού.

·

Υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

·

Χαμηλό επίπεδο τουρισμού.

·

Ελλείψεις σε τεχνικές υποδομές.

·

Διασπορά και συγκρούσεις χρήσεων γης στην εκτός σχεδίου περιοχή του νέου
Δήμου.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη Δ.Ε. Μουδανιών, περιφερειακής ή διαδημοτικής
σημασίας εκτελούμενα ή προγραμματισμένα στην Δ.Ε. έργα, είναι κύρια τα οδικά έργα που
αποβλέπουν στην ολοκλήρωση – αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Π.Ε.Χαλκιδικής κατά
το τμήμα τους που διέρχεται από τον δήμο, όπως τα κάτωθι αναφερόμενα που αφορούν:
·

Ολοκλήρωση, αναβάθμιση, δημιουργία κόμβων της δευτερεύουσας εθνικής οδού
Θεσ/νίκης –Ν.Μουδανιών.

·

Οδικό άξονα Ν. Μουδανιών – Ν. Ποτίδαιας – Κασσάνδρειας – διασταύρωση Σάνη.

·

Η ολοκλήρωση των εγκαταταστάσεων του λιμανιού των Ν. Μουδανιών. δεδομένης
της σημασίας του για τις μεταφορές στην Χαλκιδική.

·

Η αναστήλωση – επανάχρηση κτηρίου μετοχιακού συγκροτήματος Ν. Φλογητών,
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως Βυζαντινό Μουσείο.

·

Αποχετευτικό δίκτυο Τ.Κ.Διονυσίου (καταθλιπτικός αγωγός – αντλιοστάσιο
λυμάτων) & επέκταση Ε.Ε.Λ. Διονυσίου.

·

Παράκαμψη Σημάντρων.

·

Αγροτική οδοποιία Σημάντρων – όρια Τ.Κ. Ολύνθου.

·

Επέκταση Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς.

·

Προστασία εκβάθυνσης διώρυγας Ν.Ποτίδαιας.

·

Ε.Ε.Λ. Δ.Κ. Σημάντρων.

·

Ε.Ε.Λ. Τ.Κ. Αγίου Μάμαντος.

·

Ανέγερση και εξοπλισμός παιδικού σταθμού Ν. Μουδανιών.
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·

Επέκταση και (εν μέρει) αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ν.
Μουδανιών.

·

Ανάπλαση τουριστικού κέντρου Ν. Μουδανιών.

·

Κατασκευή μικρού φράγματος για αντιπυρική προστασία στη Τ.Κ. Αγίου
Παντελεήμονα.

·

Ανέγερση Γενικού Λυκείου Ν.Μουδανιών.

·

Επέκταση 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Μουδανιών.

·

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Ν.Μουδανιών.

·

Ανόρυξη – αξιοποίηση δέκα υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Μουδανιών.

·

Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Μουδανιών.

·

Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής «Αλμύρας» Ν.Μουδανιών.
Αντίστοιχα, για τις Δ.Ε. Καλλικράτειας και Τρίγλιας, οι προτεινόμενες τεχνικές και

μη παρεμβάσεις, οι οποίες θα αναβαθμίσουν και βελτιώσουν αισθητά την δυναμική και
εύρυθμη λειτουργία του, είναι οι ακόλουθες:
·

Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στο σύνολο της Δ.Ε.

·

Εξασφάλιση της υγιεινής και επάρκειας του πόσιμου ύδατος.

·

Μείωση της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από απόβλητα βιομηχανικής και
βιοτεχνικής δραστηριότητας.

·

Προώθηση οικιστικών αναπλάσεων, πολεοδομικών παρεμβάσεων και μικρών
τεχνικών έργων.

·

Βελτίωση του οδικού δικτύου και ανάπτυξη των ενδοδημοτικών και διαδημοτικών
μεταφορών.

·

Ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Δ.Ε., στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης.

·

Αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού και εξασφάλιση νέων δημοτικών χώρων
στάθμευσης.

·

Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

·

Ενίσχυση των υφιστάμενων και καθιέρωση νέων πολιτιστικών και αθλητικών
δραστηριοτήτων.
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·

Προώθηση της εξωστρέφειας και ανάπτυξη συνεργασιών της Δ.Ε. στους τομείς του
πολιτισμού και του αθλητισμού.

·

Συνεργασία αγαστή με τους τοπικούς συλλόγους για την συνολική αναβάθμιση της
πολιτιστικής ζωής της Δ.Ε. και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

·

Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.

·

Συνέργεια με τους συναρμόδιους φορείς για την προσέλκυση τουρισμού υψηλών
εισοδηματικών δυνατοτήτων και την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού.

·

Συμβολή στην προώθηση της απασχόλησης, μέσω της παροχής έγκαιρης και έγκυρης
ενημέρωσης.

·

Ανάδειξη και στήριξη των κλάδων – οικονομικών δραστηριοτήτων με σαφές
συγκριτικό πλεονέκτημα.
Συμπερασματικά, στα πλαίσια της ριζικής μεταρρύθμισης του Κράτους, με τον

υπ΄αριθμ. Ν.3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 / 07 – 06 – 2010), γνωστό ως «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα «Καλλικράτης»,
στοχεύεται η εκπλήρωση των στόχων μίας συνολικής Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με
απώτερους σκοπούς:
·

Επιτελική Κεντρική Δημόσια Διοίκηση.

·

Αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

·

Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στο σημείο αυτό, είναι χρήσιμο να πραγματοποιηθεί μία αποτίμηση της απερχόμενης

διοικητικής μεταρρύθμισης, επονομαζόμενης ως πρόγραμμα «Ι.Καποδίστριας». Στα θετικά
της σημεία συγκαταλέγονται:
¨ Διασφάλισε ισχυρή πολιτική βούληση από την ηγεσία της τότε Κυβέρνησης,
στηρίχθηκε από τα συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Τακτικό
Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
¨ Δεν επιχειρήθηκε μόνο με ένα («στεγανό») νόμο, αλλά με ένα μεσοπρόθεσμο
συνολικό πρόγραμμα, που περιείχε μέτρα και πόρους για την προετοιμασία και την
υποστήριξη της εφαρμογής της.
¨ Επιχειρήθηκε η ενδοδημοτική αποκέντρωση με τα τοπικά διαμερίσματα και
διατηρήθηκαν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους κατοίκους των μικρών Ο.Τ.Α.
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¨ Καταβλήθηκε προσπάθεια αξιοποίησης της χωροθέτησης των διοικητικών ορίων
προηγούμενων

θεσμών

(αναπτυξιακών

συνδέσμων,

γεωγραφικών

περιοχών,

συμβουλίων περιοχής).
¨ Επέτυχε αποδοτικότερο οικονομικό προγραμματισμό, «οικονομίες κλίμακας» και
μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων (αλλά οι πόροι του Ε.Π.Τ.Α.
περιορίστηκαν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και περικόπηκαν οι
έκτακτες επιχορηγήσεις των Υπουργείων προς τους Ο.Τ.Α., χωρίς οι αντίστοιχοι
πόροι να ενταχθούν στο Ε.Π.Τ.Α., όπως είχε προβλεφθεί).
¨ Έγινε επιλογή, κατάρτιση και ένταξη 2.400 νέων επιστημόνων στους νέους Δήμους
¨ Μέσω του Ε.Π.Τ.Α. δόθηκε η δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού της τοπικής
ανάπτυξης και χρηματοδοτήθηκε η μελέτη και η κατασκευή έργων τεχνικής
υποδομής, κοινωνικού εξοπλισμού, προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης της
ποιότητας ζωής.
¨ Έγινε σύνταξη πρότυπων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας για τους νέους
Δήμους, προδιαγραφές προμήθειας Η/Υ και λογισμικού, με χρηματοδότησή τους από
το Πρόγραμμα «Κλεισθένης».
¨ Επετεύχθη συστηματική ενημέρωση και συγκροτημένη επικοινωνιακή πολιτική
υποστήριξης των πολιτικών και των επιχειρησιακών στόχων του.
Από την άλλη πλευρά, στα αρνητικά της σημεία συγκαταλέγονται:
¨ Δεν διασφάλισε ευρύτερη πολιτική συναίνεση, συνάντησε αντιδράσεις από πολλούς
αιρετούς σε τοπικό επίπεδο.
¨ Δεν συνοδεύτηκε από τη συνολικότερη μεταρρύθμιση του διοικητικού συστήματος
της χώρας (σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) και δεν περιλάμβανε
φορολογική αποκέντρωση.
¨ Δεν αξιοποιήθηκε η ευκαιρία της αλλαγής του νομικού πλαισίου για την
κατηγοριοποίηση των Ο.Τ.Α. με βάση το μέγεθος και τον χαρακτήρα τους (αστικοί,
αγροτικοί, ορεινοί, νησιωτικοί κ.λ.π.), για την αλλαγή του «δημοτικού συστήματος
διακυβέρνησης», για τη διασφάλιση θεσμών εσωτερικού ελέγχου και διεύρυνσης της
διαφάνειας, για την ουσιαστική στήριξη των τοπικών συμβουλίων με αρμοδιότητες
και πόρους και για τη βελτίωση της καταστατικής θέσης των αιρετών.
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¨ Η χωροθέτηση και η επιλογή του διοικητικού κέντρου επηρεάστηκαν από τοπικούς
συσχετισμούς και παρεμβάσεις πολιτικών παραγόντων, με συνέπεια να διατηρηθούν
Κοινότητες και να προκύψουν αρκετοί μη βιώσιμοι Ο.Τ.Α.
¨ Δεν έχουν τη δυνατότητα παροχής ανταποδοτικών υπηρεσιών στους δημότες και
αξιοποίησης των Εθνικών και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
¨ Δεν διασφαλίστηκε η συνεχής κατάρτιση και η συμβουλευτική υποστήριξη των
στελεχών και δεν θεσμοθετήθηκαν κίνητρα για τη διατήρηση των επιστημόνων αυτών
στους Δήμους που εντάχθηκαν, την εθελοντική αποχώρηση των γραμματέων των
παλαιών Κοινοτήτων, την πρόσληψη νέου επιστημονικού προσωπικού και την
απόσπαση ή τη μετάταξη από τον δημόσιο τομέα έμπειρων στελεχών.
¨ Δεν διασφαλίστηκε η «εδαφική συνοχή» μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
τοπικής ανάπτυξης σε κάθε Δήμο (με χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό,
ενδοδημοτική αποκέντρωση των δημοσίων επενδύσεων και ολοκλήρωση των έργων
ύδρευσης,

αποχέτευσης,

αντιπλημμυρικής

προστασίας,

διαχείρισης

των

απορριμμάτων και προστασίας του περιβάλλοντος). Στον προγραμματισμό των
επενδύσεων

δεν

συμμετείχαν

ενεργά τα συλλογικά

όργανα

της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης (Τ.Ε.Δ.Κ. και Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και πολλές επιλογές έργων επηρεάστηκαν
από «πελατειακές» διαμεσολαβήσεις.
¨ Δεν διασφάλισε τη συγκρότηση των ελάχιστων αναγκαίων υπηρεσιών (διοικητικής,
οικονομικής και τεχνικής υπηρεσίας) και κατά συνέπεια, την διοικητική
αποτελεσματικότητα των «Καποδιστριακών» Δήμων και την παροχή ισοδύναμων
υπηρεσιών στους κατοίκους των πόλεων και των χωριών.
¨ Δεν συνοδεύτηκε από την προβολή των καλών πρακτικών και τη διάχυση της
τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε, μέσω της συνεργασίας των αιρετών και των
επιστημονικών στελεχών και της ανταλλαγής των εμπειριών τους.
Ταυτόχρονα, το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» αποσκοπεί στην ανάληψη ενός νέου
ρόλου, που είναι –αφενός- ο περιορισμός του αριθμού των Ο.Τ.Α. και αφετέρου, η
(τμηματική) φορολογική αποκέντρωση, η οποία θα προσφέρει τους πόρους για τον νέο και
περισσότερο διευρυμένο ρόλο.
Η νέα χωροθέτηση των Ο.Τ.Α. υλοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη ως βασικά κριτήρια
για την χωροθέτηση των διοικητικών ορίων των νέων Ο.Τ.Α. τα ακόλουθα:
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·

Πληθυσμιακά (όπως ο αριθμός των δημοτών, ο αριθμός των κατοίκων, η
πληθυσμιακή πυκνότητα, η κατανομή των κατοικιών).

·

Κοινωνικά (όπως το μέσο μέγεθος νοικοκυριού, οι μορφωτικοί δείκτες, το ποσοστό
αλλοδαπών).

·

Οικονομικά (όπως η απασχόληση, η δομή της απασχόλησης, η εργασιακή
κινητικότητα, το εισόδημα).

·

Γεωγραφικά (όπως το σχήμα, η προσβασιμότητα, τα δίκτυα υποδομών).

·

Αναπτυξιακά (όπως η δομή της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και γενικότερα
της τοπικής ανάπτυξης, η ύπαρξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων, η
συμμετοχή σε Κοινοτικά και Εθνικά Προγράμματα).

·

Πολιτιστικά, Ιστορικά και

·

Χωροταξικά κριτήρια, με τα οποία επιδιώκεται:
α) Η γεωγραφική / χωρική ολοκλήρωση των διαφόρων κοινωνικών, διοικητικών και
οικονομικών λειτουργιών, εξυπηρετήσεων και υποδομών, που διασφαλίζουν
κάποιου βαθμού βιωσιμότητα (χωρίς να είναι απόλυτος κανόνας).
β) Η γεωγραφική κινητικότητα και τα χωρικά πεδία που αυτή δημιουργεί σε
ημερήσια βάση, σύμφωνα με την απασχόληση («κοιλάδες» εργασίας) και σε
συνδυασμό με τις λειτουργικές εξαρτήσεις και επιρροές μεταξύ των οικιστικών
κέντρων.
γ) Η ταυτότητα του τόπου («place identity») που αναφέρεται στο συμβολικό και στο
σημειολογικό επίπεδο για την τοπική κοινωνία.
δ) Βασικές αρχές του νέου δημοτικού συστήματος διακυβέρνησης.
Στην κορυφή της νέας διοικητικής δομής, αναμένεται να βρίσκεται η ενιαία και

επιτελική διοίκηση, η οποία θα επιλαμβάνεται της άσκησης της προγραμματικής λειτουργίας,
της οργάνωσης συστημένης Τεχνικής Υπηρεσίας, της οργάνωσης σύγχρονης και
αποτελεσματικής Οικονομικής Υπηρεσίας, νέες υπηρεσίες, όπως είναι η Πολιτική
Προστασία, την αποτελεσματική οργάνωση και αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού,
για την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών της καθημερινότητας (οδοποιία, καθαριότητα).
Η διοικητική εξυπηρέτηση σε όλους τους τομείς, η αντιμετώπιση των καθημερινών
προβλημάτων συντήρησης και βελτίωσης των δικτύων, η οργάνωση κλιμακίου άμεσης

Σελίδα 62 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

δράσης σε περιπτώσεις πολιτικής προστασίας, ο έλεγχος των κανονιστικών αποφάσεων
ιδιαίτερα σε τομείς, όπως η προστασία του οικιστικού, πολιτιστικού και φυσικού
περιβάλλοντος, οι βασικές υποδομές κοινωνικής φροντίδας (π.χ. «Βοήθεια στο Σπίτι»,
Κ.Α.Π.Η., Κ.Η.Φ.Η., δομές παιδικής φροντίδας), η συντήρηση και κατασκευή των σχολικών
κτηρίων, είναι μερικές από τις λειτουργίες που απαιτούν αμεσότερη σχέση με τον πολίτη και
με την καθημερινή του ζωή. Αυτές πρέπει να παρέχονται αποκεντρωμένα, τουλάχιστον στο
επίπεδο των υφιστάμενων Δήμων, που συγκροτούν τους νέους Δήμους. Καθοριστικό ρόλο
στην αποκέντρωση των διοικητικών λειτουργιών θα έχει η αποκέντρωση του θεσμού του
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και η ανάθεση σε αυτόν όλων των
αποκεντρωμένων διοικητικών λειτουργιών (Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Αλλοδαποί, Ο.Γ.Α.,
Ε.Λ.Γ.Α., κ.ο.κ.).
Στο επίπεδο των σημερινών Τοπικών Συμβουλίων -αλλά ακόμη πλησιέστερα- στο
επίπεδο των οικισμών, πρέπει να οργανώνονται διαδικασίες άμεσης λαϊκής συμμετοχής και
λαϊκής διαβούλευσης. Οι θεσμοί αυτοί θα εκφράζουν τις ανάγκες των κατοίκων, θα
επιδιώκουν την προς όφελός τους εφαρμογή των δημοτικών προγραμμάτων, θα αξιολογούν
την δημοτική πολιτική, θα αποτελούν την βάση στην πυραμίδα του συμμετοχικού
προγραμματισμού.
Τέλος, στο νέο «καλλικράτειο» Δήμο είναι πλέον αναγκαία η θέσπιση θεσμών
εσωτερικού ελέγχου με στόχο την εμπέδωση της διαφάνειας στη λήψη των αποφάσεων, την
εσωτερική μέτρηση των αποτελεσμάτων, την ποιοτική διοίκηση, την συνεχή αξιολόγηση των
πολιτικών, αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού που καλείται σε πολιτικό και υπηρεσιακό
επίπεδο να τις υλοποιήσει. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί η εμπειρία και το
κεκτημένο στην Αυτοδιοίκηση των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Συγχρόνως, είναι αναγκαία η
διεύρυνση και η εμβάθυνση των θεσμών διαφάνειας, λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου.
Κατόπιν, οι ελάχιστες λειτουργίες τις οποίες ένας «Καλλικράτειος» Δήμος θα πρέπει
να μπορεί να επιτελέσει, είναι οι εξής:
1. Λειτουργία προγραμματισμού (υπηρεσία προγραμματισμού):
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους νέους «καλλικράτειους» Δήμους, είναι η εισαγωγή
συστηματικών

διαδικασιών

σχεδιασμού,

προγραμματισμού,

παρακολούθησης

και

αξιολόγησης της λειτουργίας και των επενδύσεών τους και η δημιουργία στο εσωτερικό τους
ανάλογων δομών.
2. Λειτουργία ολοκληρωμένης οικονομικής διαχείρισης (οικονομική υπηρεσία):
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Η αποτελεσματική λειτουργία της ολοκληρωμένης οικονομικής διαχείρισης στους νέους
«καλλικράτειους» Δήμους, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των
νέων οργανισμών. Η ολοκληρωμένη διαχείριση θα πρέπει να περιλαμβάνει: α)
Ολοκληρωμένο ετήσιο οικονομικό και ταμειακό προγραμματισμό. β) Εφαρμογή των
κανόνων στην οικονομική διοίκηση και την λογιστική των νέων δήμων. γ)Ικανούς
μηχανισμούς είσπραξης (ταμειακή υπηρεσία). δ)Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων
οικονομική διοίκηση και διαχείριση των οργανισμών

στην

(εφαρμογή της διπλογραφικής

μεθόδου, γενικής λογιστικής, προσδιορισμό του κόστους των παρεχόμενων

υπηρεσιών

κ.λ.π.). ε) Ολοκληρωμένο πληροφοριακό οικονομικό διαχειριστικό σύστημα.
3. Λειτουργία σχεδιασμού και παραγωγής έργων (Τεχνική Υπηρεσία):
Οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων της
προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και την εισαγωγή ελληνικού προτύπου στη διαχείριση
συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθιστά πλέον αναγκαία την ύπαρξη οργανωμένης μονάδος
για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που θα περιλαμβάνει: α)Σχεδιασμό και
ωρίμανση έργων. β)Παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου. γ)Εισαγωγή
σύγχρονων

μεθόδων

και εργαλείων

δ)Πιστοποίηση κατά το πρότυπο

διοίκησης έργων

(«project

management»).

διαχείρισης έργων του ΕΛ.Ο.Τ. ε)Ολοκληρωμένο

πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης έργων.
4. Λειτουργία πληροφορικής (υπηρεσία πληροφορικής ή / και προγραμματισμού):
Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) αποτελεί βασική
παράμετρο, τόσο για τον ανασχεδιασμό διαδικασιών και διοικητικών δομών, όσο και για την
αλλαγή του τρόπου λειτουργίας και της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις.
5. Λειτουργία νομικής υποστήριξης:
Οι συνεχείς αλλαγές στο νομοθετικό περιβάλλον των Ο.Τ.Α., καθώς και η ανάγκη
επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας αυτών, υποχρεώνει τους Ο.Τ.Α. να αποκτήσουν
μία –ελάχιστη- απαιτούμενη νομική υποστήριξη.
6. Λειτουργίες Διοίκησης του Δήμου – Διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού –
Πολιτικής Προστασίας:
Η κλασική διοικητική υπηρεσία του Δήμου πρέπει να εκσυγχρονιστεί, αξιοποιώντας τις
σύγχρονες μεθόδους δημοτικής διοίκησης («municipal management») και τις νέες
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τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Παράλληλα, επειδή το ανθρώπινο δυναμικό
των Ο.Τ.Α. αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους, μία
από τις βασικές λειτουργίες του Ο.Τ.Α. είναι η σύγχρονη διαχείριση του ανθρώπινου
δυναμικού («human resources management»).
Ως προς το ζήτημα της φορολογικής αποκέντρωσης που προβλέπονται στον σχετικό
Νόμο, η οποία αποβλέπει –κυρίως- στα ακόλουθα :
¨ 1ο: Στην σύγκλιση της ελληνικής Τ.Α. με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η
σύγκλιση αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί με τη θεσμοθέτηση νέων φόρων, αλλά με την
μεταφορά φορολογικών πόρων από την Κεντρική Διοίκηση στην Τ.Α. Στους φόρους
αυτούς η Τ.Α. θα παίζει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της φορολογικής βάσης.
Για το λόγο αυτό, υπάρχουν μεσοπρόθεσμες προτάσεις – λύσεις, όπως η δημιουργία
Φ.Α.Π. που θα ενσωματώσει όλους τους σημερινούς φόρους που βαρύνουν την
ακίνητη περιουσία. Προτείνονται –όμως- και λύσεις που θα μπορούσαν να
εφαρμοστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
¨ Σύμφωνα με τη μελέτη του Ι.Τ.Α., μέρος ή το σύνολο των εσόδων των φόρων που θα
μπορούσαν να μεταφερθούν στην Τ.Α., είναι : Φόρος Εισοδήματος από οικοδομές,
μαζί με το χαρτόσημο στα μισθώματα των ακινήτων, Φ.Π.Α. στις νεόδμητες
κατοικίες, Φ.Μ.Α.Π. κ.ά.
¨ Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των φόρων που θα μεταφερθούν θα πρέπει να
συνδυάζεται με μείωση των φορολογικών συντελεστών και περιορισμό του κόστους
συμμόρφωσης των πολιτών. Για το λόγο αυτό -σε πρώτο χρόνο- η βεβαίωση των
τοπικών φορολογικών εσόδων θα γίνεται με τη χρησιμοποίηση του κεντρικού
μηχανισμού, η είσπραξη με τη χρήση του τραπεζικού συστήματος, ενώ ο έλεγχος θα
επιτυγχάνεται με τη δημιουργία διαδημοτικών δομών που θα στελεχωθούν από –ήδηυπηρετούντες στις ταμειακές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.
¨ 2ο: Είναι γνωστό ότι, όλοι οι νέοι δήμοι δεν έχουν τις ίδιες δημοσιονομικές
δυνατότητες. Με την εφαρμογή της φορολογικής αποκέντρωσης, οι Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) θα αλλάξουν αντικείμενο και θα στοχεύουν και στην
αναδιανομή. Προτείνεται η αλλαγή της χρηματοδότησης των Κ.Α.Π. με: α) Εισαγωγή
στο τμήμα των Κ.Α.Π. και παράλληλη συμμετοχή με 10% του Φ.Μ.Α.Π. β)
Συμμετοχή της Τ.Α. στα φορολογικά έσοδα παρελθόντων ετών και γ) Αναδιάρθρωση
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των Κ.Α.Π. με περιορισμό των ειδικών επιχορηγήσεων και συγχρηματοδότηση του
Αναπτυξιακού Προγράμματος Τ.Α. 50%-50% με το Π.Δ.Ε.
¨ 3ο. Θα πρέπει να γίνει πράξη η συνταγματική επιταγή και να χρηματοδοτούνται οι
μεταφερόμενες (και οι μεταφερθείσες) αρμοδιότητες από το κεντρικό κράτος στην
Τ.Α.
¨ 4ο. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να συνδυάζονται με την μεγαλύτερη –δυνατήδιαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών της Τ.Α. Με την φορολογική
αποκέντρωση, ο στόχος για αποτελεσματική λειτουργία των Ο.Τ.Α. τίθεται –πλέονως ύψιστης προτεραιότητας.
¨ 5ο. Η αποκέντρωση φορολογικών εσόδων και αρμοδιοτήτων θα ενδυναμώσει την
Τ.Α., αλλά θα δώσει και μία νέα αναπτυξιακή ώθηση στο κράτος.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά το Δήμο Νέας Προποντίδας, επισημαίνονται τ’ ακόλουθα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
1. Σχετικά με το κριτήριο χωροθέτησης του νέου Δήμου, ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να
ληφθεί για την απόσταση από το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, που
δημιουργεί ιδιαίτερες συνθήκες όσον αφορά στις μετακινήσεις των πληθυσμών.
2. Εξίσου ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί, στις παραλιακές περιοχές του νέου
Δήμου, που παρουσιάζουν έντονο το φαινόμενο της β’ παραθεριστικής κατοικίας και
βρίσκονται σε εξέλιξη εγκεκριμένες (και μη) πολεοδομικές μελέτες – ενότητες.
3. Πρέπει να προβλεφθούν μέτρα αλλά και κίνητρα, προκειμένου το επιστημονικό
προσωπικό που θα αναλάβει να λειτουργήσει τις νέες δομές, να παραμείνει στον τόπο
τοποθέτησής του. Η εμπειρία του προγράμματος «Ι.Καποδίστριας» υποδεικνύει πως
ελλείψη κινήτρων ή και κριτηρίων όπως αυτό της εντοπιότητας, πειθαναγκάζουν
πολλά από αυτά τα στελέχη να αναζητούν τρόπους μετακίνησης σε άλλες υπηρεσίες ή
οργανισμούς, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια οργανικά προβλήματα στη
λειτουργία των και των νέων «Καλλικράτειων» Δήμων.
Παράλληλα όμως, η διερευνητική διάθεση της διοίκησης και των τοπικών κοινωνιών
του Δήμου Ν.Προποντίδας ως προς το νέο διοικητικό εγχείρημα του «Προγράμματος
Καλλικράτη», υπήρξε –ιδιαίτερα- επιφυλακτική για τους ακόλουθους ειδικότερους λόγους:
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1. Στην παρούσα φάση, ο Δήμος Ν.Προποντίδας και ιδιαίτερα η Δ.Ε. Καλλικράτειας
είναι μία δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή, όπου παρατηρείται ραγδαία αύξηση πληθυσμού.
Οι βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν την προοπτική αυτή, είναι οι εξής:
α) Η ανάπτυξη 23 πολεοδομικών μελετών για τις οποίες έχουν υπογραφτεί συμβάσεις –ήδηαπό το έτος 1994 από το (πρώην) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και οι οποίες βρίσκονται σε ώριμο
στάδιο εξέλιξης και επίκειται η ένταξη στο σχέδιο πόλης πλέον των 21.000 στρεμμάτων.
Στην έκταση αυτή βρίσκονται –περίπου- 45.000 αυθαίρετες κατοικίες, πολλές από τις
οποίες χρησιμοποιούνται για μόνιμη κατοικία πολιτών, που προηγούμενα διέμεναν στην
Θεσσαλονίκη.
β)

Η πληθώρα μεταδημοτεύσεων που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στον Δήμο
Καλλικράτειας. Η απόσταση των 30χλμ. της Δ.Ε. από το μεγάλο αστικό κέντρο της
Βόρειας Ελλάδος τη Θεσσαλονίκη, ευνοεί την μετακίνηση πληθυσμού προς την Δ.Ε.
Καλλικράτειας.

γ) Κατά την θερινή περίοδο, στη Δ.Ε. Καλλικράτειας διαμένουν περισσότεροι από 250.000
κάτοικοι στις θερινές κατοικίες τους. Παράλληλα, αυξάνεται σταδιακά ο αριθμός των
τουριστών – επισκεπτών, καθότι στην περιοχή παρατηρείται βελτίωση των τουριστικών
υποδομών που εκτείνονται σε μήκος 17χλμ παραλιακής ζώνης και απέχουν μόλις είκισι
λεπτά από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».
δ) Η ραγδαία αύξηση μαθητικού δυναμικού στα σχολεία του Δήμου, αποτελεί αξιόπιστο
δείκτη.
ε)

Η δυναμικά αναπτυσσόμενη στα όρια της Δ.Ε. άτυπη βιοτεχνική περιοχή του
Λακκώματος, με εγκατεστημένες πλέον των 180 βιοτεχνικών μονάδων, παρέχοντας
θέσεις εργασίας σε πολίτες τ
1.

ης Δ.Ε. Καλλικράτειας και της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Η νέα πραγματικότητα του «καλλικράτειου» Δήμου Νέας Προποντίδας,

δημιουργεί μη ισόρροπη πληθυσμιακή κατανομή. Στα γεωγραφικά όρια του προτεινόμενου
νέου Δήμου, που προέκυψε από τη συνένωση των τριών «Καποδιστριακών» Δήμων
(Καλλικράτειας, Τρίγλιας, Μουδανιών), βρίσκεται σημαντικό τμήμα του πληθυσμού της Π.Ε.
Χαλκιδικής.
Αντίστοιχα, όσον αφορά την Δ.Ε. Μουδανιών βρίσκεται εδώ και δύο δεκαετίες σε
φάση δυναμικής παραθεριστικής-τουριστικής ανάπτυξης, καθώς η πυκνοκατοίκηση, τα
έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και τα εν εξελίξει φαινόμενα της προαστιοποίησης στο
Π.Σ.Θ. ωθούν μέρος των κατοίκων του (αλλά και κατοίκους άλλων αστικών κέντρων της
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Μακεδονίας) σε αναζήτηση δεύτερης, αλλά και πρώτης κατοικίας (αντιστοίχως) σε
παραθεριστικό θέρετρο- προάστιο ή δορυφορικό οικισμό με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
Επισημάνθηκε –επίσης- ότι παρ΄ όλο που τα φαινόμενα της δεύτερης κατοικίας, της
προαστιοποίησης και της μετακίνησης πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή τεκμηριώνονται
ικανοποιητικά, η τελική δυναμική τους είναι ακόμα ασαφής, καθώς εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες, τόσο στον χώρο προέλευσης, όσο και στους χώρους υποδοχής του
παραθεριστικού πληθυσμού.

Μέχρι τότε,

η ανάπτυξη προς την κατεύθυνση αυτή

συντελείται (όπως και σε όλη την Χαλκιδική) στην παραλιακή ζώνη του δήμου,
δημιουργώντας πλείστα πολεοδομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Η ύπαρξη
σημαντικών δημοτικών εκτάσεων στις παραλιακές ζώνες του δήμου και διαδοχικές
πολεοδομήσεις

οικισμών,

επέτρεψαν

σημαντική

απορρόφηση

της

ζήτησης

σε

πολεοδομημένους οικισμούς και την αποτροπή φαινομένων μαζικής αυθαίρετης δόμησης
τύπου «Ν.Καλλικράτειας». Ωστόσο, σημαντικές συγκεντρώσεις παραθεριστικών χρήσεων
δημιουργήθηκαν σε εκτός σχεδίου περιοχές του δήμου («Μουριές», «παπα-Αλώνι»,
«Πόρτες», «Βάρκες», «Γκρέμια» κ.ά.), αρκετές εκ των οποίων σε αρχαιολογικές ζώνες.
Ένα επιπλέον γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι η έντονη δραστηριότητα
στην αγορά γης στις εκτός σχεδίου περιοχές του δήμου από κατοίκους της Θεσ/νίκης, αλλά
και ολόκληρης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είτε με προοπτική μόνιμης ή
παραθεριστικής μετεγκατάστασής τους από την πόλη είτε προσβλέποντας σε αύξηση της
προσόδου, λόγω ένταξης σε σχέδιο πόλεως ή αυξημένης ζήτησης.
Είναι προφανές ότι, το σημερινό απόθεμα των αυθαίρετων κατοικιών κατ’ ανάγκην
θα εξακολουθήσει να υπάρχει για αρκετά χρόνια και θα μετατρέπεται βραδέως σε
ποιοτικότερη δεύτερη κατοικία ή και σε μόνιμη κατοικία, εφόσον –βέβαια- εφαρμοστεί η
κατάλληλη παρέμβαση εξυγίανσης.
Σε κάθε περίπτωση, το φαινόμενο της τουριστικής-παραθεριστικής ανάπτυξης, αλλά
και της μακροπρόθεσμης προαστιοποίησης είναι κυρίαρχο στις οικιστικές διεργασίες της
περιοχής του δήμου και η ασάφεια των ορίων του επιβάλλει την σύνταξη εναλλακτικών
σεναρίων ανάπτυξης, όπου ο κύριος ρυθμιστικός παράγοντας είναι, τόσο το μέγεθος του
παραθεριστικού-προαστιοποιούμενου πληθυσμού προς τους οικιστικούς υποδοχείς του
δήμου, όσο και ο τρόπος (μηχανισμός) οικιστικής ανάπτυξης-εξυγίανσης (λόγω του
προβλήματος των αυθαιρέτων).
Ο επιθυμητός τρόπος ανάπτυξης πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τις ποσοτικές ανάγκες
της εισροής παραθεριστικού-προαστιακού πληθυσμού, αλλά και την ανάγκη αναβάθμισης
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της ποιότητας του περιβάλλοντος στις περιοχές υποδοχής παραθεριστικής κατοικίας και
εξασφάλισης γης, για κοινωνική υποδομή των παλαιών και νέων κατοίκων των περιοχών του
δήμου. Το νέο περιβάλλον πρέπει να έχει ικανοποιητικούς ελεύθερους χώρους, πολεοδομική
οργάνωση που να συνάδει με το φυσικό περιβάλλον, να αναδεικνύει τον χαρακτήρα της
περιοχής και τελικά να ικανοποιεί τις ανάγκες του νέου πληθυσμού για αναψυχή και
διακοπές.
Για να επιτευχθεί περιβάλλον με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές ως άνω και
ταυτόχρονα ικανό να υποδεχθεί τον προβλεπόμενο και –ήδη- εγκατεστημένο πληθυσμό και
να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εξυπηρετήσεις, απαιτείται σε κάθε περίπτωση διάθεση
ικανού μεγέθους γης για οικιστική ανάπτυξη. Άρα, δεν μπορούν να ενταχθούν σε σχέδιο
πόλης (αυστηρά και μόνον) οι ήδη δομημένες περιοχές. Επί μέρους στόχοι που τίθενται προς
την κατεύθυνση αυτή είναι:
·

Η ένταξη σε Σχέδιο Πόλεως ικανής γης για την υποδοχή του πληθυσμού κάθε σεναρίου
σε συνάρτηση με τους (χαμηλούς) Σ.Δ. που προτείνονται.

·

Η ένταξη σε Σχέδιο Πόλεως ικανοποιητικής αδόμητης και δημοτικής-δημόσιας γης για
εξασφάλιση των απαιτούμενων κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων (εφόσον οι
εισφορές γης κατά κανόνα δεν επαρκούν), που απαιτούνται σε περιοχές εξοχικής
κατοικίας.

·

Ο καθορισμός χαμηλών Συντελεστών Δόμησης (Σ.Δ.), όρων δόμησης και χρήσεων που
συνάδουν σε παραθεριστικές περιοχές.

·

Ο ειδικότερος καθορισμός των μηχανισμών πολεοδόμησης -που μπορεί να αποτελεί και
στοιχείο διαφοροποίησης των σεναρίων- πάντα όμως με πολεοδομική οργάνωση και
όρους δόμησης, που να είναι συμβατά με το φυσικό περιβάλλον και να αναδεικνύουν τον
ιδιαίτερο χαρακτήρα (ταυτότητα) της περιοχής.
Η αποδοχή των ανωτέρω οδηγεί στην κατ’ αρχήν ταύτιση των ορίων των προς

εξυγίανση περιοχών στην παραλιακή ζώνη σε όλα τα σενάρια. Διαφοροποιήσεις υπάρχουν
στην ένταξη νέων περιοχών, πέραν των προς εξυγίανση. Στην ενδοχώρα μπορεί να υπάρξουν
διαφοροποιήσεις της διαθέσιμης προς πολεοδόμηση γης. Διαφοροποιήσεις των τριών
σεναρίων

μπορούν να υπάρξουν και στον τρόπο–μηχανισμό οικιστικής ανάπτυξης-

εξυγίανσης της περιοχής των αυθαιρέτων, σε (μικρή) διαφοροποίηση των Σ.Δ. και στα
μεγέθη-μηχανισμούς ανάπτυξης στην ενδοχώρα του δήμου.
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Στο σημείο αυτό αναφέρονται τα βασικά στοιχεία των εναλλακτικών σεναρίων
ρύθμισης του χώρου και οικιστικής ανάπτυξης στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Νέας
Προποντίδας. Κατά τις προδιαγραφές, τα σενάρια αυτά μπορεί να είναι:
·

σενάριο τάσεων,

·

έντονα παρεμβατικό σενάριο,

·

σενάριο ήπιας παρέμβασης ή "πραγματιστικό".
Σύμφωνα με το σενάριο της «ήπιας παρέμβασης», με την ένταξη της παραλιακής

ζώνης στο σχέδιο πόλης με μικρούς Σ.Δ., ουσιαστικά δεν διευκολύνεται η διαδικασία
περαιτέρω ποσοτικής οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής των αυθαιρέτων (περιοχής με μικρά
κατά κανόνα εισοδήματα), αφού αποκλείεται η αντιπαροχή και οι προβλεπόμενοι πληθυσμοί
κορεσμού ισοδυναμούν –περίπου- ή υπερβαίνουν ελαφρά τους υφιστάμενους. Ταυτόχρονα,
επανέρχεται η περιοχή στην νομιμότητα και ανοίγει ο δρόμος για διαδικασίες και
προγράμματα εξυγίανσης, τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν σε όλες τις κλίμακες
επέμβασης: από τον μεμονωμένο οικιστή που θα αναβαθμίσει την παραθεριστική-μόνιμη
κατοικία του αντικαθιστώντας το σημερινό αυθαίρετο κτίσμα έως την εφαρμογή μεσαίας
εμβέλειας

οργανωμένων

προγραμμάτων

κατασκευής

υποδομών

και

ανάπλασης.

Οπωσδήποτε, η οργανωμένη δόμηση (σενάριο «έντονα παρεμβατικό») συμβάλλει με τον
βέλτιστο τρόπο στην διαμόρφωση ποιοτικού και προστατευμένου περιβάλλοντος, όμως η
αυτοστέγαση μέσα σε ελεγχόμενες και νόμιμες δομές φαίνεται ότι, αποτελεί τον πιο
πραγματιστικό τρόπο για την οικιστική ανάπτυξη-εξυγίανση της περιοχής, εάν συγκριθεί με
τις χρονοβόρες, οικονομικά μη ρεαλιστικές και αμφίβολα αποδοτικές διαδικασίες, για την
σύσταση και αποτελεσματικότητα ενός φορέα υλοποίησης ενός συνολικού οικιστικού
προγράμματος.
Το σενάριο των «τάσεων» υστερεί, τόσο στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών,
λόγω του μεγαλύτερου αναμενόμενου πληθυσμού κορεσμού και των αυξημένων
κοινοχρήστων που χρειάζεται, του αυξημένου κόστους για την κατασκευή τους, όσο και στις
ανάλογες επιπτώσεις του στο περιβάλλον.
Το σενάριο το «έντονα παρεμβατικό» έχει πολύ μεγάλο (σχεδόν ανυπέρβλητο)
κόστος, λόγω της συγκέντρωσης κεφαλαίου που απαιτεί ένα οργανωμένο οικιστικό
πρόγραμμα αυτής της εμβέλειας, εάν και έχει τις μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και
ανταποκρίνεται καλύτερα στις αναπτυξιακές προοπτικές και στην εξασφάλιση τουριστικής
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φυσιογνωμίας των οικισμών του δήμου. Λόγω κόστους –όμως- θεωρείται εξαιρετικά
προβληματική η δυνατότητα άμεσης υλοποίησής του.
Τελικά προκύπτει ότι, βασικός παράγοντας επιλογής πρέπει να είναι κυρίως το
«κόστος εφαρμογής», το οποίο αντανακλά το ύψος των δημόσιων δαπανών που προτίθεται
να διαθέσει η οργανωμένη πολιτεία για οικιστική ανάπτυξη-εξυγίανση στον Δήμο Νέας
Προποντίδας, στα πλαίσια της συνολικά ασκούμενης χωροταξικής και οικιστικής της
πολιτικής.
Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη στο Δήμο Νέας Προποντίδας – η οποία χαρακτηρίζεται ως
ευαίσθητη περιβαλλοντικά και πολιτιστικά περιοχή- οφείλει να συνοδεύεται από μία
επιτελική, στοχευμένη και επιμελώς σχεδιασμένη πολιτική-στρατηγική προστασίας,
ανάδειξης και βιωσιμότητας προσαρμοσμένη, τόσο στα προβλήματα του νέου Δήμου, όσο
και της ευρύτερης περιοχής.
Συνοψίζοντας, ο Δήμος Νέας Προποντίδας μπορεί να θεωρηθεί –πλέον- προάστιο του
Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Υπό τον όρο επιτυχούς έκβασης του
εγχειρήματος του «Προγράμματος Καλλικράτης» (σε μεσοπρόθεσμη βάση) μπορεί να
καταστεί ο εν λόγω νέος Δήμος ενιαίος αστικός χώρος και να λειτουργεί ως πόλη –
δορυφόρος του Π.Σ. Θεσσαλονίκης. Πράγματι, κατά τη θερινή περίοδο ιδιαίτερα, ο Δήμος
Νέας Προποντίδας λαμβάνει τη μορφή μεγάλου αστικού κέντρου, με πληθυσμό που αγγίζει
τους 250,000 και πλέον κατοίκους. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας, είναι ένας τόπος
συνάντησης και σύνθεσης ποικίλων πολιτιστικών κουλτούρων και παραδόσεων, διάδοσης
ιδεών και αντιλήψεων, χώρος «ζωντανός» και δυναμικός, με έντονα τα στοιχεία της
κοινωνικής, οικονομικής και επιχειρηματικής/εμπορικής δραστηριότητας. Υπό αυτό το
πρίσμα, εάν επιτευχθεί οι άνθρωποι αυτοί (παραθεριστές, επισκέπτες και τουρίστες) να
αισθανθούν άνετα, όμορφα και ασφαλείς, τότε μπορεί να ειπωθεί ότι « το καλοκαίρι,η
Θεσσαλονίκη γίνεται προάστιο του Δήμου Νέας Προποντίδας», υπό την έννοια ότι συντηρεί
και στηρίζει το Δήμο Νέας Προποντίδας.(…)
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ

ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ

ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1.Τοποθετείται σε κεντρική θέση σε σχέση με τα οδικά δίκτυα της Π.Ε. Χαλκιδικής.2.Απέχει - περίπουμεσοσταθμικά τριάντα λεπτά από το μητροπολιτικό πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, γεγονός
που δημιουργεί ιδιαίτερες συνθήκες, όσον αφορά στις μετακινήσεις των πληθυσμών.3.Ιδιαιτέρως
σημαντικό στοιχείο, αποτελεί η πολύ μεγάλη δυναμική ανάπτυξης των οικισμών (ιδιαίτερα) των
Ν.Μουδανιών και της Ν.Καλλικράτειας, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια μετεξελίσσονται σε πληθυσμιακά,
οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα όλης της Π.Ε. Χαλκιδικής.Επισημαίνεται ότι, διαδραματίζουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στο δίκτυο οικισμών της Π.Ε. Χαλκιδικής και ιδιαίτερα, η κομβική θέση των
Ν.Μουδανιών σε συνδυασμό με την ύπαρξη του λιμανιού, τον καθιστούν πόλο της δυτικής πλευράς της
Π.Ε. στον τομέα των μεταφορών. Αξίζει να τονιστεί ότι, η δυναμική που αναπτύσσουν οι
προαναφερόμενοι οικισμοί έχει μεγάλη σημασία, διότι ωθεί το σύνολο της οικονομίας του Δήμου σε
ανοδική τροχιά.
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ο
ΔΗΜΟΣ:
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:
Ευρώ
ΑΕΠ κατά κεφαλή σε ευρώ
ΑΕΠ (% του μέσου όρου της χώρας)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
ΑΕΠ % ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΕΠ % ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΕΠ % ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ:
ΖΩΝΗ
Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεγάλες επιχειρήσεις
Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεσαίες επιχειρήσεις
Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μικρές επιχειρήσεις

%

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ (Περιγραφή ή Τίτλος)

Πλήθος

ΛΙΜΑΝΙΑ (Περιγραφή ή Τίτλος)
4
1. Λιμάνι Ν.Μουδανιών 2. Αλιευτικό Καταφύγιο Ν.Καλλικράτειας 3. Αλιευτικό Καταφύγιο Ν.Ποτίδαιας. 4.
Αλιευτικό Καταφύγιο Ν.Πλαγίων
ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος)
35
1. Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Ν.Μουδανιών & κλάδοι της Εγνατίας Οδού 2. Έντεκα (11) επαρχιακές οδοί
3. Είκοσι τρεις (23) δημοτικές οδοί
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ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος)

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Περιγραφή ή Τίτλος)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Περιγραφή ή Τίτλος):
Τμήμα Τ.Ε.Ι. Ιχθυοκαλλιεργειών με έδρα τα Ν.Μουδανιά (παράρτημα του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΠΟΛΕΙΣ (Περιγραφή ή Τίτλος):

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Περιγραφή ή Τίτλος):
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ:
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος)

Πλήθος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (Περιγραφή ή Τίτλος)

ΆΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ (εκτός ΒΙ.ΠΕ. και ΒΙΟ.ΠΑ.)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:
Πλήθος
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
3
1.Κέντρο Υγείας Ν.Μουδανιών. 2. Πρότυπο Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Ν.Καλλικράτειας. 3. Ιδιωτικό
κέντρο αποκατάστασης "Ευεξία"
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ:
ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Πλήθος
4249 ΚΛΙΝΕΣ

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Έκταση (τ.χμ.):
Πραγματικός Πληθυσμός:

370,900
1991

27.849

2001

33.801

2011

36.520

1991

75,085

2001

91,132

2011

98,463198

Πυκνότητα Πληθυσμού:

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001):
Σύνολο

0-5

33.801
2.420
Δημογραφικοί δείκτες (2001) :

6-14

15-24

25-39

40-54

55-64

65-79

2.413

4.678

7.669

5.052

5.050

4.234

Δείκτης Γήρανσης
Δείκτης Εξάρτησης
Δείκτης Αντικατάστασης

80 ετών
και άνω
2.285

2,69
0,74
0,96

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ονομασία
Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Έκταση (τ.χμ.):
Πραγματικός Πληθυσμός:

Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

140,000
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1991

13.490

2001

17.032

2011

Δ.Υ.

1991

96,357

2001

121,657

2011

#ΤΙΜΗ!

Πυκνότητα Πληθυσμού:

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001):
Σύνολο

0-5

17.032
1.413
Δημογραφικοί δείκτες (2001) :

6-14

15-24

25-39

40-54

55-64

65-79

1.414

2.504

4.122

2.606

2.605

1.184

Δείκτης Γήρανσης
Δείκτης Εξάρτησης
Δείκτης Αντικατάστασης

80 ετών
και άνω
1.183

1,68
0,65
1,09

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Επισημαίνεται ότι, η Δ.Ε. Μουδανιών βρίσκεται εδώ και δύο δεκαετίες σε φάση δυναμικής παραθεριστικής-τουριστικής ανάπτυξης, καθώς η
πυκνοκατοίκηση, τα έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και τα εν εξελίξει φαινόμενα της προαστιοποίησης στο Π.Σ.Θ. ωθούν μέρος των
κατοίκων του (αλλά και κατοίκους άλλων αστικών κέντρων της Μακεδονίας) σε αναζήτηση δεύτερης, αλλά και πρώτης κατοικίας
(αντιστοίχως) σε παραθεριστικό θέρετρο- προάστιο ή δορυφορικό οικισμό με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Αξίζει –επίσης- να σημειωθεί
ότι, παρ΄ όλο που τα φαινόμενα της δεύτερης κατοικίας, της προαστιοποίησης και της μετακίνησης πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή
τεκμηριώνονται ικανοποιητικά, η τελική δυναμική τους είναι ακόμα ασαφής, καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, τόσο στον χώρο
προέλευσης, όσο και στους χώρους υποδοχής του παραθεριστικού πληθυσμού. Μέχρι τότε, η ανάπτυξη προς την κατεύθυνση αυτή
συντελείται (όπως και σε όλη την Χαλκιδική) στην παραλιακή ζώνη της Δ.Ε. Μουδανιών, δημιουργώντας πλείστα πολεοδομικά και
περιβαλλοντικά προβλήματα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
Η Ν.Τρίγλια αποτελεί σημαντικό κέντρο του πρωτογενούς τομέα. Αντίθετα, η Ν. Καλλικράτεια επωφελείται από την εγγύτητα με το Π.Σ.Θ. και
έχει αναδειχθεί σε σημαντικό κέντρο πρώτης και δεύτερης κατοικίας, ενώ τα Ν. Μουδανιά αποτελούν σημαντικό πολεοδομικό και
αγροτουριστικό κέντρο με υπηρεσίες, που υποστηρίζουν μία ευρύτερη περιοχή.
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Έκταση (τ.χμ.):
Πραγματικός Πληθυσμός:

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

108,900
1991

8.931

2001

10.881

2011

Δ.Υ.

1991

82,011

2001

99,917

2011

#ΤΙΜΗ!

Πυκνότητα Πληθυσμού:

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001):
Σύνολο

0-5

6-14

15-24

25-39

40-54

55-64

65-79

10.881
653
Δημογραφικοί δείκτες (2001) :

652

1.904

1.905

1.906

1.907

930

Δείκτης Γήρανσης
Δείκτης Εξάρτησης
Δείκτης Αντικατάστασης

80 ετών
και άνω
924

2,84
0,72
0,68

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Επισημαίνεται ότι, η Δ.Ε. Καλλικράτειας βρίσκεται εδώ και δύο δεκαετίες σε φάση δυναμικής παραθεριστικής-τουριστικής ανάπτυξης, καθώς
η πυκνοκατοίκηση, τα έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και τα εν εξελίξει φαινόμενα της προαστιοποίησης στο Π.Σ.Θ. ωθούν μέρος των
κατοίκων του (αλλά και κατοίκους άλλων αστικών κέντρων της Μακεδονίας) σε αναζήτηση δεύτερης, αλλά και πρώτης κατοικίας
(αντιστοίχως) σε παραθεριστικό θέρετρο- προάστιο ή δορυφορικό οικισμό με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Αξίζει –επίσης- να σημειωθεί
ότι, παρ΄ όλο που τα φαινόμενα της δεύτερης κατοικίας, της προαστιοποίησης και της μετακίνησης πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή
τεκμηριώνονται ικανοποιητικά, η τελική δυναμική τους είναι ακόμα ασαφής, καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, τόσο στον χώρο
προέλευσης, όσο και στους χώρους υποδοχής του παραθεριστικού πληθυσμού. Μέχρι τότε, η ανάπτυξη προς την κατεύθυνση αυτή
συντελείται (όπως και σε όλη την Χαλκιδική) στην παραλιακή ζώνη της Δ.Ε. Καλλικράτειας, δημιουργώντας πλείστα πολεοδομικά και
περιβαλλοντικά προβλήματα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Η Ν.Τρίγλια αποτελεί σημαντικό κέντρο του πρωτογενούς τομέα. Αντίθετα, η Ν. Καλλικράτεια επωφελείται από την εγγύτητα με το Π.Σ.Θ. και
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έχει αναδειχθεί σε σημαντικό κέντρο πρώτης και δεύτερης κατοικίας, ενώ τα Ν. Μουδανιά αποτελούν σημαντικό αγροτουριστικό κέντρο με
υπηρεσίες, που υποστηρίζουν μία ευρύτερη περιοχή.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

Έκταση (τ.χμ.):
Πραγματικός Πληθυσμός:

Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

122,000
1991

5.428

2001

5.888

2011

Δ.Υ.

1991

44,492

2001

48,262

2011

#ΤΙΜΗ!

Πυκνότητα Πληθυσμού:

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001):
Σύνολο

0-5

6-14

15-24

25-39

40-54

55-64

65-79

5.888
424
Δημογραφικοί δείκτες (2001) :

424

801

1.094

1.378

870

449

Δείκτης Γήρανσης
Δείκτης Εξάρτησης
Δείκτης Αντικατάστασης

80 ετών
και άνω
448

2,12
0,63
0,97

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Η Ν.Τρίγλια αποτελεί σημαντικό κέντρο του πρωτογενούς τομέα και θα πρέπει να προστεθεί και ο παραθεριστικός πληθυσμός, ο οποίος κατά
την θερινή περίοδο κατακλύζει την περιοχή εντός των υφιστάμενων θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων, αλλά και κατά μήκος της
παραλιακής ζώνης, η οποία έχει σε μεγάλο βαθμό δομηθεί από νόμιμες ή αυθαίρετες παραθεριστικές κατοικίες, πληθυσμού προερχόμενου κυρίως- από το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Η Ν.Τρίγλια αποτελεί σημαντικό κέντρο του πρωτογενούς τομέα. Αντίθετα, η Ν. Καλλικράτεια επωφελείται από την εγγύτητα με το Π.Σ.Θ. και
έχει αναδειχθεί σε σημαντικό κέντρο πρώτης και δεύτερης κατοικίας, ενώ τα Ν. Μουδανιά αποτελούν σημαντικό αγροτουριστικό κέντρο με
υπηρεσίες, που υποστηρίζουν μία ευρύτερη περιοχή.
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1.1.2. Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό
τομέα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»
I.

Υψόμετρο και κλίσεις εδάφους

Η γεωμορφολογία του εδάφους του Δήμου είναι ποικιλόμορφη με μέτρια φυσική ομορφιά
και χαρακτηρίζεται από χαμηλά υψόμετρα και ήπιες κλίσεις του ανάγλυφου. Πιο αναλυτικά:
Α) Η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών παρουσιάζει ομαλό ανάγλυφο με ήπιες
κλίσεις. Το έδαφος κατεβαίνει με μικρές κλίσεις στην αρχή και ομαλά στο τέλος προς τη
θάλασσα για να καταλήξει σε επίπεδες εκτάσεις ποικίλου πλάτους και τελικά να διαμορφώσει
μια ακτογραμμή ομαλή, αρκετά ενδιαφέρουσα με μεγάλου μήκους παραλίες σχετικά καλής
ποιότητας.
Οι ακτές εναλλάσσονται σε χαμηλές και απότομες. Οι χαμηλές είναι αμμώδεις στις εκβολές
των κοιλάδων και χειμάρρων προς τη θάλασσα (ακτές απόθεσης). Οι απότομες αποτελούν
καταλήξεις του Νεογενούς λοφώδους ανάγλυφου και οφείλονται στην ταχεία διάβρωση,
των χαλαρών Νεογενών στρωμάτων, η οποία προκαλεί υποσκαφές της βάσης των παράκτιων
πρανών. Στους λόφους υπάρχουν ελάχιστα πεύκα μαζί με άλλη θαμνώδη βλάστηση, ενώ
στις πιο επίπεδες εκτάσεις έχουμε διάφορες καλλιέργειες και στην παραλιακή ζώνη επίσης
ορισμένες εκτάσεις με πεύκα και θίνες1.
Η περιοχή, η οποία είναι ανοικτή στην θάλασσα του Θερμαϊκού στα δυτικά, και στον κόλπο
της Κασσάνδρας στα ανατολικά, (παραλίες Αγίου Μάμα και Ν. Ποτίδαιας), περικλείεται από
λόφους οι οποίοι σταδιακά ανέρχονται από τη θάλασσα ως τους «ηπειρωτικούς» οικισμούς
της Πορταριάς και του Ζωγράφου αρχικά, και συνεχίζουν να ανέρχονται ακόμα ψηλότερα
στους οικισμούς του Άγιου Παντελεήμονος και των Σημάντρων αφήνοντας στενά
περάσματα (κοιλάδες) για ρέματα που καταλήγουν στην θάλασσα. Ειδικότερα διακρίνονται
τέσσερις κοιλάδες, τα νερά των οποίων εκβάλλουν στο Θερμαϊκό κόλπο και μια κοιλάδα η
οποία καταλήγει στον κόλπο της Κασσάνδρας. Αυτές είναι η κοιλάδα Ν. Τρίγλιας - Ν.
Πλαγίων (με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ), η κοιλάδα Ζωγράφου - Φλογητών (με διεύθυνση Β-Ν), η
κοιλάδα Σημάντρων - Πορταριάς - Διονυσίου (με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ) και μία μικρότερη
στα δυτικά όρια της πόλης των Ν. Μουδανιών. Η κοιλάδα Ν. Ολύνθου - Αγίου Μάμα έχει ΒΝ διεύθυνση και καταλήγει στον κόλπο της Κασσάνδρας.
Το υψόμετρο ξεκινάει από το μηδέν στο επίπεδο της θάλασσας και ανέρχεται στα 200μ.
περίπου στο υψηλότερο σημείο στα όρια προς τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα. Η ομαλή
κλίση του εδάφους έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο κύριων κοιλάδων με
προσανατολισμό από βόρειο ανατολικά προς νότιο δυτικά κατά μήκος των δημοτικών
διαμερισμάτων Ζωγράφου – Φλογητών και Σημάντρων – Πορταριάς – Διονυσίου αντίστοιχα.
Β) Το φυσικό περιβάλλον της Δημοτικής Ενότητας Ν.Τρίγλιας χαρακτηρίζεται από τα χαμηλά
υψόμετρα και τις ήπιες κλίσεις του ανάγλυφου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η κλίση του
εδάφους είναι κάτω του 10% σε ποσοστό έκτασης άνω του 85% της περιοχής1. Η γενική
εικόνα του τοπίου είναι η κλιμακούμενη ανύψωση του ανάγλυφου από τα παράλια προς την
ενδοχώρα, η έλλειψη δασικών εκτάσεων, οι γεωργικές χρήσεις και το παραθαλάσσιο
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μέτωπο. Κορύφωση της κλιμακούμενης ανύψωσης αποτελεί ο όγκος της Κατσίκας (650μ.)
στη βορειοδυτική πλευρά, όπου και το ανάγλυφο παρουσιάζει εντονότερες κλίσεις,
προσδίδοντας στα Πετράλωνα και την Κρήνη ένα ορεινό τοπίο. Ο ορεινός όγκος της
Κατσίκας συνδέεται με ορεινούς όγκους του Δήμου Πολυγύρου σχηματίζοντας ένα φραγμό
προς βορρά αρχίζοντας από την υψομετρική ζώνη των 400μ.
Γ) Τα Δημοτικά Διαμερίσματα που αποτελούν τη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας
χαρακτηρίζονται πεδινά. Τα διοικητικά όρια της Καλλικράτειας, των Νέων Συλλάτων και της
Σωζόπολης βρίσκονται σε επαφή με τη θάλασσα. Σε γενικές γραμμές η μορφολογία του
εδάφους χαρακτηρίζεται από πεδινές εκτάσεις, ομαλό ανάγλυφο και μικρές υψομετρικές
διαφορές των ακραίων σημείων της. Το υψομετρικό ανάγλυφο της Δημοτικής Ενότητας
χαρακτηρίζει η ομοιομορφία με υψόμετρο 0 – 7 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της
θάλασσας. Η περιοχή αποτελεί τμήμα της λεκάνης απορροής Επανωμής – Ν. Καλλικράτειας
της οποίας η πλησιέστερη κύρια βαθιά γραμμή διέρχεται μεταξύ Αγίου Παύλου και Ν.
Καλλικράτειας. Την περιοχή διασχίζει το Κούριο ρέμα, που εκβάλλει στο Θερμαϊκό κόλπο.
Από γεωλογικής πλευράς στην περιοχή επικρατούν σχεδόν οριζόντιες στρώσεις του
Τριτογενούς (Νεογενές και Παλαιογενές). Διακρίνονται οι Παράκτιες Αποθέσεις με θίνες,
αναχώματα κλπ, στην παραλιακή ζώνη και τα μέτρια εξελιγμένα Αργιλλώδη εδάφη που
σχηματίστηκαν πάνω σε μαργώδη ιζήματα και είναι ασβεστούχα. Έχουν έναν αργιλλώδη
καμβικό ορίζοντα, που κείται πάνω από τον μαργώδη ορίζοντα. Τα εδάφη αυτά έχουν
ελαφρές κλίσεις (3% - 7%), παρουσιάζουν μέτρια διάβρωση και είναι καλώς
αποστραγγιζόμενα. Κατά την ξηρά περίοδο, τα εδάφη αυτά είναι ξηρά. Η παραγωγικότητα
των εδαφών είναι καλή ενώ δεν προβλέπονται ιδιαίτερα προβλήματα θεμελίωσης και τα
τυχόν προϊόντα εκσκαφών θα μπορούν μετά από διαλογή να χρησιμοποιηθούν για τυχόν
επιχώσεις ή βάσεις. Τέλος για τα εδάφη της περιοχής μελέτης μπορούμε να πούμε συνοπτικά
ότι είναι ελαφρά, χαλικώδη, πλούσια σε άργιλο με μικρή υδατοκοινότητα κατάλληλα για
ξερικές καλλιέργειες. Τα πετρώματα που υπάρχουν στη Δημοτική Ενότητα αποτελούνται από
ασβεστόλιθους γλυκών υδάτων και εναλλασσόμενα στρώματα άμμου, αργιλούχους μάργες
και άργιλο. Στην περιοχή τέλος υπάρχουν ιζηματογενή και εκρηξιγενή πετρώματα
μεσοζωικής περιόδου.
II. Χρήσεις – Συγκρούσεις γης
Στην επόμενη παράγραφο γίνεται μια σύντομη περιγραφή των βασικών χρήσεων γης
που απαντώνται σε κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ν.Προποντίδας καθώς και των
περιπτώσεων, όπου παρατηρείται σύγκρουση χρήσεων γης.
Χρήσεις πρωτογενούς τομέα
Α) Δημοτική Ενότητα Μουδανιών.: Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, η έκταση
της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών καλύπτεται κατά 81,3% (115,1 από τα 141,6 τετρ.
χλμ.) από καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ήπιο
ανάγλυφο της περιοχής, αλλά και στις συνολικές ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη
πολλών και διαφορετικών ειδών καλλιεργειών (κλίμα, έδαφος κλπ.). Το ποσοστό των
βοσκότοπων αγγίζει το 7,2%. Δασικές εκτάσεις ουσιαστικά δεν υπάρχουν (0,14%),
ενώ οι εκτάσεις με νερό αποτελούν το 2,1% του συνόλου. Τέλος, οι οικισμοί καλύπτουν το
5,2% των εκτάσεων, ενώ 4% προορίζεται για άλλες χρήσεις.
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Πίνακας A.1.1.2-1 : Χρήσεις πρωτογενούς τομέα

Τετ.
χλμ.

Άλλες
χρήσεις

Τετ.
χλμ.

Τετ.
χλμ.

Εκτάσεις μεΟικισμοί
νερό

Τετ.
χλμ.

Δάση

Τετ.
χλμ.

Βοσκότοποι

Τετ.
χλμ.

Γεωργική
Γη

%

Τετ.
χλμ.

Σύνολο εκτάσεων

Άγιος Μάμας

20,3

14,34%

12,6

3,0

-

2,0

1,0

1,7

Άγ. Παντελεήμων

10,1

7,13%

8,3

0,8

-

0,6

0,4

-

Διονυσίου

8,6

6,07%

7,3

0,4

-

-

0,9

-

Ζωγράφου

5,6

3,95%

5,3

0,1

-

-

0,2

-

Νέα Μουδανιά

16,1

11,37%

14,0

-

-

-

1,2

0,9

Νέα Ποτίδαια

17,7

12,50%

16,6

0,1

0,2

0,1

0,6

0,1

Πορταριά

20,7

14,62%

18,0

0,5

-

-

1,5

0,7

Σήμαντρα

31,6

22,32%

23,2

5,1

-

0,1

0,9

2,3

Φλογητά

10,9

7,70%

9,8

0,2

-

0,2

0,7

-

Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

141,6

100,0%

115,1

10,2

0,2

3,0

7,4

5,7

Πηγή: ΓΠΣ Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών
Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις καταλαμβάνουν ποσοστά άνω του 90% του συνόλου της
έκτασης των Τ.Κ. Ζωγράφου (94,6%) και Ποτίδαια (93,8%), ενώ αγγίζει το 90% στα
Φλογητά. Το ποσοστό γεωργικής γης σε Ν. Μουδανιά και Πορταριά είναι 87%, 84,9%
στο Διονυσίου και
82,2% στον Αγ. Παντελεήμονα. Τέλος, χαμηλό είναι το ποσοστό στα Σήμαντρα (73,4%)
και ακόμη χαμηλότερο στον Αγ. Μάμα (62,1%).
Το μεγαλύτερο ποσοστό γεωργικής γης
βρίσκεται περιμετρικά του οικισμού της
Πορταριάς, τμήμα το οποίο στο νότο περιλαμβάνει τα αγροκτήματα Φλογητών,
Διονυσίου και Πορταριάς μέχρι το ύψος της παραλιακής οδού. Επίσης σημαντικό τμήμα
γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας οριοθετείται νότια του οικισμού των Σημάντρων,
όπως και περιμετρικά του οικισμού του Αγίου Μάμα μη συμπεριλαμβανομένου του
βορείου τμήματος του αγροκτήματος του, όπως και νότια του Αγ. Παντελεήμονα. Τέλος,
αρκετή γεωργική γη αλλά μικρή έκταση αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας υπάρχει
νότια του οικισμού της Ν. Ποτίδαιας. Στις ζώνες γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας
υπάρχουν διάσπαρτες δενδρώδεις καλλιέργειες
και αρκετά θερμοκήπια.
Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις υπάρχουν διάσπαρτες σε όλη την έκταση της Δημοτικής
Ενότητας, χωρίς να παρατηρούνται αξιοσημείωτες συγκεντρώσεις. Οι περισσότερες
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του αγροκτήματος των
Σημάντρων και νότια του οικισμού της Ν. Ποτίδαιας.
Β) Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας: Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, η έκταση της
Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας καλύπτεται κατά 75,1% από καλλιεργούμενες εκτάσεις και
αγραναπαύσεις, ποσοστό πολύ υψηλότερο τόσο από αυτό του Νομού Χαλκιδικής όσο και
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από τον εθνικό μέσο όρο. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ήπιο ανάγλυφο της περιοχής,
αλλά και στις συνολικές ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών
ειδών καλλιεργειών (κλίμα, έδαφος κλπ.). Το ποσοστό των βοσκότοπων αγγίζει το 14,8%.
Δασικές εκτάσεις δεν υπάρχουν.
Πίνακας A.1.1.2-1 : Καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκότοποι

%

%

Τετ.
χλμ.

και Βοσκότοποι

Τετ.
χλμ.

Καλλιεργούμενες
αγραναπαύσεις

%

Τετ.
χλμ.

Σύνολο εκτάσεων

Ν. Τρίγλια
Ν. Τένεδος

49.4
25.1

40.5%
20.6%

36.0
17.7

72.9
70.5

9.0
3.6

18.2
14.3

Ν. Πλάγια

10.9

8.9%

9.0

82.6

0.2

1.8

Πετράλωνα

9.3

7.6%

5.6

60.2

3.2

34.4

11.7

89.3

0.9

6.9

11.6%

11.5

81.6

1.2

8.5

100%

91.5

75.1

18.1

14.8

958.8

32.9

460.1

15.8

39435.9

29.9

52191.5

39.6

13.1
Ελαιοχώρια
Κρήνη

10.8%
14.1

121.9
ΔΕ Τρίγλιας
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2917.9
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

131957.4

Πηγή: ΕΣΥΕ, Κατανομή της εκτάσεως της Ελλάδος κατά βασικές κατηγορίες χρήσεων,1995
Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις καταλαμβάνουν ποσοστά μεταξύ 80% και 90% του
συνόλου της έκτασης των Τ.Δ. Ελαιοχωρίων, Ν. Πλαγίων και Κρήνης, περίπου 70% των Τ.Δ.
Ν. Τρίγλιας και Ν. Τενέδου και 60% του Τ.Δ. Πετραλώνων. Σημαντικό τμήμα των Τ.Δ.
Ελαιοχωρίων, Ν. Τρίγλιας και Ν. Πλαγίων και ένα μικρό τμήμα του Τ.Δ. Ν. Τενέδου έχουν
χαρακτηριστεί ως ζώνη υψηλής παραγωγικότητας. Οι βοσκότοποι εντοπίζονται κυρίως
στα Τ.Δ. Ν. Τρίγλιας, Ν. Τενέδου και Πετραλώνων.
Το μέσο μέγεθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανέρχεται σε 86 στρ. περίπου, αρκετά
υψηλότερο από αυτό του Νομού Χαλκιδικής (61 στρ.), της Περιφέρειας (55 στρ.) ή σε εθνικό
επίπεδο (44 στρ.)2. Μάλιστα, δε φαίνεται να εμφανίζει τάσεις μείωσης μεταξύ 1981-1999. Το
μέγεθος της εκμετάλλευσης δεν αντικατοπτρίζει πάντως την κατάτμηση των γεωτεμαχίων, τα
οποία είναι πολύ μικρότερα. Το μέσο μέγεθος αγροτεμαχίου για τη Δημοτική Ενότητα
Τρίλιας είναι περίπου 7.5 στρ. και εμφανίζει μικρή τάση μείωσης μεταξύ 1981-1999. Η τάση
αυτή είναι γενική, συνήθως ως αποτέλεσμα διαδοχικών μεταβιβάσεων. Το γεγονός ότι
εμφανίζεται εδώ ασθενής συνδέεται μάλλον με τη διατήρηση της παραγωγικής
δραστηριότητας, αλλά και με το είδος των καλλιεργειών.
Το μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης εμφανίζει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των
Τοπικών Διαμερισμάτων. Το μικρότερο μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης καταγράφεται στα
Ελαιοχώρια (44 στρ.), στα Ν. Πλάγια είναι 70 στρ., ενώ στη Ν. Τρίγλια και Ν. Τένεδο
φτάνει τα 95 στρ.
Στο βόρειο τμήμα της έξω-αστικής ζώνης η γη είναι κατώτερης παραγωγικότητας και
αναπτύσσονται διάσπαρτα κτηνοτροφικές μονάδες. Η οργανωμένη κτηνοτροφία περιλαμβάνει
κατά κύριο λόγο δυο χοιροτροφικές μονάδες σε Ν. Τρίγλια και Ν. Τένεδο και δυο μονάδες
αιγοπροβάτων στην περιοχή ανάμεσα στα Ελαιοχώρια και στα Πετράλωνα. Άλλες μικρότερες
μονάδες αφορούν διάσπαρτες στάνες αιγοπροβάτων (περίπου 20), μικρούς στάβλους, έναν
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ιππικό όμιλο στη Ν. Τένεδο, καθώς και οικιακές εκμεταλλεύσεις.
Η περιοχή, που εμφανίζει έντονες τάσεις διαφοροποίησης από την υπόλοιπη Δημοτική
Ενότητα, είναι η παραλιακή ζώνη, όπου είναι εμφανής η τάση αλλαγής χρήσης της γεωργικής
γης σε οικιστική παραθεριστικής κατοικίας. Στο Τ.Δ. Ν. Τρίγλιας είναι αρκετές οι εκτός
σχεδίου παραθεριστικές κατοικίες κατά μήκος της παραλιακής ζώνης. Επίσης, αυθαίρετες
παραθεριστικές κατοικίες συναντά κανείς κατά μήκος της παραλιακής ζώνης του Τ.Δ. Ν.
Πλαγίων.
Γ) Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας: Όσον αφορά στις χρήσεις γης της Δημοτικής
Ενότητας Καλλικράτειας, διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (70,06%)
καταλαμβάνουν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις. Οι βοσκότοποι καταλαμβάνουν το 17,3% και
οι οικισμοί το 11,8%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι δασικές εκτάσεις οι οποίες στο
σύνολο του Νομού Χαλκιδικής αποτελούν σημαντικότατο κομμάτι εδαφικού πόρου, είναι
σχεδόν ανύπαρκτες στη περιοχή της Δ.Ε. Καλλικράτειας. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν
τα κατά τόπους αλσύλλια, των οποίων η ύπαρξη απειλείται επικίνδυνα κατά τους θερινούς
μήνες της έντονης τουριστικής κίνησης.
Σχήμα 2.2: Χρήσεις Γης ΔΕ Καλλικράτειας

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ (2001)

Η εξέλιξη της καλλιεργούμενης γης παρουσιάζει αύξουσα πορεία με αποκορύφωμα το έτος
1997, ενώ στην συνέχεια υπάρχει πτώση από το έτος 1999. Συνολικά, για το διάστημα 19912000 η αύξηση της καλλιεργούμενης έκτασης στη Δ.Ε. είναι της τάξης του 5,30%. Ποσοστό
ωστόσο, μικρότερο από αυτό που παρατηρήθηκε στο σύνολο του νομού τα τελευταία χρόνια
(+13,28%).
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Σχήμα 2.11: Εξέλιξη της καλλιεργούμενης έκτασης στη Δ.Ε. Καλλικράτειας (σε στρέμματα)

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Α.

Σχήμα 2.12: Διαχρονική εξέλιξη των καλλιεργούμενων εκτάσεων στις Τ.Κ της Δ.Ε.
Καλλικράτειας (οι εκτάσεις των Δ.Δ Ν. Καλλικράτειας και Αγίου Παύλου υπολογίζονται
μαζί)

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Α

Το μεγαλύτερο ποσοστό της καλλιεργούμενης έκτασης στη Δ.Ε., όπως φαίνεται παραστατικά
και στο σχήμα που ακολουθεί, καλύπτεται από ετήσιες καλλιέργειες. Αρκετά σημαντικό είναι
το ποσοστό που καλύπτουν τα αμπέλια ενώ μικρότερα είναι τα ποσοστά των υπόλοιπων
δενδρωδών καλλιεργειών και των λαχανοκομικών. Το έτος 2000 πολύ μικρό μέρος της
καλλιεργούμενης γης βρισκόταν σε αγρανάπαυση.
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Σχήμα 2.13: Καλλιεργούμενες εκτάσεις στη Δ.Ε. Καλλικράτειας, 2000

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Α
Η κατανομή των καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά κατηγορία στα δημοτικά διαμερίσματα
παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα 2.13
Πίνακας 2.13: Καλλιεργούμενες εκτάσεις στη Δ.Ε. Καλλικράτειας, 2000
(έκταση σε στρέμματα)
Δ.Δ.

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓ
ΕΙΕΣ

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΜΠΕΛΙ
Α

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ

ΣΥΝΟΛΑ

Ν. Καλλικράτειας

12.876,70

1.943,70

5.742,30

0,00

2,20

20.564,90

%

62,61

9,45

27,92

0,00

0,01

100,00

Αγίου Παύλου

3.344,80

2.546,50

269,00

0,00

17,00

6.177,30

%

54,15

41,22

4,35

0,00

0,28

100,00

Λακκώματος

8.895,30

323,90

1.530,60

5,00

0,00

10.754,80

%

82,71

3,01

14,23

0,05

0,00

100,00

Νέας Γωνιάς

10.316,10

582,50

1.419,90

593,70

0,00

12.912,20

%

79,89

4,51

11,00

4,60

0,00

100,00

Νέων Συλλάτων

14.377,00

831,90

654,20

0,00

0,00

15.863,10

ΣΥΝΟΛΟ

90,63

5,24

4,12

0,00

0,00

100,00

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Α
Αριθμός – Μέγεθος και Διάρθρωση εκμεταλλεύσεων
Το βασικό χαρακτηριστικό του γεωργικού κλήρου της Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας,
συνάδει με την γενικότερη εικόνα της Ελληνικής γεωργίας, η οποία χαρακτηρίζεται από
μικρές και πολυτεμαχισμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι
στην περιοχή μελέτης μας ο γεωργικός κλήρος είναι περισσότερο πολυτεμαχισμένος από το
σύνολο του Νομού , αφού η αναλογία είναι 34,34 στρέμματα ανά γεωργική εκμετάλλευση-
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νοικοκυριό (στον Νομό Χαλκιδικής συνολικά αντιστοιχούν 40,05 στρέμματα/εκμετάλλευση).
Ακόμη λιγότερο τεμαχισμένος κλήρος συναντάται στην τοπική κοινότητα του Αγίου Παύλου
(55,15 στρέμματα / εκμετάλλευση) ενώ ο περισσότερο τεμαχισμένος κλήρος εμφανίζεται
στην Δημοτική Κοινότητα της Ν. Καλλικράτειας (25,90 στρέμματα / εκμετάλλευση). Ο
αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του κάθε κοινότητας φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα.
Πίνακας 2.14: Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Έκταση

Γεωργική γη (στρ) /
Νοικοκυριό

66.272,30

34,34

794,00

20.564,90

25,90

Τ.Κ.Αγίου Παύλου

112,00

6.177,30

55,15

Τ.Κ.Λακκώματος

309,00

10.754,80

34,81

Τ.Κ.Νέας Γωνιάς

308,00

12.912,20

41,92

Τ.Κ.Νέων Συλλάτων

407,00

15.863,10

38,98

ΣΥΝΟΛΑ ΝΟΜΟΥ

19.386,00

776.373,00

40,05

Περιοχή
Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Τ.Κ.Νέας Καλλικράτειας

Αριθμός
εκμεταλλεύσεων
1.930,00

ΠΗΓΗ: ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ Α.Ε.
Κτηνοτροφία
Η κτηνοτροφία της Δ.Ε. Καλλικράτειας διαρθρώνεται κυρίως από τα προβατοειδή (πρόβατα,
αρνιά, ζυγούρια) και τα αιγοειδή (αίγες, κατσίκια, βιτούλια) άλλα και είδη όπως κουνέλια,
πουλερικά, βοοειδή (αγελάδες, μοσχάρια, δαμάλια) και χοίροι. Αναλυτικά ο αριθμός των
ζώων στο Δήμο για το 1999 και το 2000 φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 2.15: Αριθμός των ζώων στη Δ.Ε. για το 1999 και το 2000
Είδος
1999
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
2000
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Βοοειδή
189
77%
335
Προβατοειδ 5.689
-41%
3.339
ή
Αιγοειδή 3.889
-27%
2.832
Χοιροειδή 848
-97%
27
ΠΗΓΗ: ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ Α.Ε & Επεξεργασία Στοιχείων Ε.Σ.Α.
Διαπιστώνεται πολύ μεγάλη αύξηση στα βοοειδή. Αντίθετα, μειώσεις διαπιστώνονται στα
προβατοειδή και αιγοειδή, με την μεγαλύτερη μείωση να εμφανίζεται στα χοιροειδή.
Χρήσειςδευτερογενούς τομέα
Σε όλη την έκταση του Δήμου Ν. Προποντίδας υπάρχουν μικρές βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
Αναλυτικότερα για κάθε Δημοτική Ενότητα ισχύουν τα εξής:
Α) Στην Δημοτική Ενότητα Μουδανιών υπάρχουν διάσπαρτες βιοτεχνικές επιχειρήσεις
στην κεντρική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να
παρατηρούνται περιμετρικά της εθνικής οδού μεταξύ Ν. Μουδανιών και Αγ. Μάμα. Στην
περιοχή βόρεια του οικισμού των Ν. Μουδανιών στη θέση Αρτέμη Καμπούρα υπάρχει
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θεσμοθετημένη από το ΓΠΣ Μουδανιών ζώνη ΒΙ.ΠΑ. Ωστόσο δεν παρατηρείται
μετακίνηση μονάδων του δευτερογενούς κλάδου προς τη συγκεκριμένη περιοχή.
Β) Στην Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας υπάρχει σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων που
ασχολούνται με τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (τυροκομείο, σφαγείο), καθώς και
βιοτεχνίες επεξεργασίας ξύλου, σιδήρου και αλουμινίου. Οι μονάδες αυτές εντοπίζονται
κυρίως κατά μήκος του άξονα Ν. Τρίγλια-Ελαιοχώρια
Γ) Στη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας υπάρχει μια αρκετά ικανοποιητική μεταποιητική
δραστηριότητα. Οι απασχολούμενοι στον δευτερογενή τομέα της Δ.Ε. Καλλικράτειας
αποτελούν το 25% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Δ.Ε.
Παράλληλα οι
απασχολούμενοι στο δευτερογενή τομέα της Δ.Ε. αντιπροσωπεύουν το 10,09% των
απασχολούμενων στο δευτερογενή τομέα σε επίπεδο Νομού. Ο τομέας της μεταποίησης στη
Δ.Ε. υστερεί σε σχέση με τους άλλους δύο κλάδους οικονομικής δραστηριότητας
(πρωτογενής και τριτογενής τομέας). Αυτό εξηγείται ως ενός ορισμένου σημείου από τον
έντονο προσανατολισμό της περιοχής αλλά και ολόκληρου του Νομού προς τον τριτογενή
τομέα αλλά και την σημαντική συμμετοχή των απασχολούμενων σε παραδοσιακά
επαγγέλματα του πρωτογενή τομέα. Στη περιοχή μελέτης έχουν καταγραφεί 194
μεταποιητικές μονάδες. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις του Νομού Χαλκιδικής αλλά και της
περιοχής μελέτης προσανατολίζονται κυρίως στον τομέα των κατασκευών, της μεταποίησης
γεωργικών προϊόντων και της παραγωγής καταναλωτικών αγαθών. Ο μεγαλύτερος αριθμός
απασχολούμενων στον δευτερογενή τομέα εμφανίζεται στην δημοτική κοινότητα της Ν.
Καλλικράτειας και ακολούθως σ’ αυτό του Λακκώματος. Σημαντικός είναι ο αριθμός των
εργαζομένων και στη Τ.Κ. των Ν. Συλλάτων.
Πίνακας 2.16: Μεταποιητικές Μονάδες στη Δ.Ε. Καλλικράτειας
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
6
ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ/ΕΠΕΞ.ΞΥΛΟΥ
6
ΕΡΓ.ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
9
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ-ΠΟΤΟΠΟΙΕΙΑ
1
ΕΡΓ.-ΣΥΣΚΕΥΑΣ. ΑΓΡ.ΠΡΟΪΟΝΤ.
11
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ/ΕΠΞ.ΕΛΙΑΣ
2
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
2
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
4
ΕΠΙΠΛΑ
19
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ
1
ΖΑΧΑΡΟΠΛ.-ΑΡΤΟΣ
9
ΔΙΑΦΟΡΑ
109
ΣΥΝΟΛΟ
194
ΠΗΓΗ: ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ Α.Ε.
Χρήσειςτριτογενούςτομέα
A) Δημοτική Ενότητα Μουδανιών. Οι χρήσεις τριτογενούς τομέα περιλαμβάνουν
εμπορικές χρήσεις, τουριστικές εγκαταστάσεις, καταστήματα, αναψυχή κυρίως στους
παραλιακού οικισμούς της Δ.Ε., ήτοι Ν.Ποτίδεα, Ν.Φλογητά και Διονυσίου τμήμα του
Δημοτικής Ενότητας νότια της εθνικής οδού και κυρίως περιμετρικά των κόμβων
αυτής. Νέα ώθηση στο τομέα του τουρισμού, αναμένεται να δώσει η κατασξευή του
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τουριστικού καταφυγίου στην έδρα του Δήμου, τα Ν.Μουδανιά.
B) Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας. . Οι χρήσεις τριτογενούς τομέα περιλαμβάνουν
εμπορικές χρήσεις, τουριστικές εγκαταστάσεις, καταστήματα, αναψυχή κυρίως στον
παραλιακό οικισμό της Δ.Ε.,, Ν.Πλάγια.
Γ) Σχετικά με τον τριτογενή τομέα στο Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας διαπιστώνεται
ότι το εμπόριο και ο τουρισμός αποτελούν τον σημαντικότερο κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας της Δ.Ε.. Χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με στοιχεία του βιοτεχνικού
και εμπορικού επιμελητηρίου δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης 299 επιχειρήσεις
του τριτογενή τομέα.). Οι απασχολούμενοι στον τριτογενή τομέα της Δ.Ε. Καλλικράτειας
αποτελούν το 37,19% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Δ.Ε.. Παράλληλα, οι
απασχολούμενοι στο τριτογενή τομέα της Δ.Ε. αντιπροσωπεύουν το 8,12% των
απασχολούμενων στο τριτογενή τομέα σε επίπεδο Νομού. Σχετικά με την τουριστική
δραστηριότητα στο Νομό συγκεντρώνεται σε μία χρονική περίοδο 6 μηνών με ιδιαίτερα
έντονη κίνηση στη διάρκεια του δίμηνου Ιουλίου – Αυγούστου με τους διαμένοντες να είναι
κατά τους 2 αυτούς μήνες έξι φορές περισσότεροι του μόνιμου πληθυσμού ενώ τους
υπόλοιπους 4 μήνες διπλάσιοι. Στη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας το φαινόμενο της
συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού τουριστών είναι ακόμη εντονότερο αφού ο πληθυσμός στη
Δημοτική Ενότητα δεκαπλασιάζεται (στη Δ.Κ. Ν. Καλλικράτειας εικοσαπλασιάζεται).
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στη Δημοτική Ενότητα
Καλλικράτειας ο πληθυσμός αγγίζει τους 110.000 κατοίκους. Σημαντικότερη παρουσία στη
Δημοτική Ενότητα έχουν οι ημεδαποί τουρίστες και λιγότερο οι αλλοδαποί ενώ ο μέσος όρος
παραμονής τους είναι 4 και 11 μέρες αντίστοιχα.
Στην περιοχή της Δ.Ε. Καλλικράτειας η μορφή του τουρισμού που αναπτύσσεται διαφέρει
αισθητά από τον τουρισμό που αναπτύσσεται στις δύο χερσονήσους της Χαλκιδικής (Σιθωνία
και Κασσάνδρα) με κεντρικό άξονα την παρουσία επισκεπτών τουριστών κατά τη θερινή
περίοδο, οι οποίοι είτε διαθέτουν ιδιόκτητο κατάλυμα (παραθεριστική μονοκατοικία ή
διαμέρισμα σε συνήθως μικρό κτιριακό συγκρότημα), είτε αναζητούν προς ενοικίαση μικρό
παραθεριστικό κατάλυμα σε προσιτή τιμή για το μέσο οικογενειακό εισόδημα.
Η χρονική συγκέντρωση του τουρισμού οδηγεί σε υποβάθμιση των προσφερόμενων
υπηρεσιών και σε υπολειτουργία της υπάρχουσας υποδομής και σε συνδυασμό με τις
εκτεταμένες καταπατήσεις καθώς και την αυθαίρετη δόμηση σε μεγάλη έκταση της
παραλιακής ζώνης καθιστούν πρακτικό αδύνατο το γεγονός της προσέλκυσης τουριστών
υψηλών απαιτήσεων.
Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η έντονη ανάπτυξη της παραξενοδοχείας με την
ανέγερση κατασκευών που έχουν λάβει άδεια ως κατοικία ενώ λειτουργούν ως τουριστικά
καταλύματα. Τα αποτελέσματα της ανάπτυξης της παραξενοδοχείας είναι η υποβάθμιση της
τουριστικής υποδομής λόγω των κακών συνθηκών που προσφέρει το κατάλυμα και η
γενικότερη υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Τέλος, η τουριστική υποβάθμιση του
προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και η προσφορά του σε χαμηλότερη τιμή οδήγησε σε
αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων όχι όμως και σε αύξηση του συναλλάγματος.
Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην αναγκαιότητα ανάπτυξης και άλλων μορφών τουρισμού και
μια στροφή προς αυτή την κατεύθυνση με την ενθάρρυνση του αγροτουρισμού και του
συνεδριακού τουρισμού.
Κάνοντας μια σύντομη επισκόπηση των δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα που
υπάρχουν στη Δ.Ε., θα παρατηρήσουμε ότι κυρίαρχη θέση καταλαμβάνει, όπως είναι φυσικό,
ο κλάδος των ξενοδοχείων και εστιατορίων (114 επιχειρήσεις). Ο κλάδος του λιανικού
εμπορίου ακολουθεί με 77 επιχειρήσεις ενώ σημαντικός είναι και ο αριθμός των
επιχειρήσεων που σχετίζεται με το εμπόριο των οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται και τα
πρατήρια ανεφοδιασμού καυσίμων).
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Η Δημοτική Κοινότητα της Ν. Καλλικράτειας συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό των
απασχολούμενων στον τριτογενή τομέα της Δ.Ε. ενώ αντίθετα το Τ.Κ. της Ν. Γωνιάς
συγκεντρώνει τον μικρότερο.
ΕιδικέςΧρήσεις
Ως ειδικές χρήσεις γης του Δήμου, μπορούν να καταγραφούν οι ακόλουθες:
Χώροι κοιμητηρίων σε όλες τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες του Δημου, που
χωροθετούνται σε εκτός ορίου περιοχές.
Στρατιωτικές εγκαταστάσεις (Αεροπορία στην παραλία του Αγίου Μάμα).
Ινστιτούτο μελισσοκομίας και Κ.Ε.Γ.Ε. νότια του οικισμού του Αγίου Μάμα και οι
εγκαταστάσεις του Κ.Τ.Ε.Ο. βορειοανατολικά του οικισμού των Ν. Μουδανιών.
Συγκρούσειςγης
Η μέχρι στιγμής αδυναμία ελέγχου και χωροθέτησης των εγκαταστάσεων και
δραστηριοτήτων, η ανεξέλεγκτη παραθεριστική ανάπτυξη μέσω της υπερεκμετάλλευσης των
παράκτιων τουριστικών πόρων της περιοχής και η συνεχής και εκτεταμένη διασπορά
οικιστικών συγκεντρώσεων (κυρίως
αυθαίρετων), είχαν ως αποτέλεσμα συγκρούσεις χρήσεων γης:
Ανάμεσα στην γεωργική γη και την οικιστική χρήση β’ κατοικίας, στην παραλιακή ζώνη
της περιοχής μελέτης. Η αυξημένη ζήτηση γης με σκοπό την παραθεριστική της
εκμετάλλευση είχε σαν αποτέλεσμα την οικοπεδοποίηση μεγάλου μέρους των αγροτικών
γαιών και μάλιστα υψηλής παραγωγικότητας και την κατακόρυφη άνοδο των τιμών τους.
Έτσι, πέραν της απώλειας της γεωργικής γης, δημιουργείται ο κίνδυνος υποσκέλισης
των γεωργικών δραστηριοτήτων από τις πλέον ανταγωνιστικές του παραθεριστικούτουριστικού– οικοδομικού κυκλώματος.
Ανάμεσα στην οικιστική ανάπτυξη και την προστασία και διατήρηση των (τοπικών)
βιότοπων και των ακτών που υπάρχουν εκεί. Η άναρχη οικιστική επέκταση οδηγεί στην
υποβάθμιση και συρρίκνωση και χωρίς τη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας,
στην ενδεχόμενη σταδιακή καταστροφή τους.
Ανάμεσα στην παραθεριστική κατοικία και τον τουρισμό υψηλών προδιαγραφών,
γεγονός που δυσχεραίνει εξαιρετικά τις προσπάθειες ποιοτικής αναβάθμισης των
διαμορφωμένων παραθεριστικών-δυνητικά τουριστικών περιοχών.
III. Οικισμοί και πολεοδομικές ενότητες
Η οικιστική περιοχή του Δήμου αποτελείται από τους θεσμοθετημένους οικισμούς των τριών
Δημοτικών Ενοτήτων που αποτελούν το Δήμο. Πιο συγκεκριμένα:
Α) Η Δημοτική Ενότητα Μουδανιών αποτελείται από τους κύριους θεσμοθετημένους
οικισμούς των Ν. Μουδανιών, Ν. Φλογητών, Ζωγράφου, Διονυσίου, Παραλίας Διονυσίου,
Πορταριάς, Αγίου Παντελεήμονα, Αγίου Μάμα, Σημάντρων και Ν. Ποτίδαιας.
Χαρακτηριστικότης παραλιακή ζώνης της Δημοτικής Ενότητας είναι η εκτεταμένη εκτός
σχεδίου δόμηση η οποία εκτείνεται σε όλη την παραλιακή έκταση. Επίσης, η αυθαίρετη
δόμηση είναι περιορισμένη σε σύγκριση με το υπόλοιπο τμήμα της δυτικής ακτής της
Χαλκιδικής στο Θερμαϊκό κόλπο (Καλλικράτεια, Τρίγλια). Μεγάλες συγκεντρώσεις
αυθαιρέτων παρατηρούνται στις περιοχές Βάρκες και Πόρτες στο Τ.Κ. Αγίου Μάμα στις
ακτές του Θερμαϊκού και στο νότιο τμήμα της Ν. Ποτίδαιας στη χερσόνησο της Κασσάνδρας
και μάλιστα σε περιοχή η οποία αποτελεί κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο.
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Η πρώτη προσπάθεια πολεοδομικού σχεδιασμού στην περιοχή πραγματοποιήθηκε με την
«Ειδική Μελέτη Οικιστικής Ανάπτυξης Δυτ. Ακτής Χαλκιδικής» που εκπονήθηκε από το
ΥΧΟΠ (Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος). Στη μελέτη προσεγγίζεται
σαν περιοχή Ο.Ε.3 η παραλιακή ζώνη των ΟΤΑ Φλογητών, Διονυσίου και Πορταριάς
και προτείνεται η δημιουργία ζωνών παραθεριστικής κατοικίας στα όρια των υφιστάμενων
οικισμών περιμετρικά της Παραλίας Διονυσίου και της Πορταριάς και προς το θαλάσσιο
μέτωπο στον οικισμό των Φλογητών.
Τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά των τοπικών κοινοτήτων περιγράφονται παρακάτω:
Ν.Μουδανιά
Τα Ν. Μουδανιά είναι παραλιακός οικισμός ανεπτυγμένος κατά μήκος του αιγιαλού. Είναι ο
μεγαλύτερος και δυναμικότερος οικισμός και έδρα της Δημοτικής Ενότητας. Ο σημερινός
οικισμός περιλαμβάνει τον παλιό οικισμό που δημιουργήθηκε από τις διανομές του Υπ.
Γεωργίας για την εγκατάσταση προσφύγων προερχόμενων κυρίως από τα Μουδανιά της
Μικράς Ασίας, και τις περιοχές επέκτασης του σύμφωνα με το εν ισχύ Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο. Το τμήμα του παλιού οικισμού (αστική διανομή) αποτελείται από
από
ορθογωνικά οικοδομικά τετράγωνα μεσαίου μεγέθους που δημιουργούνται
ευθύγραμμους δρόμους μικρού πλάτους που διασταυρώνονται κάθετα μεταξύ τους υπό
γωνία σε σχέση με την παραλία. Οι τρεις διαδοχικές περιοχές επέκτασης αποτελούν
πολεοδομημένες «λωρίδες» μεγάλων οικοδομικών τετραγώνων που εκτείνονται κάθετα
από την παραλία προς την ενδοχώρα. Μεταξύ των περιοχών επέκτασης διέρχονται οι
μεγαλύτεροι οδικοί άξονες του οικισμού. Ο οικισμός έχει παραλιακή ζώνη εκτός ΓΠΣ με
λιμάνι.
Η κυρίαρχη χρήση γης στον οικισμό είναι αυτή της κατοικίας. Πιο συγκεκριμένα
απαντάται η χρήση της αμιγούς κατοικίας στο μεγαλύτερο μέρος του οικισμού, ωστόσο στο
κεντρικό κομμάτι του παλαιού οικισμού εντοπίζονται περιοχές γενικής κατοικίας. Μικρές
εκτάσεις παραθεριστικής κατοικίας εμφανίζονται στις παρυφές του οικισμού.
Περιοχές κεντρικών λειτουργιών συναντώνται στο τμήμα το παλιού οικισμού που βρίσκεται
πάνω από το λιμάνι. Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης υπάρχουν χωροθετημένες σε διάφορα
σημεία του οικισμού κυρίως στις περιοχές του παλαιού οικισμού και στην περιοχή
«Αλμύρα». Αθλητικές εγκαταστάσεις (εθνικό στάδιο, κλειστό γυμναστήριο, ιδιωτικά
γυμναστήρια) υπάρχουν εντός του οικισμού όπως και πολιτιστικές λειτουργίες (2 θέατρα,
βιβλιοθήκη, ωδείο, 2 μουσεία).
Επίσης τα Ν. Μουδανιά διαθέτουν:
· εγκαταστάσεις
πρόνοιας
(Κέντρο
Υγείας,
ΚΑΠΗ,
Παιδικός
και
βρεφονηπιακός σταθμός, ιδιωτικά ιατρεία, φαρμακεία),
· περιοχές τουρισμού και αναψυχής (ξενοδοχεία και παραδοσιακές ταβέρνες), με
μεγαλύτερη συγκέντρωση στα τμήματα που βρίσκονται προς την παραλία,
· χώρους πρασίνου, ελεύθερους χώρους, πλατείες, χώρους στάθμευσης, διάσπαρτους
σε όλη την έκταση του οικισμού,
· ευρύ φάσμα χρήσεων γης (εμπόριο, χονδρεμπόριο, μεταφορές, ιδιαίτερες).
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις πέντε πολεοδομικές ενότητες του οικισμού των Ν.
Μουδανιών, ύστερα από την τροποποίηση του ΓΠΣ το 2001. Η συγκεκριμένη
τροποποίηση προβλέπει την πολεοδομική οργάνωση για 7.370 κατοίκους στον οικισμό
(πρόβλεψη πληθυσμού για το 2005) η οποία πραγματοποιείται με επέκταση του εγκεκριμένου
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σχεδίου (1987).
Πίνακας A.1.1.2-2 : Πολεοδομικές Ενότητες οικισμού Ν. Μουδανιών (Τροποποίηση ΓΠΣ
2001)
Πολεοδομική ενότητα

Έκταση
εγκεκρ.

Έκταση επέκτ.Συνολική
έκταση

Μέσος συντελ.

Τσατσανέικα –Γραφεία

150

37,9

187,9

108 κατ/Ηα

0,75

Παλαιός οικισμός- ιστορικό κέντρο

652

21

673

136 κατ/Ηα

1,15

Αλμύρα

230

-

230

114 κατ/Ηα

0,8

Ελαιώνας

150

-

150

114 κατ/Ηα

0,8

Περιοχές επεκτάσεων

-

268,9

268,9

8 κατ/Ηα

0,5

Μέση
Πυκνότητα

Πηγή: ΓΠΣ Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών
Σύμφωνα με την τροποποίηση, οι κεντρικές λειτουργίες διατηρούνται στην περιοχή του
κέντρου του οικισμού ενώ στην περιοχή Τσατσανέικα – Γραφεία διατηρείται το τοπικό
κέντρο. Στην βορειοανατολική επέκταση γίνεται χωροθέτηση περιοχής κεντρικών
λειτουργιών. Παράλληλα, χωροθετείται το Τ.Ε.Ι. στην πολεοδομική ενότητα Αλμύρα,
και το Κ.Α.Π.Η. στην περιοχή
επέκτασης, ενώ στην ίδια περιοχή προβλέπεται και η δημιουργία δημοτικού σχολείου.
ΆγιοςΜάμας
Ο Άγιος Μάμας αποτελεί οικισμό προϋφιστάμενο του 1923. Από πολεοδομικής άποψης
ακολουθεί το μοντέλο του παραδοσιακού οικισμού της ελληνικής υπαίθρου, που
αναπτύσσεται άναρχα περιμετρικά της κεντρικής πλατείας, με ακτινωτό δίκτυο δρόμων
ποικίλου πλάτους που σχηματίζουν ακανόνιστα οικοδομικά τετράγωνα. Το μέγεθος του
οριοθετημένου οικισμού είναι περίπου 826 στρέμματα. Η πλατεία αποτελεί το κέντρο του
οικισμού συγκεντρώνοντας τις βασικές λειτουργίες διοίκησης (πρώην κοινοτικό
κατάστημα), αναψυχής, εμπορίου, την εκκλησία, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται το
δημοτικό και το νηπιαγωγείο. Τα κοιμητήρια βρίσκονται εντός των ορίων του
οικισμού. Στην περίμετρο του οικισμού και εντός ορίων υπάρχουν ακόμα αδόμητες εκτάσεις.
ΆγιοςΠαντελεήμονας
Ο οικισμός αποτελείται από δύο τμήματα. Το παλαιό τμήμα το οποίο διχοτομείται από ένα
ρέμα και χαρακτηρίζεται από ακανόνιστο δίκτυο δρόμων που δημιουργούν επίσης
ακανόνιστα οικοδομικά τετράγωνα χωρίς προσανατολισμό. Δυτικά του οικισμού υπάρχει η
περιοχή επέκτασης η οποία προέκυψε με πολεοδομική μελέτη. Η κυρίαρχη χρήση γης στον
οικισμό είναι η αμιγής κατοικία. Αδόμητες εκτάσεις υπάρχουν στην περιοχή επέκτασης.
Διονυσίου
Ο οικισμός Διονυσίου προέκυψε από τις διανομές του Υπ. Γεωργίας για την αποκατάσταση
των προσφύγων. Διασχίζεται από έναν κεντρικό δρόμο εκατέρωθεν του οποίου υπάρχει από
μια σειρά οικοδομικών τετραγώνων ορθογωνίου σχήματος. Η κυρίαρχη χρήση γης είναι η
αμιγής κατοικία, ενώ στο κέντρο του οικισμού υπάρχει χώρος πρασίνου γύρω από τον οποίο
αναπτύσσονται κεντρικές λειτουργίες του οικισμού (Διοίκηση, πρόνοια, αναψυχή). Στα
όρια του οικισμού βρίσκεται η εκκλησία και το νηπιαγωγείο. Δεν υπάρχουν εντός ορίου
οικισμού πολλές αδόμητες εκτάσεις.
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ΠαραλίαΔιονυσίου
Η Παραλία Διονυσίου αποτελεί παραθεριστικό οικισμό που δημιουργήθηκε για να καλύψει
τη μεγάλη ζήτηση παραθεριστικής κατοικίας στην περιοχή. Αποτελείται από τον παλαιότερο
κεντρικό οικισμό και τις επεκτάσεις του περιμετρικά αυτού. Το κεντρικό μέρος του κεντρικού
οικισμού παρουσιάζει ρυμοτομία που προέκυψε από πολεοδόμηση με όμοια οικοδομικά
τετράγωνα και πυκνό δίκτυο δρόμων που οδηγούν στην παραλία. Στις περιοχές
επέκτασηςέχουν πραγματοποιηθεί πολεοδομικές μελέτες, αλλά παραμένουν αδόμητες προς το
παρόν σε μεγάλο ποσοστό. Ο εγκεκριμένος οικισμός καταλαμβάνει 200 στρέμματα περίπου.
Η κυρίαρχη χρήση γης στον οικισμό είναι η παραθεριστική κατοικία, ενώ υπάρχουν
αρκετοί χώροι αναψυχής και πρασίνου.
Ζωγράφου
Ο οικισμός έχει μακρόστενη διάταξη με οικοδομικά τετράγωνα που έχουν προκύψει από τις
προσφυγικές διανομές του Υπ. Γεωργίας. Οι δρόμοι είναι παράλληλοι και διασχίζουν κάθετα
κατά μήκος τον οικισμό. Η αμιγής κατοικία είναι η κύρια χρήση στον οικισμό, ενώ αδόμητοι
χώροι δεν
υπάρχουν. Στο βόρειο τμήμα του οικισμού συναντάται συγκρότημα εργατικών κατοικιών.
Ν.Ποτίδαια
Πρόκειται για παραλιακό οικισμό στη νότια πλευρά της ομώνυμης διώρυγας, η οποία
προήλθε από διανομές του Υπ. Γεωργίας για αποκατάσταση των επαναπατριζόμενων
προσφύγων. Ο παλαιός οικισμός έχει σχήμα τετραγώνου με ρυμοτομία σε στυλ «σκακιέρας»,
που δημιουργεί το πυκνό δίκτυο δρόμων του. Το τμήμα της επέκτασης του οικισμού, το
οποίο επεκτείνεται στην παραλιακή ζώνη από την πλευρά του Τορωναίου Κόλπου,
περιλαμβάνει οικοδομικά τετράγωνα σε ορθογώνιο σχήμα που εκτείνονται κατά σειρές
παράλληλα στην παράκτια ζώνη. Ανάμεσα στον κύριο οικισμό και τις περιοχές επέκτασης
διέρχεται η επαρχιακή οδός που εξυπηρετεί την χερσόνησο της Κασσάνδρας. Η συνολική
έκταση του οικισμού είναι περίπου 422 στρέμματα. Στον παλιό οικισμό κυριαρχεί η αμιγής
και η γενική κατοικία. Στο κέντρο του υπάρχει πλατεία γύρω από την οποία υπάρχουν
λειτουργίες τοπικού κέντρου και βόρεια της πλατείας εγκαταστάσεις εκπαίδευσης
(νηπιαγωγείο, δημοτικό) και αγροτικές αποθήκες σε κοντινή απόσταση. Νότια της
πλατείας βρίσκονται εγκαταστάσεις διοίκησης (πρώην κοινοτικό κατάστημα) και η
εκκλησία. Οι περιοχές των επεκτάσεων αποτελούν περιοχές παραθεριστικής κατοικίας
κυρίως ενώ και ο χαρακτήρας του οικισμού είναι παραθεριστικός. Στο νοτιότερο άκρο
της επέκτασης υπάρχουν ορισμένες αδόμητες εκτάσεις.
Πορταριά
Η Πορταριά αποτελεί οικισμό προϋφιστάμενο του 1923 ο οποίος επεκτάθηκε περιμετρικά της
κεντρικής πλατείας του. Ωστόσο ο οικισμός παρουσιάζει ρυμοτομία που δημιουργείται
από ακτινωτό δίκτυο δρόμων με κέντρο την πλατεία. Τα οικοδομικά τετράγωνα είναι μεγάλα
με διάφορα σχήματα ενώ η έκταση του οριοθετημένου οικισμού είναι περίπου 1600
στρέμματα. Η κατοικία αποτελεί την κύρια χρήση στον οικισμό. Γύρω από την πλατεία
βρίσκονται οι χρήσεις Διοίκησης (πρώην κοινοτικό κατάστημα), Πρόνοιας (ΚΑΠΗ),
Εκπαίδευσης, η εκκλησία και οι κεντρικές λειτουργίες του οικισμού που περιλαμβάνουν
κυρίως εμπορικά καταστήματα διαφόρων ειδών. Τα κοιμητήρια βρίσκονται εντός του
οριοθετημένου οικισμού. Εντός ορίων του οικισμού υπάρχουν αδόμητες εκτάσεις κυρίως
στην περίμετρο του
Σήμαντρα
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Ο οικισμός έχει έκταση 875 στρέμματα και προέκυψε από διανομές του υπουργείου
Γεωργίας για αποκατάσταση των προσφύγων. Η ρυμοτομία του οικισμού δεν εμφανίζει
κάποια συγκεκριμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, αλλά παρουσιάζεται ακανόνιστη με
μεγάλα και διαφόρων σχημάτων οικοδομικά τετράγωνα. Παρουσιάζεται απλώς μια
κατεύθυνση του συνόλου των δρόμων προς την κεντρική πλατεία. Η κυρίαρχη χρήση γης
είναι η αμιγής κατοικία, ενώ γύρω από την κεντρική πλατεία του οικισμού συναντώνται
λειτουργίες τοπικού κέντρου. Οι εγκαταστάσεις εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, δημοτικό,
γυμνάσιο) βρίσκονται στο νότιο τμήμα του οικισμού και δίπλα τους βρίσκεται και το
πολιτιστικό πάρκο. Εντός του οικισμού βόρεια της πλατείας υπάρχει η εκκλησία και
βορειότερα το γήπεδο ποδοσφαίρου.
Σε μερικά σημεία εντός του οικισμού
απαντώνται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Στο βόρειο τμήμα του οικισμού κυρίως, αλλά
και στα υπόλοιπα τμήματα του υπάρχουν λίγες αδόμητες εκτάσεις.
Φλογητά
Τα Φλογητά αποτελούν παραλιακό οικισμό με έντονα παραθεριστικό χαρακτήρα, που
περιλαμβάνει τον παλαιότερο κυρίως οικισμό και τις περιοχές επέκτασης εκατέρωθεν του. Ο
παλαιός οικισμός των Ν. Φλογητών παρουσιάζει μεγάλα ορθογώνια οικοδομικά τετράγωνα
κάθετα στην παραλία, όπως προέκυψαν από τις προσφυγικές διανομές του Υπ. Γεωργίας. Οι
περιοχές επέκτασης είναι δύο μικρές πολεοδομημένες λωρίδες δεξιά και αριστερά του
οικισμού που αποτελούνται από οικοδομικά τετράγωνα διαφόρων μεγεθών και σχημάτων. Η
συνολική έκταση του οικισμού είναι περίπου 470 στρέμματα. Η αμιγής κατοικία είναι η
κυρίαρχη χρήση που συναντάται, ενώ στην παραλιακή ζώνη υπάρχουν τουριστικές χρήσεις.
Στο κέντρο του κεντρικού οικισμού υπάρχει πάρκο γύρω από το οποίο συγκεντρώνονται οι
περισσότερες κεντρικές λειτουργίες του οικισμού, η εκκλησία και σε κοντινή απόσταση οι
εγκαταστάσεις εκπαίδευσης. Στην ανατολική επέκταση του οικισμού υπάρχουν ακόμα
αρκετές αδόμητες εκτάσεις.
Μηθεσμοθετημένοιοικισμοί
Οι εκτός σχεδίου συγκεντρώσεις κτισμάτων καλύπτουν περίπου 4.000 στρέμματα και
περιλαμβάνουν σύμφωνα με εκτιμήσεις έως και 8.000 αυθαίρετα κτίσματα. Ορισμένες από
αυτές, αν και δεν αποτελούν θεσμοθετημένους οικισμούς, αποτελούν μετρήσιμο μέγεθος
κατά τις απογραφές της Ε.Σ.Υ.Ε. και καταγράφονται ως «οικισμοί», συχνά με πλασματικό
πληθυσμό. Αποτελούν στο σύνολο τους παραθεριστικούς οικισμούς με μεγάλη κίνηση
κατά τη θερινή περίοδο.
Οι οικισμοί Πόρτες και Βάρκες οι οποίοι βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη μεταξύ Αγίου
Μάμαντος και Ν. Ποτίδαιας από την πλευρά του Θερμαϊκού Κόλπου, και δύο ακόμη
συγκεντρώσεις νότια της Ποτίδαιας αποτελούν τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις εκτός σχεδίου
δόμησης στην περιοχή. Η δόμηση στους προαναφερόμενους οικισμούς είναι αυθαίρετη. Στο
τμήμα κάτω από την επαρχιακή οδό μέχρι την παραλία βρίσκεται και η περιοχή Γκρέμια
βορειότερα και σε συνέχεια με τις Βάρκες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια ενιαία
δομημένη έκταση στο μεγαλύτερο τμήμα της παραλιακής ζώνης μεταξύ Ν. Μουδανιών και Ν.
Ποτίδαιας. Μεταξύ Ν. Φλογητών και Παραλίας Διονυσίου στο παραλιακό τμήμα υπάρχει
ο οικισμός Μουριές, ο οποίος αποτελεί μετρήσιμο μέγεθος.
Β) Το οικιστικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας οργανώνεται επί του Οδικού
Άξονα «Επαρχιακή Οδός Ν. Μουδανιών-Θεσσαλονίκης» με κατεύθυνση ΒορειοδυτικάΝοτιοανατολικά. Τέσσερις από τους έξι οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας διατάσσονται σε
απόσταση 2-3χλμ. μεταξύ τους επί του οδικού αυτού άξονα. Σχετικά απομονωμένα
εμφανίζονται ο ι Τ . Κ . της Ν. Τενέδου από την πλευρά της ενδοχώρας και το
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παραθαλάσσιο των Ν. Πλαγίων. Όλοι οι οικισμοί αναπτύσσονται βάσει των σχεδίων
Διανομών οικισμών του Υπουργείου Γεωργίας, εκτός από αυτόν της Κρήνης, που
αποτελεί οικισμό προϋφιστάμενο του 1923 και στερείται ρυμοτομικού σχεδίου.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται φανερό πως το βορειότερο, και πλησιέστερο στη Θεσσαλονίκη,
τμήμα της Δημοτικής Ενότητας αρχίζει να επηρεάζεται από τα φαινόμενα διαμονής μερικού
χρόνου ή πολλαπλής μερικής κατοίκησης των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, ενώ τα παράλια
της Δημοτικής Ενότητας συνδέουν την πληθυσμιακή τους εξέλιξη με την παραθεριστική
κυρίως διαμονή και την ανάπτυξη ανάλογων δραστηριοτήτων. Οι εσωτερικές τοπικές
κοινότητες είναι αγροτικού χαρακτήρα και παραμένουν έξω από τις επιδράσεις αυτές,
συγκρατώντας τον πληθυσμό τους.
Τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά των τοπικών κοινοτήτων περιγράφονται παρακάτω:
Ν. Τρίγλια
Η Ν. Τρίγλια αναπτύσσεται με βάση τη διανομή αστικών οικοπέδων του Υπουργείου
Γεωργίας. Διασχίζεται από την Επαρχιακή Οδό Ν. Μουδανιών-Θεσσαλονίκης και κατά
μήκος της οδού συγκεντρώνονται οι βασικές λειτουργίες του οικισμού. Ένας δεύτερος
σημαντικός άξονας είναι η οδός με κατεύθυνση Βορρά-Νότου, η οποία διασχίζει τον
οικισμό και τον συνδέει με την παραλία, καθώς και με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Ν.
Μουδανιών. Συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες Διοίκησης, Πρόνοιας, Αναψυχής και
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο κέντρο της. Στο δυτικό όριο του οικισμού, στην έξοδο προς
Ελαιοχώρια, αναπτύσσεται ένα δεύτερο κέντρο κοινωφελών εξυπηρετήσεων, που
περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τις εγκαταστάσεις
αθλητισμού και πολιτιστικών λειτουργιών. Στη Ν. Τρίγλια λειτουργεί Περιφερειακό
Ιατρείο, το οποίο εξυπηρετεί και τις Τ.Κ. Ελαιοχωρίων, Ν. Πλαγίων και Ν. Τενέδου, ενώ
τα υπόλοιπα Τ.Κ. εξυπηρετούνται από το Περιφερειακό Ιατρείο Ν. Συλλάτων. Το σύνολο των
οικοδομήσιμων χώρων είναι 795 στρ. και το ποσοστό των κοινόχρηστων και κοινωφελών
χώρων σε σχέση με το συνολικό εμβαδό του θεσμοθετημένου οικισμού είναι 34%. Ο
βασικός κορμός του οικισμού εμφανίζεται κορεσμένος οικιστικά και αδόμητοι ιδιωτικοί
χώροι εντοπίζονται μόνο στα βόρεια και νότια του οικισμού. Στα εν λόγω οικόπεδα
εμφανίζεται μια έντονη οικοδομική δραστηριότητα. Βορειοδυτικά του οικισμού σε λοφώδη
έκταση καταγράφεται σημαντικός αριθμός κατοικιών υψηλών προδιαγραφών με τη μορφή
της εκτός σχεδίου δόμησης. Περιορισμένες είναι τέλος οι οχλούσες χρήσεις που
αναπτύσσονται στον οικισμό και αφορούν κυρίως συνεργεία αυτοκινήτων.
Ν. Πλάγια
Ο οικισμός των Ν. Πλαγίων είναι παραθαλάσσιος και βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα
της Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας. Αναπτύσσεται σε σχέδιο δυο Διανομών Αστικών
Οικοπέδων του Υπουργείου Γεωργίας. Η αρχική Διανομή (1966) αποτελεί το νότιο
παραλιακό τμήμα του οικισμού, ενώ μεταγενέστερα με συμπληρωματική διανομή (19681970) επεκτάθηκε ο οικισμός προς το βορρά. Τα δυο βασικά τμήματα του οικισμού
συνδέονται με άξονα με κατεύθυνση Βορρά-Νότο, ο οποίος και συνδέει την παραλιακή ζώνη
των Ν. Πλαγίων με την Εθνική οδό, την Επαρχιακή οδό και τους υπόλοιπους οικισμούς του
Δήμου. Εκατέρωθεν αυτού του άξονα συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των χώρων εμπορίου,
διοίκησης, εξυπηρετήσεων, τουρισμού και αναψυχής. Ανάλογες χρήσεις αναπτύσσονται και
κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, είναι όμως εποχιακού χαρακτήρα. Στο βόρειο τμήμα
κυριαρχεί η πρώτη κατοικία, ενώ στο νότιο κυριαρχεί η δεύτερη κατοικία και οι χώροι
τουρισμού και αναψυχής. Σημαντικής έκτασης θεσμοθετημένοι κοινόχρηστοι χώροι
αναπτύσσονται σε όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης του οικισμού. Κοινωφελείς χώροι
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εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού, είναι χωροθετημένοι στην περιφέρεια του οικισμού
και ειδικότερα στο βόρειο τμήμα του. Το σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων είναι 243 στρ.
και το ποσοστό των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων σε σχέση με το συνολικό
εμβαδό του θεσμοθετημένου οικισμού είναι 57%.
Πετράλωνα
Ο οικισμός των Πετραλώνων βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Δημοτικής Ενότητας,
στις υπώρειες του όρους Κατσίκα, περιοχής χαρακτηρισμένης ως χώρο ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους. Σε απόσταση 500 μ. από τον οικισμό βρίσκεται το Σπήλαιο των Πετραλώνων, ένας
σπουδαιότατος αρχαιολογικός χώρος παλαιοντολογικού ενδιαφέροντος. Το κύριο σώμα του
οικισμού αναπτύσσεται κατά μήκος της Επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών- Θεσσαλονίκης που
τον διασχίζει, με βάση τη διανομή αστικών οικοπέδων του Υπουργείου Γεωργίας του 1973.
Το τοπικό κέντρο του οικισμού με την πλατεία, εκκλησία, τα καφενεία και τα
καταστήματα λιανικού εμπορίου αναπτύσσονται κυρίως δυτικά της επαρχιακής οδού και σε
επαφή με αυτήν. Στο λοιπό οικισμό συναντώνται κτίσματα μόνο αμιγούς κατοικίας. Οι
εγκαταστάσεις κοινωφελών χρήσεων περιορίζονται σε χώρο πρασίνου και αναψυχής, που
βρίσκεται στο βορειοδυτικό όριο. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάρχει ούτε δημοτικό
σχολείο. Οι οικοδομήσιμοι χώροι καταλαμβάνουν έκταση 453 στρ. και το ποσοστό των
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων σε σχέση με το συνολικό εμβαδό του θεσμοθετημένου
οικισμού είναι 30%.
Ελαιοχώρια
Ο οικισμός των Ελαιοχωρίων βρίσκεται επί της Επαρχιακής οδού Ν. ΜουδανιώνΘεσσαλονίκης, βορειοδυτικά της Ν. Τρίγλιας. Αρχικά αναπτύχθηκε με βάση Διανομή
αστικών οικοπέδων του Υπουργείου Γεωργίας, ενώ στη συνέχεια εγκρίθηκε με απόφαση του
Νομάρχη Ρυμοτομικό Σχέδιο και καθορίστηκαν όροι δόμησης για τμήμα της οριοθετημένης
έκτασης. Κατά μήκος της επαρχιακής οδού αναπτύσσεται υποτυπώδες τοπικό κέντρο, που
περιλαμβάνει κοινοτικό κατάστημα, εκκλησία και καταστήματα αναψυχής και λιανικού
εμπορίου. Η χρήση που κυριαρχεί στον οικισμό είναι η αμιγής κατοικία. Η ευρύτερη περιοχή
του οικισμού, κυρίως νότια αυτού, καταλαμβάνεται από γεωργικές καλλιέργειες, ενώ στα
ανατολικά του οικισμού είναι χέρσες εκτάσεις, όπου υπάρχει ανενεργό λατομείο στους
πρόποδες του όρους Κατσίκα. Οι οικοδομήσιμοι χώροι καταλαμβάνουν έκταση 256 στρ. και
το ποσοστό των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων σε σχέση με το συνολικό εμβαδό του
θεσμοθετημένου οικισμού είναι 33%.
Κρήνη
Ο οικισμός της Κρήνης είναι ο ακραίος οικισμός επί του οδικού άξονα Ν.
Μουδανιών- Θεσσαλονίκης, στο βορειοδυτικό όριο του Δήμου. Αποτελεί οικισμό
προϋφιστάμενο του 1923, αναπτύσσεται σε ημιορεινό ανάγλυφο και διασχίζεται από τρία
ρέματα. Ο βασικός πυρήνας του οικισμού αναπτύσσεται κατά μήκος της επαρχιακής οδού
Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, όπως αυτή ήταν διαμορφωμένη έως την κατασκευή της οδού
παράκαμψης στο κέντρο του οικισμού, και έχει παραδοσιακή κεντροβαρική οργάνωση που
αναπτύσσεται γύρω από την ιστορική «Κρήνη». Η οριοθέτηση οικισμού και η ανέγερση
κατοικιών υψηλών προδιαγραφών, τόσο μονίμων κατοίκων όσο και ετεροδημοτών,
καταδεικνύει την οικιστική καταλληλότητα της περιοχής, η οποία βασίζεται τόσο στα
πλεονεκτήματα του τόπου και στις θελκτικές τιμές αξίας γης όσο και στη μικρή
χρονοαπόσταση από το ΠΣΘ, το οποίο αποτελεί προορισμό για εργασία σημαντικού
πληθυσμιακού μεγέθους. Σημειώνεται πάντως ότι, παρά το γεγονός ότι η έλλειψη
ρυμοτομικού σχεδίου δεν έχει δημιουργήσει μέχρι στιγμής δυσλειτουργίες, σε περίπτωση που
η διαφαινόμενη τάση ανάπτυξης συνεχιστεί, εγκυμονούν κίνδυνοι για τη μελλοντική
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πολεοδομική οργάνωση. Οι οικοδομήσιμοι χώροι καταλαμβάνουν έκταση 588 στρ. και το
ποσοστό των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων σε σχέση με το συνολικό εμβαδό του
θεσμοθετημένου οικισμού είναι 5%. Το πολύ μικρό ποσοστό των κοινόχρηστων χώρων
οφείλεται στο ότι η οριοθέτηση του οικισμού περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό αδόμητων
ιδιοκτησιών, περιμετρικά του συνεκτικού τμήματος του οικισμού χωρίς οδικό δίκτυο και
λοιπές κοινόχρηστες εκτάσεις. Επιβάλλεται επομένως η άμεση πολεοδόμησή του, ώστε να
δεσμευτούν οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, πριν την ολοκλήρωση
της οικιστικής ανάπτυξης της οριοθετημένης ζώνης.
Ν. Τένεδος
Ο οικισμός της Ν. Τενέδου βρίσκεται στα βορειοανατολικά του οικισμού της Ν. Τρίγλιας
και συνδέεται απευθείας με αυτόν μέσω της επαρχιακής οδού Ν. Τρίγλιας- Αγ.
Παντελεήμονα - Πολυγύρου. Μέσω αυτής της οδού συνδέεται και με τους υπόλοιπους
οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας, πλην αυτού των Ν. Πλαγίων, με τον οποίο
επικοινωνεί μέσω κοινοτικής οδού, η οποία συνδέει τον οικισμό με την επαρχιακή οδό Ν.
Τρίγλιας-Ν. Μουδανιών με την Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών μέσω ανισόπεδου
κόμβου και με την παραλιακή ζώνη. Ο οικισμός αναπτύσσεται σε Σχέδιο Διανομής αστικών
οικοπέδων. Δυτικά ορίζεται από ρέμα με σημαντική κοίτη. Στην πλατεία του οικισμού, η
οποία αποτελεί και το γεωγραφικού του κέντρου, συγκεντρώνονται όλες οι δραστηριότητες
του οικισμού. Η κύρια χρήση στον οικισμό είναι η αμιγής γεωργική κατοικία, η οποία
αναπτύσσεται με τη μορφή μονώροφων κατοικιών, ενώ εντός των οικοπέδων στεγάζονται και
χώροι γεωγραφικών αποθηκών. Δυτικά του οικισμού, στις όχθες του ρέματος,
συγκεντρώνονται πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Βόρεια του οικισμού, σε
απόσταση 1500 μ. βρίσκεται το όρος Μικρή Κατσίκα, στο οποίο βρίσκεται Λατομείο,
προσανατολισμένο προς βορρά σε θεσμοθετημένη λατομική ζώνη. Η λειτουργία του
λατομείου αποτελεί σημαντική παραγωγική δραστηριότητα στην περιοχή του οικισμού,
καθώς αυτή συνδυάζεται με εγκαταστάσεις επεξεργασίας των
λατομικών προϊόντων. Το
λατομείο εκμεταλλεύεται αυτή τη στιγμή από ιδιωτικό οργανισμό.

Γ) Η Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας αποτελείται από τους κύριους θεσμοθετημένους
οικισμούς των Νέας Καλλικράτειας, Αγίου Παύλου, Λακκώματος, Ν. Γωνιάς και Ν.
Συλλάτων. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πέραν των οικισμών υπάρχει έντονη
αυθαίρετη δόμηση που πλήττει κυρίως τις παραλιακές περιοχές του Δήμου και συγκεκριμένα
τα Δημοτικά Διαμερίσματα της Νέας Καλλικράτειας, του Αγ. Παύλου και τον οικισμό της
Σωζόπολης. Η αυθαίρετη δόμηση προήλθε από Θεσσαλονικείς οι οποίοι θέλοντας να βρουν
διέξοδο για το Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι, από τη δαιδαλώδη μεγαλούπολη,
αγόρασαν ένα μικρό αγροτεμάχιο όπου έχτισαν (τις περισσότερες φορές αυθαίρετα) την
παραθεριστική τους κατοικία. Έτσι και ενώ ο πληθυσμός του Δήμου το χειμώνα αριθμεί περί
τους 10.881 κατοίκους το καλοκαίρι αγγίζει τους 110.000 περίπου. Στα παραπάνω μπορούμε
να προσθέσουμε κι ένα αξιοσημείωτο γεγονός που προκύπτει από τις απογραφές των
χρήσεων γης της ΕΣΥΕ. Από το 1971 μέχρι το 2001 η έκταση των οικισμών του Δήμου
σχεδόν τετραπλασιάστηκε. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην πραγματικά μεγάλη
ανοικοδόμηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Νέας Καλλικράτειας.
Η πυκνότητα του πληθυσμού δείχνει τον αριθμό των ατόμων που υπάρχουν ανά τετραγωνικό
χιλιόμετρο έκτασης και έχει σημασία αν συγκριθεί με τον Νομό και την Περιφέρεια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για το 2001 όσον αφορά στο σύνολο του Δήμου είναι
80,32 κάτοικοι ανά τχλμ. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος Καλλικράτειας είναι πολύ πιο
πυκνοκατοικημένος από το Νομό Χαλκιδικής συνολικά (33,19 κάτοικοι ανά τχλμ), λίγο πιο
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πυκνοκατοικημένος από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (70,65 κάτοικοι) και λίγο
πιο αραιοκατοικημένος από τη χώρα συνολικά (82,86 κάτοικοι). Από τα Δημοτικά
Διαμερίσματα, η Νέα Καλλικράτεια που αποτελεί και την έδρα του Δήμου εμφανίζεται κατά
πολύ πιο πυκνοκατοικημένη καθώς εντάσσεται στους αστικούς και ημιαστικούς Δήμους και
Κοινότητες. Το γεγονός ότι το Δ.Δ της Ν. Καλλικράτειας είναι τόσο πυκνοκατοικημένο
(195,43 κάτοικοι ανά τχλμ) έχει ως αποτέλεσμα ολόκληρος ο Δήμος να εμφανίζει υψηλή
πυκνότητα παρότι οι υπόλοιπες περιοχές δεν είναι τόσο πυκνοκατοικημένες αλλά πάντως
περισσότερο από το σύνολο του Νομού Χαλκιδικής.

IV. Σημαντικότεροι φυσικοί πόροι (ποταμοί, δάση, βιότοποι, ακτές κλπ).
Σε γενικές γραμμές το φυσικό περιβάλλον του Δήμου χαρακτηρίζεται από τα χαμηλά
υψόμετρα και τις ήπιες κλίσεις του ανάγλυφου. Η γενική εικόνα του τοπίου είναι η
κλιμακούμενη ανύψωση του ανάγλυφου από τα παράλια προς την ενδοχώρα. Κορύφωση της
κλιμακούμενης ανύψωσης αποτελεί ο όγκος της Κατσίκας (650μ.) της Δημοτικής Ενότητς
Τρίγλιας, όπου και το ανάγλυφο παρουσιάζει εντονότερες κλίσεις. Στο όρος της Κατσίκας
υπάρχουν πεύκα και συστάδες με πουρνάρι και κουμαριά. Με την κάθοδο προς τα πεδινά
εμφανίζονται θαμνολίβαδα και πουρναρολίβαδα. Μετά τους θαμνότοπους αρχίζουν να
εμφανίζονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τρεις
ελαιώνες με υπέργηρα δέντρα. Οι δυο από αυτούς βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού Ν.
Τρίγλια-Ελαιοχώρια, ενώ ο τρίτος δυτικά του οικισμού της Ν. Τρίγλιας. Σημειώνεται ότι
είναι στις προθέσεις του Δήμου η ανάδειξη και προστασία τους.
Όσον αφορά το υπόλοιπο φυσικό περιβάλλον του Δήμου, το μωσαϊκό του τοπίου συνθέτουν
το αξιόλογο παραθαλάσσιο μέτωπο, οι εκτεταμένες καλλιέργειες, η συνεχής αστική δόμηση
στην παραλιακή ζώνη και τους επιμέρους οικισμούς και η απουσία σημαντικών δασικών
εκτάσεων. Υπάρχει μόνο θαμνώδης φυσική βλάστηση, που δεσπόζει σε αρκετούς
βοσκότοπους, και βλάστηση των καλλιεργούμενων δέντρων, αμπελώνων και ετήσιων φυτών,
που, ανάλογα με την εποχή, δίνουν ποικίλες εικόνες από άποψη χρώματος και αισθητικής.
Στη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών βρίσκεται το Έλος του Αγίου Μάμα,
που παρουσιάζεται στη συνέχεια, το οποίο είναι ο σημαντικής οικολογικής και αισθητικής
αξίας τόπος στην περιοχή.
Η ομοιομορφία του (πεδινού) τοπίου χωρίς χαρακτηριστικές εξάρσεις και σημεία με
αξιόλογη θέα ή δραματικό περιβάλλον, -σε αντίθεση με το χαρακτηριστικό φυσικό
περιβάλλον των νότιων ακτών της Χαλκιδικής-, συνετέλεσαν στην συγκέντρωση στη
συγκεκριμένη περιοχή παραθεριστών χαμηλών έως μεσαίων εισοδημάτων.
Οι παραλίες του Δήμου, που αποτελούν το σημαντικότερο φυσικό και τουριστικό πόρο
της Δήμου, είναι μεγάλου μήκους, μετρίου βάθους και γενικά καλής ποιότητας με
αποτέλεσμα να συγκεντρώνουν μεγάλους αριθμούς παραθεριστών και ημερησίων επισκεπτών.
Υδρολογικά, η περιοχή του Δήμου ανήκει στη «Λεκάνη της Καλαμαριάς» και ακολουθεί
την ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, που είναι σε γενικές γραμμές φτωχή σε υδάτινους
πόρους αν εξαιρεθεί το θαλάσσιο δυναμικό. Το γεγονός αυτό οφείλεται
στη
γεωλογία
του υπεδάφους(στεγανοί
σχηματισμοί), αλλά και
στις
περιορισμένες βροχοπτώσεις. Το υδατικό δυναμικό της περιοχής αποτελεί
το
σημαντικότερο φυσικό πόρο για την περιοχή και στις δύο μορφές του.
Τα θαλάσσια νερά αποτελούν τον κυριότερο φυσικό πόρο, στον οποίο στηρίζεται η
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής,
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Τα νερά της ενδοχώρας (επιφανειακά και υπόγεια) αποτελούν κρίσιμο φυσικό πόρο για τη
γεωργία και την οικιστική ανάπτυξη.
Στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών εντοπίζονται κάποια ρέματα
περιστασιακής ροής τα οποία δέχονται υπολείμματα γεωργικής δραστηριότητας χωρίς να
παρατηρείται σημαντική ρύπανση. Όσον αφορά στο υπόγειο υδατικό δυναμικό της Δ.Ε.
Μουδανιών, υπάρχουν δύο αλλουβιακές λεκάνες (Διονυσίου – Πορταριάς και Φλογητών –
Ζωγράφου) όπου στις αποθέσεις τους αναπτύσσονται πλούσιοι φρεάτιοι υδροφόροι
ορίζοντες. Οι υδροφορείς αυτοί υφίστανται όμως υπερεντατική εκμετάλλευση από το μεγάλο
αριθμό των αβαθών γεωτρήσεων που έχουν ανορυχθεί. Η λεκάνη απορροής της Δ.Ε.
βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του Νομού Χαλκιδικής και εκτείνεται προς βορρά
μέχρι το Τοπική Κοινότητα Βάβδου. Ο υδροκρίτης στην ανατολική πλευρά της λεκάνης τη
διαχωρίζει από τη λεκάνη απορροής του ποταμού Ολύνθιου. Το πυκνό υδρογραφικό δίκτυο
και η αραιή φυτική βλάστηση που περιορίζεται στο βόρειο τμήμα της, χαρακτηρίζουν τη
λεκάνη. Το 80% της λεκάνης απορροής είναι καλλιεργήσιμη έκταση, ενώ το 20% δασική.
Σύμφωνα με στοιχεία υδρολογικής μελέτης, προκύπτει το συμπέρασμα ότι το ισοζύγιο
της ποσότητας του νερού που αντλείται από τον υδροφορέα σε σχέση με την ποσότητα νερού
που ανανεώνει ο υδροφορέας είναι αρνητικό, δηλαδή παρατηρείται υπεράντληση του
υδροφορέα σε ποσότητα που κυμαίνεται στο 33% της συνολικής αντλούμενης ποσότητας
νερού. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για να διατηρηθεί σταθερή η κατάσταση ισοζυγίου
νερού στον υδροφορέα θα πρέπει οι αντλήσεις να μειωθούν κατά ένα τρίτο. Για να
επιτευχθεί σταδιακή αποκατάσταση του υδροφορέα θα πρέπει η ποσότητα αντλούμενου
νερού να μειωθεί ακόμα παραπάνω.
Στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας , το επιφανειακό υδάτινο δίκτυο αφορά
ρέματα και μικρούς χείμαρρους, των οποίων η ροή δημιουργείται κατά τη
διάρκεια
βροχοπτώσεων.
Οι
χείμαρροι
αυτοί δύνανται να δημιουργήσουν προβλήματα
ρύπανσης της παραλιακής ζώνης.
Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν δυο φράγματα και ένα άλλο βρίσκεται υπό κατασκευή, με
σκοπό:
· να συγκεντρώνουν το βρόχινο νερό για αρδευτικές χρήσεις,
· να διατηρούν καθαρή την παραλιακή ζώνη κατά την τουριστική περίοδο.
Το πρώτο από τα φράγματα που κατασκευάστηκαν βρίσκεται στην περιοχή της Ν. Τρίγλιας
με χωρητικότητα 100.000 κυβικών μέτρων. Το φράγμα είναι χωμάτινο (αργιλικού πυρήνα) με
επικάλυψη σκυροδέματος και υπερχείλισης. Ένα δεύτερο φράγμα, που κατασκευάστηκε στα
Ν. Πλάγια, δεν άντεξε τη ροή των υδάτων και καταστράφηκε, όμως έχει αποφασιστεί η άμεση
ανακατασκευή του από πόρους της Νομαρχίας Χαλκιδικής. Το τρίτο φράγμα κατασκευάζεται
στην Κρήνη, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, και θα
είναι χωρητικότητας 500.000 κυβικών μέτρων.
Το σημαντικότερο στοιχείο που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση είναι τα προβλήματα
που προκύπτουν (εξάντληση αποθεμάτων – υφαλμύρωση) και οφείλονται στην
υπερεκμετάλλευση του υδροφορέα με αποτέλεσμα να απειλείται η βιωσιμότητα του
υδροφορέα και η μελλοντική υδροδότηση της περιοχής αν δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα
προστασίας των υδάτινων αποθεμάτων. Ε π ί σ η ς σ την Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας
έ χ ο υ ν επισημανθεί σημαντικά προβλήματα ποιότητας καθώς, σε μεγάλα βάθη, το υδάτινο
δυναμικό επηρεάζεται από την υψηλή περιεκτικότητα των λιθοστρωμάτων σε αρσενικό. Η
συνεχής οικιστική ανάπτυξη της περιοχής και η αυξημένη τουριστική κίνηση κυρίως
στους παραλιακούς οικισμούς της περιοχής μελέτης, προκαλεί μεγαλύτερες ανάγκες για
ανεύρεση και διενέργεια νέων γεωτρήσεων που δυσχεραίνουν την κατάσταση.
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Στην κατεύθυνση προστασίας των υδάτινων πόρων αναφέρονται στη συνέχεια (με βάση
το σχέδιο διαχείρισης υδάτινου δυναμικού) προτάσεις έτσι ώστε να γίνεται ορθολογικότερη
χρήση των υδάτινων πόρων με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλισθεί επάρκεια υδατικών
αποθεμάτων για το μέλλον. Τρόποι για την προστασία και διαφύλαξη του υδροφορέα είναι οι
ακόλουθοι:
·
·
·
·
·
·

Χρήση οικονομικότερων σε σπατάλη νερού συστημάτων άρδευσης,
Διαμόρφωση προγραμμάτων για οικονομική άρδευση (π.χ. αποφυγή άρδευσης κατά
τις μεσημβρινές ώρες,
Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών με αντικατάσταση των πλέον υδροβόρων,
Περιορισμοί ακόμα και «πάγωμα» στις άδειες ανόρυξης γεωτρήσεων,
Μείωση των ρύπων που επιβαρύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα,
Τακτικοί έλεγχοι της στάθμης του υδροφορέα, καθώς και της ποιότητας των νερών.

Όσον αφορά τον ορυκτό πλούτο του Δήμου η μόνη εκμετάλλευση είναι εκείνη του
λατομείου αδρανών στη θέση του ασβεστολιθικού λόφου της Ν. Τενέδου (Δροσερό-260μ.).
Η συγκεκριμένη περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως «λατομική περιοχή», γεγονός που επιτρέπει
την εξόρυξη, σύμφωνα όμως με το υφιστάμενο περιβαλλοντικό πλαίσιο.
Γεωθερμικό Πεδίο
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή της Δ.Ε. Τρίγλιας υφίσταται γεωθερμικό πεδίο,
ιδιαίτερα στα Τ.Κ.. Ελαιοχωρίων, Ν. Τρίγλιας και Ν. Τενέδου. Το πεδίο εντοπίστηκε το 1983
από το ΙΓΜΕ στην περιοχή «Ξινή» των Ελαιοχωρίων σε βάθος 60 έως 100 μέτρων. Αποτελεί
πεδίο χαμηλής ενθαλπίας (33-42°C) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση κατοικιών
και θερμοκηπίων, ξήρανση αγροτικών προϊόντων και διάφορες άλλες εφαρμογές. Η πολύ
χαμηλή περιεκτικότητα του νερού του πεδίου σε άλατα έχει ως πλεονέκτημα τις ελάχιστες
φθορές στις εγκαταστάσεις, από την άλλη όμως κρίνεται ακατάλληλο για άρδευση λόγω της
υψηλής περιεκτικότητας σε βόριο και αρσενικό.
V. Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
ΈλοςΑγίουΜάμα
Πρόκειται για ένα επίπεδο παραθαλάσσιο τοπίο εκτάσεως 700 εκταρίων περίπου με
υφάλμυρη λίμνη (λιμνοθάλασσα), που αποξηραίνεται το καλοκαίρι, αλμυρό έλος, αμμοθίνες
και εκτεταμένο χερσότοπο καλυμμένο με χαρακτηριστική βλάστηση. Σε διάφορα σημεία
υπάρχουν καλαμιώνες και άλλη υδροχαρής βλάστηση. Περιβάλλεται από μικτές
καλλιεργήσιμες γεωργικές εκτάσεις με φυτοφράκτες. Το έλος του Αγίου Μάμα έχει
οικολογική αξία σε εθνικό επίπεδο και αποτελεί έναν από τους πιο αξιόλογους μικρούς
υγροβιότοπους της χώρας, καθώς φιλοξενεί σημαντικά είδη πτηνών, ενδιαιτημάτων,
σπάνια είδη πανίδας και γενικότερα ένα
σημαντικό
οικοσύστημα.
Η
περιοχή
περιλαμβάνεται στο ευρωπαϊκά δίκτυο CORINE – Biotopes και ΦΥΣΗ 2000 (NATURA
2000), ενώ αποτελεί ακόμη περιοχή προστασίας της Ορνιθοπανίδας. Ο υγροβιότοπος
απειλείται σοβαρά από την μείωση της εισροής γλυκού και θαλασσινού νερού εξαιτίας της
ξηρασίας των τελευταίων χρόνων, της υπεράντλησης του υπόγειου νερού για αρδευτικούς
σκοπούς, που προκαλεί επίσης αυξανόμενη αλατοποίηση των εδαφών και τέλος από την
αποκοπή της λιμνοθάλασσας από τη θάλασσα. Η αποξήρανση της γης για κατασκευή
παραθεριστικής κατοικίας και η ανάπτυξη του τουρισμού στην ακτή, φαίνεται να είναι οι
σημαντικότερες απειλές. Οι πολλοί δρόμοι πρόσβασης και ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών,
ιδιαίτερα το καλοκαίρι, όπως επίσης και το κυνήγι, η βοσκή, η διέλευση μηχανοκινήτων, η
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ρύπανση των υδάτων από τα φυτοφάρμακα και η εξαγωγή άμμου αυξάνουν την ήδη
υπάρχουσα μεγάλη πίεση στο φυσικό περιβάλλον. Στο έλος είναι δυνατόν να
πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επιστημονική έρευνα, ανάπτυξη του
οικοτουρισμού, και παρατήρηση της πανίδας
ΔιώρυγατηςΠοτίδαιας
Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών.
Άλσος της Παναγίας της Κορυφινής:
Αποτελεί από αισθητικής άποψης ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τοπία του δημοτικού
διαμερίσματος Νέων Μουδανιών.
Περιοχή«Λακάρα»ή«ΤσαούςΜύλος»σταΣήμαντρα:
Περιοχή δυτικά του οικισμού, δίπλα στον Ολύνθιο ποταμό, με πυκνή βλάστηση και αιωνόβια
δένδρα.
Περιοχή«Πλατάνια»ή«Καραγάτσια»:
Δασύλλιο στον Αγ. Παντελεήμονα.
Σπήλαιο Πετραλώνων
Το Σπήλαιο των Πετραλώνων βρίσκεται εντός του όρους «Κατσίκα», έξω από το Δ.Δ. των
Πετραλώνων. Πρόκειται για σπήλαιο παγκοσμίου φήμης, μοναδικό για τα πλούσια και
μεγάλης αρχαιολογικής αξίας παλαιοντολογικά του ευρήματα, πλούσιο σε σταλακτικό
διάκοσμο μοναδικής ομορφιάς. Το σημαντικότερο εύρημα του Σπηλαίου είναι το κρανίο του
ανθρώπου των Πετραλώνων, που χρονολογείται περίπου στα 600.000 χρόνια, και θεωρείται
ένας από τους αρχαιότερους ανθρώπους της Ευρώπης. Παράλληλα, έχει βρεθεί πλήθος
οστών προϊστορικών ζώων. Τα συγκεκριμένα παλαιοντολογικά ευρήματα εκτίθενται στο
μουσείο του Σπηλαίου. Οι ανασκαφές συνεχίζονται μέχρι σήμερα, ενώ ανακαλύπτονται
συνεχώς όλο και περισσότεροι χώροι του σπηλαίου. Σημαντικά παλαιοντολογικά
ευρήματα βρίσκονται ακόμη διάσπαρτα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.
Κορυφή του όρους Κατσίκα
Η κορυφή του όρους είναι ένα σημείο με μοναδική πανοραμική θέα του μεγαλύτερου μέρους
του Νομού Χαλκιδικής.
Υπέργηρες ελιές Ν. Τρίγλιας και Ελαιοχωρίων
Οι υπέργηρες ελιές βρίσκονται στις ανατολικές εισόδους της Ν. Τρίγλιας και των
Ελαιοχωρίων με ηλικία 400 ετών. Ο Δήμος προσανατολίζεται στην ανακήρυξή τους ως
μνημεία της φύσης.
Υπέργηρα πουρνάρια Ελαιοχωρίων
Τα υπέργηρα πουρνάρια βρίσκονται μπροστά στην είσοδο του Ιερού Ναού των Ελαιοχωρίων
και η ηλικία τους ανέρχεται σε 300 έτη. Ο Δήμος προσανατολίζεται στην ανακήρυξή τους ως
μνημεία της φύσης.

VI. Προβλήματα ρύπανσης
Αστικά λύματα
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Α) Δημοτική Ενότητα Μουδανιών: Αποχετευτικό δίκτυο διαθέτουν οι οικισμοί των Ν.
Μουδανιών, της Ν. Ποτίδαιας και της Παραλίας Διονυσίου. Στους υπόλοιπους οικισμούς
δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο αλλά ο Δήμος Ν.Προποντίδας έχει προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες προκειμένου να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα η κατασκευή τους.
Ειδικότερα όσον αφορά τον οικισμό των Ν.Φλογητών, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημοπρασία
του έργου ¨Κατασκευή δικτύων συλλογής-μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ν.Φλογητών¨.
Κρίνεται απαραίτητη η ταχεία και αποτελεσματική δράση των αρμόδιων φορέων για το
σχεδιασμό και την ολοκλήρωση έργων που αφορούν τα αποχετευτικά δίκτυα των οικισμών
καθώς δημιουργούνται αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο επίπεδο διαβίωσης των
κατοίκων.
Β) Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας: Η Δ.Ε. Τρίγλιας δε διαθέτει μονάδα βιολογικού
καθαρισμού και η διάθεση των λυμάτων των οικισμών γίνεται σε βόθρους. Εξαίρεση
αποτελούν ο οικισμός των Ν. Πλαγίων, ο οποίος εξυπηρετείται από τη μονάδα βιολογικού
καθαρισμού των Ν. Μουδανιών (μεταφορά με βυτία) και ο οικισμός της Κρήνης, που
διαθέτει μεν αποχετευτικό δίκτυο, αλλά εκβάλλει σε ρέμα, ρυπαίνοντας το έδαφος και τους
υδάτινους πόρους. Ο Δήμος έχει εκπονήσει μελέτη για την κατασκευή εγκατάστασης
επεξεργασίας λυμάτων, η οποία προβλέπει τη χωροθέτησή της ανατολικά του οικισμού
της Ν. Τρίγλιας και σε απόσταση 700μ. περίπου. Η εγκατάσταση θα καλύπτει τις
κοινότητες Ν. Τρίγλιας, Ν.Τενέδου και Ελαιοχωρίων.
Γ) Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας: Η μοναδική εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού
της Δημοτικής Ενότητας βρίσκεται στην Ν. Καλλικράτεια και παράλληλα η αναβάθμισης της
μονάδας (τριτοβάθμια επεξεργασία, αυτοματισμοί) αποτελεί έργο σε εξέλιξη. Αυτή την
στιγμή υπάρχουν τρία δίκτυα αποχέτευσης που τα λύματά τους καταλήγουν στην μονάδα και
αυτά είναι τους οικισμούς Ν.Ηράκλεια, Ν.Καλλικράτεια και Άγιο Παύλο. Στα υπόλοιπα
χωριά καθώς και τα παράλια της Δημοτικής Ενότητας δεν υπάρχει δίκτυο αν και υπάρχει η
προοπτική δυνητικής μελέτης για την κατασκευή τους.
Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται σε παρακείμενο ξηροπόταμο, περίπου
500μ. από τη μονάδα, ενώ παράλληλα υπάρχει πρόβλεψη για επαναχρησιμοποίηση των
επεξεργασμένων για άρδευση.
Εξαιτίας των λιμναζόντων λυμάτων, που υπάρχουν στην περιοχή, είναι φανερό το μέγεθος
της καταστροφής του περιβάλλοντος και του κινδύνου που εμφανίζει για την υγεία των
κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να σημειωθεί η οικολογική
επιβάρυνση του θαλάσσιου υδροφορέα από τα λύματα που καταλήγουν σε αυτόν μέσω του
υπογείου υδροφορέα.
ΑστικάΣτερεάΑπόβλητα
Σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ν.Προποντίδας καταργήθηκαν οι Χ.Α.Δ.Α., που
παλαιόθεν εξυπηρετούσαν τους οικισμούς και ο Δήμος επεξεργάζεται την αποκατάσταση
τους. Η απενεργοποίηση των χωματερών αυτών απεσόβησε μια σειρά προβλημάτων που
δημιουργούσε η λειτουργία τους, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν η ποσότητα των
απορριμμάτων ήταν μεγαλύτερη και οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που ευνοούσαν
φαινόμενα αυταναφλέξεων, ενώ και οι οσμές από τα απόβλητα αέρια ήταν εντονότερες. Η
διάθεση των απορριμμάτων των οικισμών γίνεται στο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα, η διαχείριση
του οποίου ανήκει στην ΔΕΔΑ 2 ης Διαχειριστικής Ενότητας.
Ρύπανση από Γεωργική – Κτηνοτροφική δραστηριότητα
Στο Δήμο Π ρ ο πο ν τ ί δ ας ε φαρμόζεται το σύγχρονο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης με
εκμηχάνιση των εργασιών, χρήση χημικών για καταπολέμηση ζιζανίων, χρήση λιπασμάτων
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για αύξηση της παραγωγής και εντατική και αυτοματοποιημένη άρδευση. Η συστηματική
όμως χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων έχουν οδηγήσει σε διαταραχές στο φυσικό
περιβάλλον, ενώ είναι και ορατός ο κίνδυνος της μόλυνσης του πόσιμου νερού από τις
υπόγειες πηγές του Δήμου.
Η οργανωμένη κτηνοτροφία περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο δυο χοιροτροφικές μονάδες στην
Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας και πιο συγκεκριμένα στη Ν. Τρίγλια και Ν. Τένεδο και δυο
μονάδες αιγοπροβάτων στην περιοχή ανάμεσα στα Ελαιοχώρια και στα Πετράλωνα. Άλλες
μικρότερες μονάδες αφορούν διάσπαρτες στάνες αιγοπροβάτων (περίπου 20), μικρούς
στάβλους, έναν ιππικό όμιλο στη Ν. Τένεδο, καθώς και οικιακές εκμεταλλεύσεις.
Τα προβλήματα ρύπανσης των κτηνοτροφικών μονάδων αφορούν τα ιδιαίτερα βεβαρυμμένα
υγρά και στερεά απόβλητά τους. Λύση στο πρόβλημα αυτό δίνουν οι βιολογικοί σταθμοί,
που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τις μονάδες αυτές, όμως εξακολουθεί να υφίσταται
το πρόβλημα της έντονης δυσοσμίας που προκαλείται κατά τη διάρκεια καθαρισμού
των μονάδων αυτών.
Ρύπανση από βιοτεχνική δραστηριότητα
Στη Δ.Ε. Τρίγλιας υπάρχει σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (τυροκομείο, σφαγείο), καθώς και βιοτεχνίες επεξεργασίας
ξύλου, σιδήρου και αλουμινίου. Οι μονάδες αυτές εντοπίζονται κυρίως κατά μήκος του άξονα
Ν. Τρίγλια-Ελαιοχώρια. Τα στερεά απορρίμματά τους συλλέγονται και μεταφέρονται στη
χωματερή του Δήμου, ενώ τα υγρά απόβλητα καταλήγουν σε βόθρους και από εκεί με
βυτιοφόρα στους βιολογικούς σταθμούς Καλλικράτειας και Μουδανιών.
Ρύπανση από εξορυκτική δραστηριότητα
Από τη λειτουργία των λατομείων προκαλούνται δυσμενείς επιπτώσεις οι κυριότερες των
οποίων σχετίζονται με την αέρια ρύπανση (σκόνη), που προκαλείται από τη θραύση και την
άλεση του πετρώματος, καθώς και την αλλοίωση του τοπίου. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί στο
Δήμο μόνο ένα λατομείο, (στην περιοχή της Δ.Ε. Τρίγλιας), του οποίου η εκμετάλλευση
γίνεται από ιδιώτη, ενώ τρία ανενεργά λατομεία στο όρος Κατσίκα προορίζονται να
μετατραπούν σε υπαίθρια θέατρα.
ΠοιότηταΥδάτων
Η ποιότητα των υδάτων του Δήμου Ν.Προποντίδας είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιητική.
Τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε κάθε Δημοτική Ενότητα είναι τα εξής:
Α) Σχετικά με την ποιότητα των υπόγειων νερών της λεκάνης της Δημοτικής Ενότητας
Μουδανιών, μπορεί να αναφερθεί ότι παρουσιάζουν μέση επικινδυνότητα αλατότητας και
μικρή επικινδυνότητα νατρίου με εξαίρεση τις γεωτρήσεις που βρίσκονται στην παράκτια
ζώνη, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή έως πολύ υψηλή επικινδυνότητα αλατότητας. Στην
ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών και ιδιαίτερα στην περιοχή Ν.
Ποτίδαιας τα υπόγεια νερά παρουσιάζουν πολύ υψηλή επικινδυνότητα αλατότητας και μέση
ως υψηλή επικινδυνότητα νατρίου. Επιπλέον το σύνολο των νερών της περιοχής
παρουσιάζει συγκεντρώσεις μαγνησίου οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τις επιτρεπόμενες
τιμές. Η υψηλή συγκέντρωση μαγνησίου οφείλεται στην επικράτηση των οφειόλιθων
(σχηματισμός πλούσιος σε μαγνισίτη) στο βόρειο τμήμα της λεκάνης απορροής. Οι
συγκεντρώσεις του ασβεστίου στην περιοχή της λεκάνης της Δημοτικής Ενότητας
Μουδανιών κυμαίνονται σε επίπεδα που βρίσκονται κάτω από τα 100 mg/lit που αποτελεί το
ενδεικτικό επίπεδο για το πόσιμο νερό (όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία). Η τιμή της
διαμέσου είναι 70 mg/lit ενώ μέση τιμή είναι διπλάσια της τιμής του ενδεικτικού
επιπέδου και η τυπική απόκλιση είναι σχετικά μεγάλη. Αυτό οφείλεται στις μεγάλες τιμές
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που παρουσιάζουν οι συγκεντρώσεις του ασβεστίου στο νερό των γεωτρήσεων στην περιοχή
της Ν. Ποτίδαιας και γενικά το νερό των γεωτρήσεων που εμφανίζουν φαινόμενα
υφαλμύρωσης.
Β) Το σημαντικότερο πρόβλημα της Δημοτική Ενότητας Τρίγλιας είναι η χαμηλή ποιότητα
του νερού που χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση των υδρευτικών και αρδευτικών
αναγκών. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην υψηλή περιεκτικότητα αρσενικού, λόγω των
αρσενικούχων κοιτασμάτων στο όρος Κατσίκα, καθώς και του γεωθερμικού δυναμικού της
περιοχής. Αποτέλεσμα είναι, οι ανάγκες της ύδρευσης να καλύπτονται από γεωτρήσεις που
βρίσκονται σε γειτονικούς δήμους.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, είναι έτοιμη προς λειτουργία μονάδα
απομάκρυνσης ιχνοστοιχείων αρσενικού από το νερό ύδρευσης, ώστε να γίνουν ξανά ενεργές
πολλές από τις γεωτρήσεις που έχουν τεθεί αυτή τη στιγμή σε αχρηστία. Η μονάδα δε
διαθέτει ακόμη δίκτυο για τη σύνδεσή της με το υδρευτικό και αρδευτικό δίκτυο της
περιοχής, όμως θα έχει κατασκευαστεί μέχρι τα μέσα του τρέχοντος έτους. Εφόσον η
προσπάθεια αυτή στεφθεί με επιτυχία, θα μπορέσει να καλυφθεί ικανοποιητικά περίπου το
10% των υδρευτικών αναγκών του Δήμου, ακόμη και κατά τη θερινή περίοδο.
Παράλληλα, αν και η μικροβιολογική κατάσταση του νερού είναι σχετικά καλή, είναι
απαραίτητη η χλωρίωση προ της διανομής του, η οποία γίνεται με αυτοματοποιημένες
διαδικασίες. Στα υπόγεια νερά ανιχνεύεται ακόμη αυξημένη συγκέντρωση μαγνησίου, καθώς
και βορίου. Κύρια πηγή μαγνησίου είναι τα πετρώματα του Νομού, ενώ του βορίου
ειδικότερα τα πετρώματα του όρους Κατσίκα.
VII Βασικές υποδομές – δίκτυα
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στην κατάσταση της τεχνικής υποδομής του Δήμου Ν.
Προποντίδας. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται οι οδικές, μεταφορικές και συγκοινωνιακές
υποδομές,
οι
υποδομές
ύδρευσης
και
αποχέτευσης, η
διάθεση
των απορριμμάτων, η τηλεπικοινωνιακή υποδομή και οι υποδομές ασφάλειας.
ΜεταφορικήΥποδομή-ΈνταξησταδίκτυαΠεριφέρειας/Νομού
Ο Δήμος Ν. Προποντίδας εντάσσεται
στο διανομαρχιακό, περιφερειακό
και
εθνικό
σύστημα μεταφορών διαμέσου των αντίστοιχων συνδέσεων σε αυτό, της
πρωτεύουσας του Νομού Χαλκιδικής (Πολύγυρος) και της πρωτεύουσας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).
Η προσπέλαση σε όλη την οικιστική ζώνη της περιοχής γίνεται μέσω της εθνικής οδού
Θεσσαλονίκης-Μουδανιών που είναι κλειστός αυτοκινητόδρομος μέχρι το ύψος της
Σωζόπολης παράλληλος με την ακτή, παρέχει υψηλού βαθμού ασφάλεια και επιτρέπει
την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων. Πρόκειται για μία οδό με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, από
τις πλέον πολυσύχναστες της χώρας, με 11.000 οχήματα ανά 24ωρο κατά μέσο όρο ήδη από
το 1990, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Βρίσκεται υπό
μελέτη (Ιανουάριος 2005) και αναμένεται να κατασκευαστεί σε μικρό χρονικό διάστημα το
τμήμα Σωζόπολη – Ν. Μουδανιά με προδιαγραφές κλειστού αυτοκινητόδρομου. Η μελέτη
προβλέπει την κατασκευή ανισόπεδων κόμβων στην Πορταριά και τα Ν. Μουδανιά.
Υπάρχει πρόβλεψη μελλοντικά ο κλειστός αυτοκινητόδρομος να επεκταθεί μέχρι την Ν.
Ποτίδαια. Πιο αναλυτικά το οδικό δίκτυο κάθε Δημοτικής Ενότητας περιγράφεται
παρακάτω:
Α) Δημοτική Ενότητα Μουδανιών: Στον κόμβο των Μουδανιών, η εθνική οδός
Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών διακλαδίζεται στους δύο δρόμους οι οποίοι συνδέουν τον
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κόμβο με τις χερσονήσους της Κασσάνδρας και της Σιθωνίας και αποτελούν τμήμα του
επαρχιακού δικτύου του νομού Χαλκιδικής. Τα Τοπικές Κοινότητες Φλογητών, Διονυσίου,
Πορταριάς και Μουδανιών συνδέονται απευθείας με την εθνική οδό με κόμβους. Η οδική
υποδομή της Δημοτικής Ενότητας, σύμφωνα με τη διοικητική ιεράρχηση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
αποτελείται από εθνικές οδούς (Ε.Ο.), (πρωτεύον, δευτερεύον, τριτεύον Εθνικό Οδικό
Δίκτυο), επαρχιακές οδούς (ΕΠ.Ο.), πρωτεύουσες και δευτερεύουσες, δημοτικές οδούς
(Δ.Ο.) και αγροτικές οδούς (ΑΓ.Ο.). Ο παρακάτω πίνακας ιεραρχεί το οδικό δίκτυο.
Πίνακας A.1.1.2-4 : Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών
ΜΗΚΟΣ
(χλμ)

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
Α/Α

ΟΔΟΣ

1

Η ΕΟ Θεσσαλονίκη – Ν. Μουδανιά (τμήμα εντός ορίων ΟΤΑ)

2

Η ΕΠ.Ο.αριθ.4.Παλιά Εθνική
οδός Θεσ/νίκης – Μουδανιών
(τμήμα όρια με ΟΤΑ Τρίγλιας μέχρι κόμβο Ν. Μουδανιών)

Διοικητική

Λειτουργική

Δευτερεύουσα

Κύρια Αρτηρία

8

Κύρια Αρτηρία

9

Κύρια Αρτηρία

13

εθνική

3

Πρωτεύουσα Επαρχιακή

Η ΕΠ.Ο.αριθ.4.Παλιά Εθνική
οδός Θεσ/νίκης – Μουδανιών
(τμήμα κόμβος Ν. Μουδανιών – Ν. Ποτίδαια – όρια ΟΤΑ
Κασσάνδρας). Για 4 χιλιόμετρα μετά τη διώρυγα η οδός Πρωτεύουσα Επαρχιακή
μονοδρομείται με ξεχωριστούς κλάδους για κάθε ρεύμα.

4

Η ΕΠ.Ο.αριθ.4.Παλιά Εθνική
οδός Θεσ/νίκης – Μουδανιών
(τμήμα κόμβος Ν. Μουδανιών – όρια ΟΤΑ Πολυγύρου)

Πρωτεύουσα Επαρχιακή

Κύρια Αρτηρία

5

5

Η ΕΠ.Ο κατά μήκος της παραλίας (τμήμα Φλογητά – Παραλία
Διονυσίου – Ν. Μουδανιά)

Πρωτεύουσα Επαρχιακή

Κύρια Αρτηρία

5

6

Δημοτική οδός Πορταριά με Επαρχιακή Μουδανιά – Τρίγλια

Δημοτική

Συλλεκτήρια

2,5

7

Δημοτική οδός Άγιος Μάμας με Επαρχιακή Μουδανιά- Ποτίδαια

Δημοτική

Συλλεκτήρια

4,5

8

Δημοτική οδός Φλογητά
Τρίγλια)

- Εθνική – Επαρχιακή (Μουδανιά – Δημοτική

Συλλεκτήρια

4

9

Δημοτική οδός Παραλία Διονυσίου – Εθνική – Επαρχιακή
(Μουδανιά – Τρίγλια)

Δημοτική

Συλλεκτήρια

3

10

Δημοτική οδός Πορταριά – Επαρχιακή (Μουδανιά – Τρίγλια)
Εθνική – Παραλία Πορταριάς

- Δημοτική

Συλλεκτήρια

4,5

11

Δημοτική οδός Πορταριά – Άγιος Μάμας

Δημοτική

Συλλεκτήρια

3,5

12

Δημοτική οδός Πορταριά – Διονυσίου

Δημοτική

Συλλεκτήρια

1,8

13

Δημοτική οδός Πορταριά – Ζωγράφου

Δημοτική

Συλλεκτήρια

2,5

14

Δημοτική οδός Πορταριά – Σήμαντρα

Δημοτική

Συλλεκτήρια

6

15

Δημοτική οδός Άγιος Παντελεήμονας – Ζωγράφου

Δημοτική

Συλλεκτήρια

4

16

Δημοτική οδός Άγιος Παντελεήμονας – Σήμαντρα

Δημοτική

Συλλεκτήρια

4
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Σημαντική είναι η λειτουργική σημασία της παραλιακής οδού που σήμερα συνδέει τις
παραλιακές ζώνες Φλογητών, Παραλίας Διονυσίου, Παραλίας Πορταριάς και Ν. Μουδανιών
και εξυπηρετεί την πρόσβαση στις ακτές για τους παραθεριστές.
Το οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας κρίνεται ικανοποιητικό από άποψη κάλυψης των
μεταφορικών αναγκών. Όλοι οι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας συνδέονται με πυκνό
ασφαλτοστρωμένο δίκτυο δημοτικών δρόμων μεταξύ τους ή μέσω της παλιάς ή της εθνικής
οδού Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών.
Στον τομέα των δικτύων, τομείς που παρουσιάζουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης είναι:
·

·

η ασφαλτόστρωση των υπαρχόντων (τοπικών) χωμάτινων δρόμων, κυρίως αυτών
που εξυπηρετούν τη μετακίνηση εντός των οικισμών στους περιοχής, η βελτίωση
των γεωμετρικών χαρακτηριστικών στους και η συντήρηση, ενίσχυση (διάνοιξη και
χαλικόστρωση) και καλύτερη αξιοποίηση των αγροτικών δρόμων
η εξυπηρέτηση της διακίνησης του παραθεριστικού πληθυσμού, καθώς δημιουργείται
μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος, αλλά και η κάλυψη των αναγκών στάθμευσηςελιγμών οχημάτων κατά την παραθεριστική περίοδο στην παραλιακή ζώνη.

Η οδική σύνδεση είναι ο μοναδικός τρόπος σύνδεσης με το Πολεοδομικό Συγκρότημα
Θεσσαλονίκης και το υπόλοιπο εθνικό δίκτυο μεταφορών. Οι υπόλοιπες χερσαίες
(σιδηρόδρομος) και αεροπορικές συνδέσεις πραγματοποιούνται έμμεσα, μέσω κυρίως της
Θεσσαλονίκης. Η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής έχει προτείνει την
κατασκευή προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών η οποία
διέρχεται και από την περιοχή μελέτης. Όσον αφορά στις αεροπορικές συγκοινωνίες, ο νομός
εξυπηρετείται ικανοποιητικά από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, από το οποίο απέχει 60
περίπου χλμ.
Η συγκοινωνιακή σύνδεση εκτός από ΙΧ οχήματα γίνεται με δρομολόγια των ΚΤΕΛ από την
Θεσσαλονίκη προς όλους τους οικισμούς της περιοχής. Tα κύρια δρομολόγια είναι της
γραμμής Ν. Μουδανιά – Θεσσαλονίκη. Η συχνότητα κάθε γραμμής είναι ανά μία ώρα
τον χειμώνα και συχνότερα το καλοκαίρι.
Β) Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας: Στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας
οι άξονες του Εθνικού Οδικού Δικτύου (ΕΟΔ), είναι :
Βασικό (πρωτεύον) Ε.Ο.Δ.
Εγνατία Οδός
Δευτερεύον Ε.Ο.Δ.
· Η Ε.Ο. «Νέα Διαγώνιος» και η επέκτασή της (Θεσσαλονίκη – Ν. Καλλικράτεια – Ν.
Μουδανιά)
· Η Ε.Ο. 16 Θεσσαλονίκη – Γαλάτιστα – Αγ. Πρόδρομος – Αρναία – Παλαιοχώριο –
Στρατώνι – Ιερισσός
· Η Ν.Ε.Ο. 16α Αγ. Πρόδρομος – Πολύγυρος
Στην περιοχή του Δήμου ή σε άμεση γειτνίαση με αυτόν, ορίζεται Επαρχιακό Οδικό
Δίκτυο, ως εξής:
Πρωτεύον Επαρχιακό Ο.Δ.
Ο Επαρχιακός Δρόμος

Θεσσαλονίκης-Ν.

Μουδανιών,

μέσω

Αγ.

Παύλου-Ν.
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Καλλικράτειας -Ν. Συλλάτων –Ελαιοχωρίων -Ν. Τρίγλιας-Ν. Μουδανιών
Ο Επαρχιακός Δρόμος Πολύγυρος – Σήμαντρα – Αγ. Παντελεήμων – Ν. Τένεδος – Ν.
Τρίγλια – Ελαιοχώρια – Πετράλωνα – Κρήνη – Αγ. Αντώνιος - Σουρωτή
Δευτερεύον Επαρχιακό .Ο.Δ.
Σωζόπολη – Ν. Πλάγια
Κρήνη – Πετράλωνα – Ελαιοχώρια
Ν. Τρίγλια – Ν. Πλάγια
Ν. Τρίγλια – Ν. Τένεδος
Το εσωτερικό οδικό δίκτυο των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας αποτελείται από τις
τοπικές οδούς και τα τμήματα των βασικών αξόνων που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Ειδικότερα, επαρχιακή οδός διασχίζει τους οικισμούς Ν. Τρίγλιας, Ελαιοχωρίων,
Πετραλώνων και Κρήνης. Ο κυκλοφοριακός της φόρτος είναι σχετικά μικρός, καθώς μεγάλο
μέρος των μετακινήσεων έχει απορροφηθεί από την Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Ν.
Μουδανιών. Παρόλα ταύτα, αποτελεί αξιοποιήσιμη συνδετήρια οδό μεταξύ των τεσσάρων
τουλάχιστον οικισμών και συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό χρήσεων εμπορίου και
αναψυχής. Με το σημερινό φόρτο δε δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα, αρκεί να
προβλεφθούν έργα διευκόλυνσης πεζών, ηλεκτροφωτισμού και βελτίωσης της σήμανσης.
Αντίθετα, η κοινοτική οδός που διασχίζει την παραλιακή ζώνη, και ειδικότερα στην
περιοχή του Σέρβικου Μετοχιού, έχει αυξημένο φόρτο σχετικά με τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά της και δεν είναι κατάλληλη για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων.
Απαιτείται αποφυγή της δόμησης στην παρόδια ζώνη, διαμόρφωση ασφαλών κόμβων,
βελτίωση της σήμανσης και έργα ηλεκτροφωτισμού και διευκόλυνσης πεζών.
Όσον αφορά στο υπόλοιπο αστικό δίκτυο, τα οδικά στρώματα εντός των ορίων της
«πραγματικής πόλης» είναι σε γενικές γραμμές ασφαλτοστρωμένα, ωστόσο δε διαθέτουν όλοι
οι δρόμοι πεζοδρόμια. Ειδικότερα, στους οικισμούς των Ελαιοχωρίων, Πετραλώνων
και Κρήνης υπάρχουν οδοί εκτός του κέντρου των οικισμών που δεν είναι
ασφαλτοστρωμένοι.
Γ) Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας: Τη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας διασχίζει ο
Εθνικός δρόμος Θεσσαλονίκης – Μουδανιών που δίνει την δυνατότητα στο Δήμο να
θεωρείται προάστιο της Θεσσαλονίκης. Η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση γίνεται από το ΚΤΕΛ
Χαλκιδικής που έχει πολύ συχνά δρομολόγια. Η παλιά εθνική οδός μετά το δήμο Τρίγλιας
συναντά τα Σύλλατα και ενώνεται με την νέα εθνική οδό. Εκτός των ανωτέρω υπάρχουν και
αρκετά καλοσυντηρημένοι δρόμοι τοπικής συγκοινωνίας, αυτοί είναι:
Ø
Νέα Σύλλατα – Ροδόκηπος – διακοινοτικός δρόμος Κρήνης – Πετραλώνων μήκους 9
χλμ
Ø
Νέα Σύλλατα – Νέα Γωνιά – Λάκκωμα – Εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Μουδανιών
μήκους 11 χλμ.
Ø
Λάκκωμα – όρια Νομού Θες/νίκης μήκους 0,5 χλμ.
Ø
Νέα Γωνιά – Άγιος Παύλος μήκους 4 χλμ.
Ø
Νεοχωράκι – διακοινοτικός Ν.Γωνιάς - Αγ. Παύλου μήκους 1,5 χλμ.
Ø
Άγιος Παύλος – Ν. Καλλικράτεια μήκους 3 χλμ.
Ø
Ν. Καλλικράτεια – εθνικός δρόμος Ν. Μουδανιών - Θεσ/νίκης μήκους 4 χλμ.
Ø
Ν. Καλλικράτεια – Βεργιά μήκους 8,5 χλμ.
Ø
Διασταύρωση διακοινοτικού δρόμου Νέας Καλλικράτειας – Βεργιά – Σωζόπολης –
Δήμος Τρίγλιας μήκους 6 χλμ.
Σε γενικές γραμμές το διαδημοτικό οδικό δίκτυο αποτελείται από τις αγροτικές οδούς (20%
περίπου) που στις περισσότερες περιοχές έχει ασφαλτοστρωθεί από τους ιδιώτες και τις
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ιδιωτικές οδούς (80% περίπου) που είναι χαλικόστρωτες ή τσιμεντοστρωμένες. Σχετικά με
την ευρύτερη περιοχή, η εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης του πληθυσμού αλλά και η
μεταφορά κάθε είδους αγαθών, εμπορευμάτων και εφοδίων ικανοποιείται από ένα σημαντικό
αριθμό μεταφορικών μέσων τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιας χρήσης.
Οι υπόλοιπες χερσαίες (σιδηρόδρομος), αεροπορικές και
θαλάσσιες
συνδέσεις
πραγματοποιούνται έμμεσα, μέσω κυρίως της Θεσσαλονίκης.
Θαλάσσιες υποδομές
Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Ν.Μουδανιων
Στην Δημοτική Κοινότητα Ν.Μουδανιών έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή Καταφυγίου
Τουριστικών Σκαφών. Το έργο βρίσκεται στη λιμενολεκάνη Μουδανιων και επικοινωνεί με
την ανοικτή θάλασσα με άνοιγμα μήκους 50μ. περίπου. Οι χερσαίες εγκαταστάσεις του
καταφυγίου καλύπτουν έκταση πείπου 2.800μ2 ενώ τα σκάφη εξυπηρετούνται από τρεις
πλωτές προβλήτες μήκους 72m η καθεμία. Στο καταφύγιο τα σκάφη θα μπορούν να
καλύψουν τις ανάγκες τους τόσο σε ύδρευση όσο και σε ρεύμα και καύσιμα. Αναμένεται να
οριστεί ο διαχειριστής που θα αναλάβει τη λειτουργία του.
ΛιμάνιΝ.Μουδανιών
Το λιμάνι των Νέων Μουδανιών αποτελεί το σημαντικότερο εμπορικό λιμάνι της
Χαλκιδικής και μια από τις σημαντικότερες ιχθυόσκαλες της ευρύτερης περιοχής. Κατά
τη θερινή περίοδο το λιμάνι εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό τουριστικών σκαφών.
Εμπορικό τμήμα
Ο εμπορικός κλάδος του λιμένα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος με τα σιτηρά, την ξυλεία, τα
μεταλλεύματα, τα λιπάσματα, τις σάλτσες να αποτελούν τα σημαντικότερα διακινούμενα
προϊόντα.
Τουριστικό τμήμα
Η κίνηση τουριστικών σκαφών στο λιμάνι των Νέων Μουδανιών εμφανίζεται αυξημένη,
κυρίως λόγω της κατασκευής του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών και αναμένεται να
αυξηθεί κατακόρυφα όταν αυτό λειτουργήσει κανονικά και δύναται να καλύψει τις ανάγκες
των τουριστικών σκαφών σε καύσιμα, παροχή ρεύματος και νερό.
Αλιευτικό τμήμα
Το Λιμάνι ελλιμενίζει μεγάλο αριθμό αλιευτικών σκαφών με σοβαρή παραγωγή αλιευμάτων,
γιατί η αλιεία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη στην περιοχή Η ιχθυόσκαλα των Ν. Μουδανιών
εξυπηρετεί την εκφόρτωση των αλιευμάτων της ευρύτερης περιοχής καθώς διαθέτει τις
ανάλογες υποδομές. Από την ιχθυόσκαλα της Δημοτικής Ενότητας διοχετεύεται στην αγορά
μια από τις μεγαλύτερες ποσότητες γαύρου (πάνω από 20.000 τόνους ετησίως) σε σχέση με
τις υπόλοιπες ιχθυόσκαλες στους Μεσογείου. Προβλήματα ρύπανσης του λιμανιού
οφείλονται στο γεγονός ότι η λιμενολεκάνη που έχει σχηματιστεί είναι κλειστή από όλες
τις πλευρές με άμεση συνέπεια την αδυναμία ανανέωσης του υδάτινου δυναμικού και την
συνεχή επιβάρυνση της με ρύπους προερχόμενους από τις δραστηριότητες του λιμανιού.
ΔιώρυγαΝ.Ποτίδαιας
Η διώρυγα της Ν. Ποτίδαιας αποτελεί κομβικό σημείο στις θαλάσσιες μεταφορές της
περιοχής και συνδέει τον Θερμαϊκό με τον Τορωναίο κόλπο. Η πρώτη απόπειρα
κατασκευής της Διώρυγας έγινε από τον Κάσσανδρο, ενώ η ύπαρξή της αναφέρεται από τον
1ο π.Χ. αιώνα. Αργότερα ανακατασκευάστηκε από τον Ιωάννη Παλαιολόγο το 1407. Η
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διώρυγα πήρε την σημερινή της μορφή το 1930 και η γέφυρα που ενώνει τις δύο ακτές
κατασκευάστηκε το 1970. Έχει συνολικό μήκος 1200 μέτρα, μέσο πλάτος περί τα 35 μέτρα,
και βάθος περί τα 5 μέτρα στη μέση και 2,5 στις άκρες (από την κατωτάτη ρηχία).
Η λειτουργία της διώρυγας είναι πολύ σημαντική στις θαλάσσιες μεταφορές της περιοχής
καθώς ο περίπλους της Κασσάνδρας ο οποίος είναι 65 ναυτικά μίλια αποφεύγεται με τη
διέλευση της για σκάφη που μεταβαίνουν από τον Θερμαϊκό στον Τορωναίο και αντίστροφα.
Το σημαντικότερο πρόβλημα που παρουσιάζεται αντιμετωπίζεται στην περιοχή της διώρυγας
είναι η διαρκής μείωση του ωφέλιμου βάθους στα άκρα του καναλιού εξ αιτίας των συνεχών
κατολισθήσεων των πρανών αλλά και της εισροής φερτών υλικών από τους δύο
κόλπους (Θερμαϊκό και Τορωναίο), με αποτέλεσμα την μείωση του ωφέλιμου βάθους και
πλάτους της διώρυγας.
Αλιευτικό καταφύγιο Καλλικράτειας
Στη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας υλοποιήθηκε το έργο: «Ολοκλήρωση Αλιευτικού
Καταφυγίου Ν.Καλλικράτειας», με φορέα δημοπράτησης και υλοποίησης την Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής.
Το εν λόγω έργο εντάχθηκε στο Ε.Π. «Αλιείας 2000 - 2006» (Κατηγορία Πράξης 1 – Μέτρο
6.1) του Γ’ Κ.Π.Σ. τον Σεπτέμβριο του 2005. Ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε
3.235.047,56€, οι εργασίες κατασκευής του ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2006 και η
ολοκλήρωσή του πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009.
Αλιευτικό καταφύγιο Ν.Πλαγίων
Στην τοπική κοινότητα Ν. Πλαγίων πρόκειται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του αλιευτικού
καταφυγίου, η χάραξη του οποίου προβλέπει την εξυπηρέτηση 40-50 σκαφών, τόσο την
θερινή όσο και τη χειμερινή περίοδο.
Κυκλοφορία-Στάθμευση
Η εμφανής έλλειψη χώρων στάθμευσης αποτελεί ένα από τα μεγάλα προβλήματα του Δήμου
Ν.Προποντίδας. Η στάθμευση των οχημάτων γίνεται σε μεγάλο βαθμό σε ιδιωτικούς
ακάλυπτους χώρους και παρά την οδό. Σημαντικά προβλήματα στάθμευσης αντιμετωπίζει
η έδρα του Δήμου Ν.Μουδανιά , ενώ μια μικρή ανάσα στο πρόβλημα έχει δώσει, τα τελευταία
χρόνια, η στάθμευση στον ακάλυπτο χώρο έμπροσθεν του Ανοικτού Θεάτρου.
Το
κυκλοφοριακό πρόβλημα εντείνεται λόγω της στενότητας των οδών στο κέντρο της πόλης,
προκαλώντας συμφόρηση κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Η ακατάστατη παρόδια
στάθμευση στην παραλιακή ζώνη αποτελεί σημαντικό παράγοντα υποβάθμισης της περιοχής.
Πρόβλημα στάθμευσης εμφανίζει επίσης και ο οικισμός των Ν. Πλαγίων κατά τη θερινή
περίοδο, κυρίως λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης χώρων αναψυχής, που καθιστούν την
περιοχή κέντρο αναψυχής. Η ακατάστατη πάντως παρόδια στάθμευση στην παραλιακή ζώνη
αποτελεί σημαντικό παράγοντα υποβάθμισης του οικισμού των Ν. Πλαγίων.
Ύδρευση
Η ύδρευση των οικισμών του Δήμου Ν.Προποντίδας γίνεται με γεωτρήσεις. Παρόλο το
πλήθος των γεωτρήσεων, παρουσιάζονται αρκετά προβλήματα ιδιαίτερα κατά τη θερινή
περίοδο. Την περίοδο αυτή οι ανάγκες για νερό είναι αυξημένες με συνέπεια να
παρατηρείται πτώση στη στάθμη των γεωτρήσεων. Η πτώση στάθμης προκαλεί με τη σειρά
τη πτώση στην πίεση του δικτύου, ακόμα και διακοπές στην υδροδότηση.
Τα δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων κρίνονται ακόμη ανεπαρκή, παρά την προσπάθεια
επέκτασης και εκσυγχρονισμού τους τα τελευταία χρόνια. Αυτό αφορά κυρίως τους
τουριστικούς παραθαλάσσιους οικισμούς (πλην Ν. Μουδανιών), όπου παρατηρείται αδυναμία
να καλυφθεί η ραγδαία αυξανόμενη θερινή ζήτηση. Παράλληλα, οι εκτός σχεδίου περιοχές
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(κυρίως περιοχές παραθεριστικών κατοικιών, νομίμων ή αυθαιρέτων), δεν μπορούν να
καλυφθούν συνολικά από τα δίκτυα της Δημοτικής Ενότητας και εξυπηρετούνται από
ιδιωτικά δίκτυα (Αγ. Μάμας), τα οποία δεν ελέγχονται ούτε υγειονομικά ούτε οικονομικά.
Παρακάτω περιγράφεται το ανεξάρτητο δίκτυο ύδρευσης κάθε Δημοτικής Ενότητας:
Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΆγιοςΜάμας
Υπάρχουν 7 γεωτρήσεις, σε βάθος 150 με 200 μέτρα περίπου ενώ η συγκέντρωση του νερού
γίνεται σε δύο δεξαμενές 400κυβ. και 200κυβ. αντίστοιχα. Υπάρχουν και αρκετές
ιδιωτικές, καθώς και 2
δεξαμενές συνολικής
χωρητικότητας 600κυβ.. Το
δίκτυο (30χιλ.) είναι κατασκευασμένο από αμίαντο και PVC σε ίσα ποσοστά και
διατηρείται σε καλή κατάσταση. Αριθμός υδρομετρητών περίπου 3400.
ΆγιοςΠαντελεήμονας
Το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού εκτείνεται σε 6 χιλιόμετρα μήκος. Υπάρχουν δύο
δεξαμενές χωρητικότητας 250 κυβικά μέτρα η κάθε μία. Το νερό αντλείται με γεωτρήσεις
σε βάθος 240 μέτρων περίπου. Αριθμός υδρομετρητών περίπου 330.
Διονυσίου
Υπάρχουν γεωτρήσεις σε βάθος περίπου 250 μέτρα. Το νερό συλλέγεται σε δεξαμενή
χωρητικότητας 600 κυβικών μέτρων. Το υπάρχον δίκτυο καλύπτει και τους δύο οικισμούς
του δημοτικού διαμερίσματος και έχει μήκος 3χιλιόμετρα εξωτερικού δικτύου και 10
χιλιόμετρα εσωτερικού. Η ποιότητα κατασκευής του δικτύου
είναι
σχετικά
καλή
καθώς οι διαρροές είναι σπάνιες και επηρεασμός από ακάθαρτα νερά δεν υπάρχει. Αριθμός
υδρομετρητών περίπου 1500.
Ζωγράφου
Το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού εκτείνεται σε 8 χιλιόμετρα μήκος. Υπάρχει μια
δεξαμενή χωρητικότητας 400 μ3. Το νερό αντλείται με γεωτρήσεις. Σε πολλά μέρη του
δικτύου χρησιμοποιούνται αμιαντοσωλήνες οι οποίοι σύμφωνα με έρευνες είναι επιβλαβής
για την υγείατων κατοίκων. Αριθμός υδρομετρητών περίπου 250.
Ν.Μουδανιά
Υπάρχουν 4 γεωτρήσεις δημοτικές και 4-5 ιδιωτικές, όχι πηγές. Το δίκτυο ύδρευσης
εκτείνεται σε 18χιλ. και καλύπτει όλο τον πληθυσμό, είναι όμως κακής ποιότητας με
πολλές διαρροές. Επηρεασμός από ακάθαρτα νερά δεν έχει παρατηρηθεί. Ο όγκος στους
δεξαμενής τροφοδοσίας υπολογίζεται σε 1.000 μ3. Το νερό είναι καλής ποιότητας.
Ν.Ποτίδαια
Το δίκτυο εξυπηρετείται από 6 γεωτρήσεις που αντλούν περίπου σε 150 με 170 μέτρα βάθος.
Το νερό συγκεντρώνεται σε τέσσερις (4) δεξαμενές με συνολική χωρητικότητα 1600κυβ..
Αριθμός υδρομετρητών περίπου 1700. Το νερό παρουσιάζει φαινόμενα υφαλμύρωσης
και κατά την
καλοκαιρινή περίοδο παρατηρείται λειψυδρία.
Πορταριά
Το δίκτυο τροφοδοτείται από 8 γεωτρήσεις σε βάθος 300 μέτρων. Υπάρχουν δύο
δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 700κυβ. Το δίκτυο είναι εμπειρικά φτιαγμένο. Το
μήνα Αύγουστο παρατηρούνται φαινόμενα λειψυδρίας. Αριθμός υδρομετρητών περίπου
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1360.
Σήμαντρα
Το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού εκτείνεται σε 11 χιλιόμετρα μήκος. Υπάρχουν δύο
δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 1220κυβ.. Το νερό αντλείται με 6 γεωτρήσεις σε βάθος
κυμαινόμενο γύρω στα 250 μέτρα και είναι κακής ποιότητας, ενώ κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες παρατηρούνται φαινόμενα λειψυδρίας. Αριθμός υδρομετρητών περίπου
1100.
Φλογητά
Υπάρχουν γεωτρήσεις που αντλούν νερό γύρω στα 200 μέτρα βάθος και το συλλέγουν σε 3
δεξαμενές (250κυβ., 160κυβ και 50κυβ.). Η ποιότητα του νερού είναι ικανοποιητική, εκτός
από την θερινή περίοδο όπου η ποιότητα είναι κακή και παρατηρούνται φαινόμενα
λειψυδρίας. Αριθμός υδρομετρητών περίπου 1700.
Β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
Ν.Τρίγλια
Υπάρχουν 14 γεωτρήσεις, από τις οποίες οι 4 δε χρησιμοποιούνται λόγω υψηλής
περιεκτικότητας του νερού σε αρσενικό και 4 λόγω μικρής παροχής. Το υδρευτικό δίκτυο
τροφοδοτείται από
τις γεωτρήσεις των περιοχών «Πλατάνια» και
«Πλατανάρα», βόρεια του οικισμού, και από 4 γεωτρήσεις στην περιοχή «ΝερόμυλουΡοδιάς». Το νερό αποθηκεύεται σε δυο δεξαμενές, μια στα όρια του οικισμού (300μ³) και
μια βορειότερα (800μ³).
Ν.Πλαγία
Υπάρχουν 8 γεωτρήσεις, από τις οποίες λειτουργούν οι 4. Το νερό αποθηκεύεται σε τρεις
δεξαμενές με χωρητικότητες 800μ³, 300μ³ και 250μ³. Τα Ν. Πλάγια δε διαθέτουν
αποχετευτικό δίκτυο και εξυπηρετούνται από τη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού του
Δήμου Ν. Μουδανιών μέσω βυτιοφόρων. Η συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων
γίνεται με απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου και ακολουθεί την ίδια διαδικασία με
αυτή της Ν. Τρίγλιας.
Ν.Τένεδος
Υδρεύεται από μια γεώτρηση και τις επιφανειακές πηγές που διαθέτει. Επειδή πάντως δεν
επαρκούν τα παραπάνω για τις ανάγκες του οικισμού, υδρεύεται και από τις γεωτρήσεις της
περιοχής «Νερόμυλου-Ροδιάς». Το νερό αποθηκεύεται σε δεξαμενή με χωρητικότητα 400μ³..
Κρήνη
Υδρεύεται από γεώτρηση στην περιοχή του Γαλαρινού. Το νερό αποθηκεύεται σε δυο
δεξαμενές με χωρητικότητες 400μ³ και 300μ³. Η Κρήνη είναι ο μοναδικός οικισμός που
διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο, η απόθεση όμως των λυμάτων γίνεται σε ρέμα δίχως
προηγούμενη επεξεργασία τους.
Πετράλωνα
Υδρεύεται από γεώτρηση στην περιοχή του Γαλαρινού. Το νερό αποθηκεύεται σε
δεξαμενή με χωρητικότητα 400μ³.
Ελαιοχώρια
Υδρεύεται από γεώτρηση και τις πηγές στην τοποθεσία «Σμίξη». Το νερό αποθηκεύεται δυο
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δεξαμενές με χωρητικότητες 300μ³ και 250μ³.
Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Η ύδρευση του Δήμου Καλλικράτειας γίνεται από δημοτικές και ιδιωτικές γεωτρήσεις οι
οποίες βρίσκονται στα Δημοτικά Διαμερίσματα. Το δημοτικό δίκτυο περιλαμβάνει μικρή
έκταση ανατολικά και δυτικά του Δ.Δ. της Νέας Καλλικράτειας. Η χλωρίωση για τη
βελτίωση της ποιότητας του νερού γίνεται επιτόπου στις δεξαμενές υδροσυλλογής.
Προβλήματα στο δίκτυο υδροδότησης του Δήμου δημιουργούνται εξαιτίας της υφιστάμενης
χωροθέτησης των οικισμών του. Πιο συγκεκριμένα, θέτοντας τον οικισμό της Ν.
Καλλικράτειας στο κέντρο ενός κύκλου, οι αποστάσεις της από τους υπόλοιπους οικισμούς
διαμορφώνονται στην περιοχή των 4.000-8.000 μέτρων. Αυτή η χωροθέτηση σε οριζόντιο
επίπεδο καθιστά το σχήμα των βασικών έργων υδρομάστευσης και μεταφοράς νερού στους
οικισμούς μη κεντρικό. Αν επιπλέον λάβουμε υπόψη και τα θέματα ποιότητας και ποσότητας
νερού τότε σε κατακόρυφο επίπεδο υπάρχουν προβλήματα λειψυδρίας στους οικισμούς που
βρίσκονται σε μεγαλύτερα υψόμετρα, ενώ για να καλυφτούν οι βασικές τους υδρευτικές
ανάγκες χρειάζεται να γίνει μεταφορά νερού από μεγάλες αποστάσεις και μάλιστα όχι πάντα
ποιοτικά αποδεκτού.
Κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα αντιμετωπίζει διαφορετικό πρόβλημα. Η υδροδότηση του
Δημοτικού Διαμερίσματος Λακκώματος γίνεται από τον σύνδεσμο ύδρευσης 10 κοινοτήτων
που έχουν την έδρα τους στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Στο συγκεκριμένο Δημοτικό
Διαμέρισμα παρουσιάζονται έντονες μακροχρόνιες περίοδοι λειψυδρίας λόγω του ότι
αποτελεί εν δυνάμει αναπτυσσόμενη βιοτεχνική περιοχή και παρουσιάζεται αύξηση των
εργοστασιακών εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα, στον οικισμό Νέας Γωνιάς δεν υπάρχει
εφεδρική γεώτρηση με αποτέλεσμα ο οικισμός να παραμένει λειψυδρικός κατά την διάρκεια
επισκευής της υφιστάμενης γεώτρησης, η οποία σημειωτέων βρίσκεται πολύ μακριά από τον
οικισμό.
Γενικότερα, Το βασικότερο πρόβλημα του δικτύου είναι η παλαιότητα του. Ένα μεγάλο
μέρος των καταθλιπτικών και ταυτόχρονα του εσωτερικού δικτύου είναι κατασκευασμένο
από αμιαντοσωλήνες, υλικό επικίνδυνο για την ποιότητα του νερού, πράγμα το οποίο
εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων και χρίζει άμεσης
αντικατάστασης.
Υπάρχει επίσης ανεπάρκεια των μηχανισμών διακοπής της ροής στους οικισμούς της
Σωζόπολης Βεργιάς, Συλλάτων και στο Ροδόκηπο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η
αντιμετώπιση τυχών βλαβών να απαιτεί διακοπή της υδροδότησης, η οποία πολλές φορές
καλύπτει ολόκληρο το Δημοτικό Διαμέρισμα. Τέλος σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού όπου ο πληθυσμός του Δήμου σχεδόν δεκαπλασιάζεται.
Αποχέτευση
Α) Δημοτική Ενότητα Μουδανιών: Αποχετευτικό δίκτυο διαθέτουν οι οικισμοί των Ν.
Μουδανιών, της Ν. Ποτίδαιας και της Παραλίας Διονυσίου. Στους υπόλοιπους οικισμούς
δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο αλλά ο Δήμος Ν.Προποντίδας έχει προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες προκειμένου να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα η κατασκευή τους.
Ειδικότερα όσον αφορά τον οικισμό των Ν.Φλογητών, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημοπρασία
του έργου ¨Κατασκευή δικτύων συλλογής-μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ν.Φλογητών¨.
Κρίνεται απαραίτητη η ταχεία και αποτελεσματική δράση των αρμόδιων φορέων για το
σχεδιασμό και την ολοκλήρωση έργων που αφορούν τα αποχετευτικά δίκτυα των οικισμών
καθώς δημιουργούνται αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο επίπεδο διαβίωσης των
κατοίκων.
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Β) Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας: Η Δ.Ε. Τρίγλιας δε διαθέτει μονάδα βιολογικού
καθαρισμού και η διάθεση των λυμάτων των οικισμών γίνεται σε βόθρους. Εξαίρεση
αποτελούν ο οικισμός των Ν. Πλαγίων, ο οποίος εξυπηρετείται από τη μονάδα βιολογικού
καθαρισμού των Ν. Μουδανιών (μεταφορά με βυτία) και ο οικισμός της Κρήνης, που
διαθέτει μεν αποχετευτικό δίκτυο, αλλά εκβάλλει σε ρέμα, ρυπαίνοντας το έδαφος και τους
υδάτινους πόρους. Ο Δήμος έχει εκπονήσει μελέτη για την κατασκευή εγκατάστασης
επεξεργασίας λυμάτων, η οποία προβλέπει τη χωροθέτησή της ανατολικά του οικισμού
της Ν. Τρίγλιας και σε απόσταση 700μ. περίπου. Η εγκατάσταση θα καλύπτει τις
κοινότητες Ν. Τρίγλιας, Ν.Τενέδου και Ελαιοχωρίων.
Γ) Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας: Η μοναδική εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού
της Δημοτικής Ενότητας βρίσκεται στην Ν. Καλλικράτεια και παράλληλα η αναβάθμισης της
μονάδας (τριτοβάθμια επεξεργασία, αυτοματισμοί) αποτελεί έργο σε εξέλιξη. Αυτή την
στιγμή υπάρχουν τρία δίκτυα αποχέτευσης που τα λύματά τους καταλήγουν στην μονάδα και
αυτά είναι τους οικισμούς Ν.Ηράκλεια, Ν.Καλλικράτεια και Άγιο Παύλο. Στα υπόλοιπα
χωριά καθώς και τα παράλια της Δημοτικής Ενότητας δεν υπάρχει δίκτυο αν και υπάρχει η
προοπτική δυνητικής μελέτης για την κατασκευή τους.
Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται σε παρακείμενο ξηροπόταμο, περίπου
500μ. από τη μονάδα, ενώ παράλληλα υπάρχει πρόβλεψη για επαναχρησιμοποίηση των
επεξεργασμένων για άρδευση.
Εξαιτίας των λιμναζόντων λυμάτων, που υπάρχουν στην περιοχή, είναι φανερό το μέγεθος
της καταστροφής του περιβάλλοντος και του κινδύνου που εμφανίζει για την υγεία των
κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να σημειωθεί η οικολογική
επιβάρυνση του θαλάσσιου υδροφορέα από τα λύματα που καταλήγουν σε αυτόν μέσω του
υπογείου υδροφορέα.
Απορρίμματα
Σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ν. Προποντίδας καταργήθηκαν οι Χ.Α.Δ.Α., που
παλαιόθεν εξυπηρετούσαν τους οικισμούς και ο Δήμος επεξεργάζεται την αποκατάσταση
τους. Η απενεργοποίηση των χωματερών αυτών αποσόβησε μια σειρά προβλημάτων που
δημιουργούσε η λειτουργία τους, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν η ποσότητα των
απορριμμάτων ήταν μεγαλύτερη και οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που ευνοούσαν
φαινόμενα αυταναφλέξεων, ενώ και οι οσμές από τα απόβλητα αέρια ήταν εντονότερες. Η
διάθεση των απορριμμάτων των οικισμών γίνεται στο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα, η διαχείριση
του οποίου ανήκει στην ΔΕΔΑ 2 ης Διαχειριστικής Ενότητας.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ
Τομέας 1 Περιβάλλον

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Προβλήματα / ανάγκες

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Δυνατότητες

Η διάβρωση των ακτών με συνέπεια την
σταδιακή υποχώρηση της παραλίας
Η απαξίωση των τουριστικών επενδύσεων
Η ολοένα αυξανόμενη ένταση των
διαβρωτικών φαινομένων
Η απώλεια τουριστικής κίνησης και η
συσσώρευση επισκεπτών σε περιορισμένα
τμήματα ακτογραμμής
Η ρύπανση και υποβάθμιση των ακτών από
την συρροή μεγάλου αριθμού επισκεπτών
Περίπλοκο θεσμικό πλαίσιο που απαγορεύει

Η δυνατότητα εφαρμογής ταχείας τεχνικά και
επωφελούς οικονομικά μεθόδου αποκατάστασης
των ακτών
Η ανάληψη δράσης προστασίας και καθαρισμού
των ακτών
Η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών σε θέματα
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος
Η ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου για τον
περιορισμό απόθεσης
λυμάτων
σε ρέματα
Σελίδα
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408 που
καταλήγουν στη θάλασσα
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την ανάληψη παρεμβάσεων (αδυναμία
αδειοδοτήσεων)
Εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς τη λήψη
μέτρων προστασίας για την αποφυγή
μόλυνσης ή ανάφλεξης

περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης και της
προκαλούμενης ανθρωπογενούς ρύπανσης

Περιορισμοί
Η αυθαίρετη δόμηση κατά μήκος των ακτών
Οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες
που
δυσχεραίνουν την ανάληψη δράσης στην
κατεύθυνση προστασίας των ακτών
Οι αντικρουόμενες τεχνικά μέθοδοι για την
διαδικασία αποκατάστασης των ακτών
Προβλήματα / ανάγκες

Τομέας 2 Αποχέτευση

Τομέας 3 Οδοποιία

Ευκαιρίες
Η μεταφορά εμπειρίας από περιοχές της
υπόλοιπης χώρας όπου έχει εφαρμοστεί με
επιτυχία η τεχνική μέθοδος αποκατάστασης
Η αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων στην κατεύθυνση ανάληψης
δράσεων αποκατάστασης των ακτών
Δυνατότητες
Η μεταφορά λυμάτων των Τ.Δ. Φλογητών,
Δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης Πορταριάς, Ζωγράφου και Αγ. Παντελεήμωνα
των προβλημάτων αποχέτευσης στο σύνολο στον Ε.Ε.Λ Διονυσίου
του Δήμου (Βιολογικοί καθαρισμοί και Η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου στο
Βόθροι)
σύνολο του Δήμου, ώστε να υπάρχει ενιαίος
Οι εγκαταστάσεις Ε.Ε.Λ. δεν καλύπτουν όλες τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων
αποχέτευσης
τις κοινότητες.
Ανεπάρκεια δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Η αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για
και ακαθάρτων
την άρδευση των καλλιεργειών η/και διοχέτευσή
Κατά περιπτώσεις ανεξέλεγκτη διάθεση των τους σε δεξαμενές για την ενίσχυση της
λυμάτων με συνέπεια την υποβάθμιση του πυροπροστασίας
περιβάλλοντος
Η εκφρασμένη βούληση της Δημοτικής Αρχής
Πλημμελής συντήρηση λόγω αυστηρότερων για ανάδειξη
του έργου
ως
άμεσης
προδιαγραφών
και
περιορισμένη προτεραιότητας
δυναμικότητα των Ε.Ε.Λ.
Η εφαρμογή προγράμματος μετατροπής των
αποβλήτων των ελαιοτριβείων
Περιορισμοί
Ευκαιρίες
Υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και
της ποιότητας ζωής των κατοίκων
Η
αξιοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων
Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα λόγω προγραμμάτων
για
την
βελτίωση
και
αυθαίρετης δόμησης
αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου
Προβλήματα / ανάγκες
Ενδοδημοτικό οδικό δίκτυο με κατά τόπους
τμήματα μέτριας έως κακής βατότητας και
σήμανσης
Ρύπανση και όχληση από τον μεγάλο αριθμό
σταθμευμένων οχημάτων
Έλλειψη κουλτούρας για την ορθή χρήση του
αυτοκινήτου
Καθυστερήσεις
ασφαλτοστρώσεων
Ενδοδημοτική οδοποιία (συνδέσεις μεταξύ
Τ.Δ.) μέτριας έως κακής βατότητας
Ρύπανση και όχληση από τον μεγάλο αριθμό
οχημάτων κύρια κατά τους θερινούς μήνες
Πρόσθετη υποβάθμιση του οδικού δικτύου
από την πραγματοποίηση κοινωφελών έργων
Η αδυναμία των υπαρχόντων χώρων
στάθμευσης να ανταποκριθούν στον υψηλό
φόρτο οχημάτων
Περιορισμοί
Η ηχορύπανση και υποβάθμιση του
δομημένου περιβάλλοντος
Η υποβάθμιση της καθημερινότητας και της

Δυνατότητες
Η εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την
αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού ζητήματος
και
την
ανάπτυξη ενδοδημοτικής
ή
διαδημοτικής συγκοινωνίας Η επιλεκτική
πεζοδρόμηση οδών και η μονοδρόμηση του
ενδοδημοτικού οδικού δικτύου Η ολοκλήρωση
συμπληρωματικών προς την οδοποιία έργων
(πεζοδρόμηση,
ηλεκτροφωτισμός)
Ο
πληρέστερος προγραμματισμός εργασιών κατά
την εκτέλεση κοινωφελών έργων
Η προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου για τις
μικρές καθημερινές μετακινήσεις
Η ασφαλτόστρωση υφιστάμενων και διάνοιξη
νέων δρόμων
Η πιλοτική ανάπτυξη ενδοδημοτικής η/και
Διαδημοτικής συγκοινωνίας
Ευκαιρίες
Η ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών για την
ίδρυση και λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας
Η κατασκευή ποδηλατοδρόμων μέσω του ΠΕΠ
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Τομέας 4. Οικιστικό
Περιβάλλον

Τομέας 5 Ύδρευση

ασφάλειας των πολιτών
Οι αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική και
επαγγελματική κίνηση
Η επέκταση της δόμησης στην παραλιακή
παρόδια ζώνη

2007 - 2013
Η προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών,
αξιοποιώντας τις ενισχύσεις του ΠΕΠ σε αυτή
την κατεύθυνση

Προβλήματα / ανάγκες
Έντονη αυθαίρετη δόμηση που πλήττει
κυρίως τις παραλιακές περιοχές του Δήμου
Περιορισμοί
Δημιουργείται ο κίνδυνος
άναρχης
χρησιμοποίησης
της
πολεοδομικήςαρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Δήμου.
Επιπλέον υπάρχει ο κίνδυνος ρύπανσης και
κακής διαχείρισης του θαλάσσιου και του
υδροφόρου ορίζοντα καθώς η αυθαίρετη
δόμηση συγκεντρώνεται στις παραλιακές
περιοχές του Δήμου. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι
αυξάνεται η ρύπανση λόγω της αύξηση του
πληθυσμού και των λυμάτων στις
συγκεκριμένες περιοχές. Δεδομένου ότι οι
υποδομές του Δήμου αφορούν τον
πραγματικό
πληθυσμό,
δημιουργούνται
προβλήματα
υδροδότησης,
αποκομιδής
απορριμμάτων κλπ., κυρίως για τα
παραθαλάσσια Διαμερίσματα
Προβλήματα / ανάγκες

Δυνατότητες
Υπηρεσίες από το Γραφείο Παρακολούθησης
Πολεοδομικών Μελετών του Δήμου
Ευκαιρίες

Προβλήματα λειψυδρίας σε πολλούς
οικισμούς
Παλαιότητα δικτύου ύδρευσης.
Προβλήματα λειψυδρίας κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού όπου ο πληθυσμός του
Δήμου πολλαπλασιάζεται.
Χαμηλή σε αρκετές περιπτώσεις ποιότητα
νερού, λόγω υπολειμμάτων αρσενικού,
μαγνησίου νιτρικών και βορίου.
Αρνητικό υδατικό ισοζύγιο, καθώς η άντληση
νερού είναι μεγαλύτερη από την αναπλήρωσή
του
Μεγάλο βάθος γεωτρήσεων για την άντληση
νερού και σημαντικός αριθμός ανενεργών
γεωτρήσεων
Ανεπάρκεια νερού κύρια κατά τους θερινούς
μήνες
Ανεπαρκές δίκτυο για την εξυπηρέτηση των
δημοτών και του μεγάλου αριθμού
επισκεπτών
Σημαντικός αριθμός παράνομων συνδέσεων απώλεια νερού και αντίστοιχων εσόδων
Ιδιαίτερα εκτεταμένο δίκτυο και αδυναμία

Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου παρακολουθεί
και καταγράφει τα προβλήματα ποιότητας και
ποσότητας
ύδρευσης
πραγματοποιώντας
ποιοτικούς ελέγχους
Η δημιουργία φραγμάτων σε επιλεγμένα ρέματα
για την συγκέντρωση νερού
Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού
σχετικά με την εξοικονόμηση νερού
Η εκπόνηση μελέτης για την ολοκληρωμένη
αντιμετώπιση του προβλήματος της ύδρευσης
Η ανόρυξη πρόσθετων γεωτρήσεων όπου
κρίνεται απαραίτητο
Η καταγραφή των γεωτρήσεων, και η σταδιακή
αποτύπωση του δικτύου ύδρευσης
Η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας για την
παρακολούθηση της στάθμης των δεξαμενών

Το θεσμικό πλαίσιο (ΕΕ) προωθεί την
αντιμετώπιση των χωροταξικών, πολεοδομικών
και περιβαλλοντικών προβλημάτων του αστικού
χώρου μέσω οδηγιών, κανόνων και
χρηματοδοτικών μηχανισμών. Μέσω αυτού ο
Δήμος θα έχει την δυνατότητα ρύθμισης του
προβλήματος αποτελεσματικά.
Αξιοποίηση
των
Χρηματοδοτικών
Προγραμμάτων της Περιόδου 2007-2003
ιδιαίτερα στον θεματικό τομέα δομημένου
περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης

Δυνατότητες
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Υψηλές καταναλώσεις σε εκτός σχεδίου
οικισμούς λόγω αλόγιστης χρήσης
Απώλεια εσόδων από διαγραφές χρεών και
αδυναμία είσπραξης παλαιών οφειλών
Περιορισμοί
Οικολογική επιβάρυνση του περιβάλλοντος
του υδροφόρου ορίζοντα και του εδάφους,
κίνδυνος μολύνσεων και κακής ποιότητας
ζωής των κατοίκων ιδιαίτερα τους
καλοκαιρινούς μήνες που ο πληθυσμός
πολλαπλασιάζεται
Υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των
δημοτών και κίνδυνος επιβολής προστίμων
από την Ε.Ε.
Η συνολική υποβάθμιση του τουριστικού
προϊόντος
Η μόλυνση της ατμόσφαιρας, καθώς και
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
Η υποβάθμιση της αγροτικής παραγωγής
λόγω της κακής ποιότητας νερού
Ο περιορισμός του διαθέσιμου πόσιμου
νερού, είτε λόγω υπερκατανάλωσης, ή
ρύπανσης των υδροφορέων
Αρνητικές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των
επισκεπτών κατά την θερινή περίοδο
Σταδιακή εξάντληση του υδροφόρου
ορίζοντα με την ολοένα μεγαλύτερη
ανάπτυξη

Ευκαιρίες
Η αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων για την
βελτίωση και αντικατάσταση του δικτύου όπου
αυτό είναι επιβεβλημένο
Η εισαγωγή και αξιοποίηση της τεχνολογίας
ΤΠΕ για τον έλεγχο του δικτύου ύδρευσης και
της κατανάλωσης
Η ενδυνάμωση των διαδημοτικών συνεργασιών
και η επέκτασή τους και σε άλλες αμοιβαία
επωφελείς
οικονομικές
και
κοινωνικές
δραστηριότητες
Η διοχέτευση των επεξεργασμένων λυμάτων για
την άρδευση των καλλιεργειών
Η αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων για την βελτίωση και
αντικατάσταση του δικτύου όπου αυτό είναι
επιβεβλημένο
Αντικατάσταση υδρομέτρων με αντίστοιχα νέας
τεχνολογίας
(ακριβείας)
Εισαγωγή αποτελεσματικών διαδικασιών
τιμολόγησης και είσπραξης οφειλών
προηγούμενων περιόδων

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η άναρχη πολεοδομική συγκρότηση της περιοχής και η προβληματική εξυπηρέτηση του μεγάλου όγκου τουριστών τους
καλοκαιρινούς μήνες.
Η άσκηση σημαντικών πιέσεων στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον από την εποχική τουριστική Δραστηριότητα.
Βελτίωση και επέκταση υδρευτικών αποχετευτικών και δικτύων όμβριων υδάτων σε όλο το Δήμο προς αποφυγή μόλυνσης
περιβάλλοντος και με σκοπό την βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Δίκτυο υδροδότησης που χρήζει βελτίωσης και αντικατάστασης σε μεγάλα τμήματά του
Ανάγκη ολοκλήρωσης των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων
Επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης και εξασφάλισης πρόσθετων υδατικών πόρων
Η ανάγκη για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών
Η ανάγκη ασφαλούς και αποτελεσματικής διοχέτευσης του αυξητικού φόρτου οχημάτων
Η εφαρμογή προγράμματος μετατροπής των αποβλήτων των ελαιοτριβείων
Ορθή λειτουργία – εποπτεία – συντήρηση και επέκταση δυναμικότητας των Ε.Ε.Λ.
Η ανάγκη προστασίας των ακτών από την ρύπανση
Η ανάγκη αποκατάστασης των ακτών από τη διάβρωση
Η δημιουργία πρόσθετων χώρων στάθμευσης
Η ανάγκη βελτίωσης της ενδοδημοτικής οδοποιίας με πραγματοποίηση ασφαλτοστρώσεων και διανοίξεων νέων οδών
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1.1.3. Η Περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες του στο
θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός
και Αθλητισμός»

I. Εκπαίδευση
Η Δ.Ε. Μουδανιών στο σύνολο των οικισμών του διαθέτει δεκατέσσερις σχολικές
μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας συνολικά, καθώς και τρεις παιδικούς σταθμούς.
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ο πληθυσμός του προσχολικού – μαθητικού πληθυσμού
της Δ.Ε. Μουδανιών.
Πίνακας 15: Σχολικές Μονάδες και Πληθυσμοί ανά βαθμίδα εκπαίδευσης Δ.Ε. Μουδανιών
Κατηγορία

Κτηριακές

Μαθητικό

Εκπαίδευσης

Μονάδες

Δυναμικό

Προσχολική

16

436

Πρωτοβάθμια

12

1570

Δευτεροβάθμια

5

1454

Σύνολο Δ.Ε.
Μουδανιών

33

3460

ΠΗΓΗ: Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Χαλκιδικής (2010)

Ο μεγαλύτερος αριθμός των σχολικών μονάδων βρίσκονται χωροθετημένες στην έδρα
του Δήμου, τα Ν.Μουδανιά. Συνεπώς, για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τις πέντε
συνολικά σχολικές μονάδες, τα δύο Γυμνάσια και το ένα Γενικό Λύκειο και το
Επαγγελματικό Λύκειο και η Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.) βρίσκονται στα
Ν.Μουδανιά, ενώ από τους υπόλοιπους οικισμούς της Δ.Ε., μόνο τα Σήμαντρα διαθέτουν ένα
Γυμνάσιο.
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Πίνακας 16: Εκπαίδευση στη Δ.Ε. Μουδανιών
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΑΘΗΤΕΣ

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

31

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

3

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΛΥΝΘΟΥ

22

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙO ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

31

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙO ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

15

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ

18

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΦΛΟΓΗΤΩΝ

48

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ N.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ

34

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

20

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

12

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

24

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

33

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

33

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

43

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

35

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

34

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

436

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ

66

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ

84

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν.ΦΛΟΓΗΤΩΝ -Ν ΠΛΑΓΙΩΝ

163

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

274

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

261

Σελίδα 118 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

149

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

156

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

110

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

89

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

135

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

12

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΛΥΝΘΟΥ

71

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

1570

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

344

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

270

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

155

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

382

ΕΠΑ.Σ. – ΕΠΑ.Λ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

303

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

1454

ΠΗΓΗ: Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Χαλκιδικής (2010)

Επιπλέον, στην Δ.Ε. Μουδανιών λειτουργεί δημόσιο Ι.Ε.Κ. που απαριθμεί 58 μαθητές
και παράρτημα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Ιχθυοκαλλιέργειας με 586 σπουδαστές.
Σχετικά με την υποδομή της εκπαίδευσης στη Δ.Ε. Καλλικράτειας, υφίστανται όλες οι
βαθμίδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Νηπιαγωγείο έως το
Λύκειο. Πιο αναλυτικά, οι υποδομές εκπαίδευσης αναφέρονται παρακάτω:
Ø Νηπιαγωγεία:
Τ.Κ. Αγίου Παύλου – Ν.Ηράκλειας: δύο ολοήμερα νηπιαγωγεία.
Τ.Κ. Λακκώματος: ένα ολοήμερο νηπιαγωγείο.
Ν.Καλλικράτεια: τρία ολοήμερα νηπιαγωγεία, εκ των οποίων του ενός ολοκληρώθηκε η
κατασκευή του το καλοκαίρι του 2010.
Τ.Κ. Ν.Συλλάτων: ένα ολοήμερο νηπιαγωγείο.
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Τ.Κ. Ν.Γωνιάς: ένα ολοήμερο νηπιαγωγείο.
Ø Δημοτικά σχολεία:
Τ.Κ. Αγίου Παύλου – Ν.Ηράκλειας: δύο ολοήμερα δημοτικά σχολεία.

Τ.Κ. Λακκώματος: ένα ολοήμερο δημοτικό σχολείο.
Ν.Καλλικράτεια: δύο ολοήμερα δημοτικά σχολεία και ένα υπό κατασκευή βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Τ.Κ. Ν.Συλλάτων: ένα ολοήμερο δημοτικό σχολείο.
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν ένα Γυμνάσιο και ένα Γενικό Λύκειο – τα
οποία συστεγάζονται στο ίδιο κτήριο - στη Δημοτική Κοινότητα Ν.Καλλικράτειας.
Πίνακας 17: Σχολικές Μονάδες της Δ.Ε. Καλλικράτειας σε σύγκριση με τη Π.Ε.
Βαθμός Εκπαίδευσης
Νηπιαγωγεία
Δημοτικά Σχολεία
Γυμνάσια
Λύκεια

Σχολικές μονάδες
Π.Ε. Χαλκιδικής
Δ.Ε. Καλλικράτειας
98
8
73
6
26
1
20
1

ΠΗΓΗ: Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής (2010)
Αντίστοιχα, στην Δ.Ε. Τρίγλιας υπάρχουν έξι (6) νηπιαγωγεία, τέσσερα (4) δημοτικά
σχολεία, ένα Γυμνάσιο, ένα Γενικό Λύκειο (οι υποδομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στεγάζονται σε δύο ξεχωριστούς όγκους κτηρίων στην Ν.Τρίγλια), καθώς και ένας παιδικός
σταθμός που τοποθετείται στην Ν.Τρίγλια.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, η ετήσια αύξηση του πληθυσμού που προαναφέρθηκε
και η ετήσια αύξηση των αιτήσεων των μαθητών, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη
κατασκευής επιπλέον σχολικών κτηρίων. Επιπλέον, υπάρχει αδήριτη ανάγκη επισκευών των
εγκαταστάσεων σε ορισμένα σχολικά κτήρια, λόγω παλαιότητας και η υλοποίησή τους θα
πρέπει να είναι άμεση, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και υγιεινή των μαθητών και
διδασκόντων.

II. Υγεία – Πρόνοια
Ο σημαντικότερος οικισμός του νεοσύστατου Δήμου και έδρα του Δήμου
Ν.Προποντίδας είναι τα Ν. Μουδανιά, που συγκεντρώνουν σχεδόν το 40% του πληθυσμού
της Δ.Ε. Μουδανιών, το σύνολο των διοικητικών εξυπηρετήσεων και τις σημαντικότερες
κοινωνικές εξυπηρετήσεις. Τα Ν. Μουδανιά κατά συνέπεια, λειτουργούν ως εμπορικό κι
πνευματικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής.
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Ο τομέας υγείας στη Δ.Ε. Καλλικράτειας, στο βαθμό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης
καλύπτεται από έξι αγροτικά ιατρεία που λειτουργούν στους οικισμούς του Λακκώματος, των
Ν. Συλλάτων, της Σωζοπόλεως, της Ν.Ηράκλειας, του Αγ.Παύλου, της Ν.Γωνιάς, καθώς και
από ένα περιφερειακό πολυϊατρείο με έδρα την Ν.Καλλικράτεια, τα οποία υπάγονται στο
Κέντρο Υγείας Ν. Μουδανιών. Επίσης, σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες υπάρχει και από ένα
φαρμακείο. Η γειτνίαση της Δ.Ε. Καλλικράτειας με τη Θεσ/νίκη, παρέχει την δυνατότητα
επαρκούς νοσοκομειακής περίθαλψης.
Επισημαίνεται ότι, στη Δ.Ε. Καλλικράτειας κατασκευάστηκε ένα Πρότυπο Κέντρο
Υγείας Αστικού Τύπου, με φορέα δημοπράτησης και υλοποίησης την Δημόσια Επιχείρηση
Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.), η οποία υπάγεται στο
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το εν λόγω έργο εντάχθηκε στο Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» (Άξονας 1 – Μέτρο 1.2) του
Γ’ Κ.Π.Σ. τον Φεβρουάριο του 2006. Ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε
4.740.000,00€, οι εργασίες κατασκευής του ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2008 και η
ολοκλήρωσή του πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2011.
Το υπόψη έργο είναι πολύτιμο και ιδιαίτερα κοινωνικά επωφελές, όχι μόνο για το
Δήμο Ν.Προποντίδας, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Αποτελεί σημαντικότατο και
στρατηγικής σημασίας – από πλευράς προνοιακών υποδομών – για τον Δήμο έργο.
Στη Δ.Ε. Τρίγλιας λειτουργεί Περιφερειακό Ιατρείο με δυο ιατρούς και μία
νοσηλεύτρια, το οποίο εξυπηρετεί και τις Τ.Κ. Ελαιοχωρίων, Ν. Πλαγίων και Ν. Τενέδου,
ενώ οι υπόλοιπα οικισμοί εξυπηρετούνται από το αγροτικό ιατρείο Ν. Συλλάτων.
Υγειονομικά η περιοχή ανήκει στο Κέντρο Υγείας των Ν. Μουδανιών.
Ταυτόχρονα ο τομέας υγείας στη Δ.Ε. Μουδανιών στο βαθμό της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας ικανοποιείται από οκτώ αγροτικά ιατρεία που λειτουργούν σε όλες τις Τ.Κ.
και Δ.Κ. της Δ.Ε. Μουδανιών, ενώ από τις αρχές της δεκατίας του 1980 λειτουργεί το
(απαρχαιωμένο) Κέντρο Υγείας Ν.Μουδανιών στα πλαίσια του Ε.Σ.Υ. Επιπλέον σε όλες τις
Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες υφίσταται από ένα – τουλάχιστον – φαρμακείο.
Επιπρόσθετα, ο βρεφονηπιακός σταθμός της Δ.Ε. Καλλικράτειας δημιουργήθηκε τον
Δεκέμβριο του 1999. Η δυναμικότητα τότε, ήταν 35 νήπια και 14 βρέφη. Σήμερα, η
δυναμικότητα του βρεφονηπιακού σταθμού, είναι 50 νήπια και 30 βρέφη. Περιλαμβάνει δύο
τμήματα Βρεφικό και Νηπιακό, τα οποία συστεγάζονται. Ο σταθμός στελεχώνεται με 13
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άτομα και μέσω του βρεφονηπιακού σταθμού, επιτυγχάνεται η περίθαλψη και η φροντίδα των
βρεφών και των νηπίων της περιοχής, εξυπηρετώντας τις εργαζόμενες μητέρες.
Συγχρόνως, στην Δ.Ε. Μουδανιών λειτουργούν σήμερα δύο βρεφονηπιακοί σταθμοί
και ειδικότερα, ο πρώτος στην Δ.Κ. Ν.Μουδανιών και ο δεύτερος στην Δ.Κ. Σημάντρων οι
οποίοι εξυπηρετούν συνολικά 192 νήπια και βρέφη. Ταυτόχρονα, στην Δ.Ε. Τρίγλιας
λειτουργεί ένας βρεφονηπιακός σταθμός που επιμελείται την φροντίδα συνολικά 65 νήπια και
βρέφη.
Όσον αφορά την φροντίδα και την μέριμνα των ηλικιωμένων, ο Δήμος
Ν.Προποντίδας διαθέτει υπηρεσίες Κ.Α.Π.Η. σε όλες τις Δ.Ε. (σε επτά Δ.Κ. & Τ.Κ. της Δ.Ε.
Μουδανιών, σε έξι Δ.Κ. & Τ.Κ. της Δ.Ε. Καλλικράτειας και σε πέντε Δ.Κ. & Τ.Κ της Δ.Ε.
Τρίγλιας). Η ίδρυσή τους πραγματοποιήθηκε με σκοπό την πρόληψη βιολογικών,
ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν
αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον, στοχεύουν την
διαφώτιση και την συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων, σχετικά με τα
προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων, αλλά και σε έρευνα σχετικών θεμάτων. Οι
δραστηριότητες των Κ.Α.Π.Η. αφορούν –κυρίως- την διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων
για την ψυχαγωγία συμμετοχή των μελών τους. Πιο συγκεκριμένα, στα Κ.Α.Π.Η. όλων των
Δ.Κ. & Τ.Κ, πραγματοποιούνται: ετήσια εορτή των ηλικιωμένων, κοπή πρωτοχρονιάτικης
πίτας, εκδρομές και συμμετοχή των μελών σε χορωδία. Το πιο σημαντικό μέρος των
αρμοδιοτήτων τους, αφορά την ιατρική παρακολούθηση των μελών, με την πραγματοποίηση
επισκέψεων σε ιατρό και ιατρικών εξετάσεων.
Τέλος, η Δ.Ε. Καλλικράτειας διαθέτει Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας, του οποίου η
λειτουργία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2000. Σκοπός του Γραφείου,είναι η βελτίωση και η
ασφάλιση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας και η αποφυγή ιδρυματικής
φροντίδας με την παροχή κατ’ οίκων υπηρεσιών. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι,
το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας παρέχει και υποστηρικτικές-συνοδευτικές υπηρεσίες και
σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες, όπως σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε άπορες οικογένειες
ακόμα και σε μεμονωμένα άτομα που ζητούν στήριξη. Επιπρόσθετα μέσω του Γραφείου
εξασφαλίζεται στενή συνεργασία με αρμόδιους τοπικούς φορείς , νοσοκομεία και άλλες
υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Ο αριθμός των εξυπηρετούντων ατόμων από τις
δραστηριότητες του Γραφείου, είναι αρκετά ικανοποιητικός.
Συγκεκριμένα:
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Πίνακας 18: Εξυπηρέτηση ατόμων ανά έτος από το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας Δ.Ε.
Καλλικράτειας
Έτος
Αριθμός ατόμων
2006
122
2007
122
2008
100
2009
120
2010
100
ΠΗΓΗ: Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας Δ.Ε.(Οκτώβριος 2010)
Παράλληλα όμως, στην Δ.Ε. Μουδανιών και στην Δ.Ε. Τρίγλιας λειτουργούν εξίσου
οι δομές των δύο τύπων κοινωνικής υποστήριξης ( πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας:
«Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας»), όπου παρέχεται η
επιμέλεια και η φροντίδα στην μεν Δ.Ε. Μουδανιών σε 140 άτομα και στη δε Δ.Ε. Τρίγλιας
σε 110 άτομα. Συγχρόνως, επισημαίνεται ότι, στην Δ.Κ. Ν.Μουδανιών υφίσταται και Κέντρο
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), όπου εξυπηρετούνται 40 παιδιά του Δήμου
μας. Τέλος, λειτουργεί στον Δήμο και πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης αναξιοπαθούντων
οικογενειών.
Γενικότερα, οι κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου
Ν.Προποντίδας, παρουσιάζονται ικανοποιητικές. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζεται από την
επαρκή κοινωνική πολιτική που ασκεί ο Δήμος, καθώς και από την καταλληλότητα των
κοινωνικών υποδομών. Μειονεκτήματα παρουσιάζονται –κυρίως- στις υποδομές της
εκπαίδευσης. Τα βασικά θέματα τοπικής ανάπτυξης στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής που ο
Δήμος θέτει σε προτεραιότητα, αφορούν –κυρίως λοιπόν- τις υποδομές εκπαίδευσης. Στο
θέμα αυτό παρουσιάζονται τα βασικά προβλήματα, οι περιορισμοί, οι δυνατότητες και οι
ευκαιρίες, καθώς και τα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης στα οποία θα επικεντρωθεί ο Δήμος
Ν.Προποντίδας.
Θεματικός Τομέας : Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Απασχόληση
Θέμα Β: Υποδομές Εκπαίδευσης
Προβλήματα:
Ø

Δυνατότητες:

Δυσκολίες στην εξυπηρέτηση του
πλήθους

μαθητών

λόγω

της

αυξημένης πληθυσμιακής ανάπτυξης.

Ø

Οι

αναβαθμισμένες

σχολικές

εγκαταστάσεις αποτελούν παράγοντα
απόφασης

παραμονής των νέων
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Ø

Η ύπαρξη παλιών εγκαταστάσεων

στην

γενέτειρά

τους

και

στον

μειώνει την ασφάλεια των μαθητών.

σχηματισμό στενών δεσμών μ’ αυτή.
Η συγκράτηση του νεαρού σε ηλικία
ανθρώπινου δυναμικού θα συμβάλλει
στο

οικονομικό

και

κοινωνικό

όφελος της περιοχής.
Κίνδυνοι ή Περιορισμοί:
Ø

Ø

Ευκαιρίες :

Κίνδυνος μη κάλυψης των αιτήσεων

Ø

Υπάρχουν ευκαιρίες κατασκευής και

των νέων μαθητών στην περίπτωση

αναβάθμισης

μη σωστού προγραμματισμού

Καλλικράτειας

Κίνδυνος απομάκρυνσης των νέων

αξιοποίηση

από την γενέτειρα.

προγραμμάτων αλλά και με την
αξιοποίηση

του
και

των

Δήμου
με

την

χρηματοδοτικών

των

δράσεων

του

Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων που
αφορούν την Π.Κ.Μ.
Κρίσιμα ζητήματα τοπικής Ανάπτυξης
Ø

Κατασκευή νέων σχολικών μονάδων,όπου απαιτείται

Ø

Αποκατάσταση εξοπλισμού και αιθουσών

III. Πολιτιστικό Περιβάλλον
Στη

Δημοτική

Ενότητα

Μουδανιών

υπάρχει

σημαντικό

απόθεμα

χώρων

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
Η πολιτιστική υποδομή της Δ.E. Μουδανιών έχει ως σημείο αναφοράς τον
αρχαιολογικό χώρο της Ποτίδαιας. Η Ποτίδαια είναι αρχαία πόλη της Χαλκιδικής, η οποία
ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. την εποχή του Περίανδρου από κορίνθιους αποίκους στον
αυχένα της χερσονήσου της Παλλήνης στη θέση, όπου προϋπήρχε η πόλη Παλλήνη. Κατά
τη διάρκεια της εκστρατείας του Ξέρξη εναντίον της Ελλάδας το 480π.Χ. η πόλη ηττήθηκε
ύστερα από πολιορκία. Ένα χρόνο όμως αργότερα ανασυγκροτήθηκε και αντιστάθηκε στην
πολιορκία του Αρτάβαζου. Την ίδια χρονιά ήταν η μόνη πόλη της Μακεδονίας που πήρε
μέρος στη μάχη των Πλαταιών και το όνομά της γράφτηκε στον Χάλκινο τρίποδα που
αφιερώθηκε από τους νικητές στους Θεούς. Αποτέλεσε μέλος της πρώτης ΑθηναϊκήςΔηλιακής Συμμαχίας από την οποία αποστάτησε το 432/1π.Χ. με την υποστήριξη των
Κορινθίων και του Βασιλιά Περδίκα Β'. Η απόσπασή της από την Αθηναϊκή συμμαχία
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υπήρξε μία από τις αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου. Το 431π.Χ. μετά από την
πολιορκία του Αθηναίου στρατηγού Καλλία, υποτάσσεται, οι κάτοικοι της μεταφέρονται
στην Όλυνθο και υποχρεώνεται να φιλοξενήσει Αθηναίους εποίκους.
Μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου η Ποτίδαια απαλλάσσεται από την
Αθηναϊκή ηγεμονική πολιτική και ένα δεύτερο κύμα Αθηναίων εποίκων δέχεται το 362/1π.Χ.
ενώ το356π.Χ. καταστρέφεται από το βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Β΄ και παραδίδεται
στους Ολυνθίους. Το 349/8π.Χ. η πόλη ακολουθεί την τύχη των άλλων πόλεων της
Χαλκιδικής και ενσωματώνεται δηλαδή στο Μακεδονικό Βασίλειο. Μετά από εγκατάλειψη
40 χρόνων περίπου, το 316π.Χ. ο Κάσσανδρος χτίζει στη θέση της Ποτίδαιας μια νέα πόλη
στην οποία δίνει το όνομά του : Κασσάνδρεια. Στο διάστημα που ακολουθεί ως την
κατάληψη της Μακεδονίας από τους Ρωμαίους (168π.Χ.) η Κασσάνδρεια εξελίχθηκε σε
μια από τις ισχυρότερες πόλεις της Μακεδονίας. Στην περίοδο αυτή τοποθετείται
πιθανότατα και η διάνοιξη της διώρυγας, πράγμα που διευκόλυνε την ναυσιπλοΐα και έδωσε
ώθηση στο εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη. (Την πρώτη διώρυγα στην Ποτίδαια
άνοιξε ο Κάσσανδρος, ενώ η ύπαρξή της αναφέρεται από τον 1ο αι. π.Χ. Στη συνέχεια την
επιδιόρθωσε ο Ι. Παλαιολόγος το 1407. Η διώρυγα απέκτησε τη σημερινή της μορφή το 1930
και στα 1970 κατασκευάστηκε η γέφυρα που ενώνει τις δυο ακτές). Το 168 π.Χ. υποτάχθηκε
στους Ρωμαίους και γνώρισε νέα άνθιση. Η παρακμή της πόλης συνδέεται με τις επιδρομές
των Ούννων οι οποίοι το 540 π.Χ. εισέβαλαν στη Μακεδονία. Έτσι, παρά τις προσπάθειες
του Ιουστινιανού τον 14ο αιώνα μ.Χ. πηγές κάνουν λόγο για ολοκληρωτική ερήμωσή
της. Το κάστρο της, σημαντικό για την ασφάλεια ολόκληρης της χερσονήσου, δέχτηκε
επισκευές από τον Ιωάννη Ζ Παλαιολόγο το 1407, καθώς και από τους βενετούς αργότερα.
Το 1430 η πόλη υποτάσσεται στους Τούρκους.
Με την επανάσταση του 1821 οι παλιές οχυρώσεις επισκευάζονται και
επαναχρησιμοποιούνται, ενώ την ίδια περίοδο τοποθετείται η νέα διάνοιξη του καναλιού. Το
1821 οχυρώνονται στο κάστρο της οι επαναστατημένοι Χαλκιδικιώτες αγωνιζόμενοι σκληρά
πριν γίνει ο "χαλασμός της Κασσάνδρας", το γνωστό "ολοκαύτωμα" που η επέτειός του
γιορτάζεται με μεγάλη επισημότητα κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου. Στα Αρχαιολογικά
Μουσεία του Πολύγυρου και της Θεσσαλονίκης υπάρχουν πολλά ευρήματα από τους τάφους
της αρχαίας Ποτίδαιας.
Με την Υπ. Απόφαση 48488/2873/98 επαναοριοθετήθηκε ο αρχαιολογικός χώρος της
Νέας Ποτίδαιας στο σύνολο του. Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει ευρήματα του
αρχαϊκού και κλασσικού οικισμού της Ν.Ποτίδαιας, της μετέπειτα Κασσάνδρειας, η οποία
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εντοπίζεται στο χώρο του σύγχρονου οικισμού αλλά και βόρεια (βόρειο σκέλος
οχυρωματικού τείχους βόρεια της διώρυγας) και νότια αυτού (τμήμα του πολεοδομικού ιστού
καθώς και το νότιο σκέλος του οχυρωματικού τείχους σε απόσταση 2χιλιομέτρων από τον
σύγχρονο οικισμό), του βόρειου νεκροταφείου και του νεκροταφείου της κλασσικής,
ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου, στο οποίο περιλαμβάνεται ο τάφος στη θέση
Πετριώτικα.

Επίσης, με την Υπ. Απόφαση 15769/788/99 καθορίζονται ειδικές ζώνες

προστασίας για την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου
της Νέας Ποτίδαιας.
Η Δ.Ε. Μουδανιών διαθέτει αρκετές υποδομές που μπορούν να φιλοξενήσουν
πολιτιστικές δραστηριότητες. Ως τέτοιες υποδομές αναφέρονται χαρακτηριστικά:
·

Το Μουσείο Ναυτικών Αντικειμένων και Οστράκων, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις
θεματικές ενότητες (Η γέννηση ενός ψαράδικου σκαριού - Ενυδρεία και συλλογή
οστράκων - Αίθουσα αλιευτικών εκθεμάτων - Πολυμέσα). Το μουσείο περιλαμβάνει
ακόμα βιβλιοθήκη για θέματα της θάλασσας και χώρους για διάφορες πολιτιστικές
εκδηλώσεις.

·

Λαογραφικό μουσείο με εκθέματα προερχόμενα από τον προσφυγικό πληθυσμό της
Μικράς Ασίας,

·

Μετοχιακό συγκρότημα Ν. Φλογητών.

·

Ανοιχτό θέατρο χωρητικότητας 2.000 ατόμων.

·

Πνευματικό κέντρο.

·

Δύο ωδεία (ένα δημοτικό και ένα ιδιωτικό).

·

Βιβλιοθήκες.
Παράλληλα, στη Δ.Ε. Μουδανιών δραστηριοποιούνται μια σειρά από πολιτιστικούς

και αθλητικούς συλλόγους, χορωδιακά τμήματα, θεατρικές και χορευτικές ομάδες με
διάφορες δραστηριότητες.
Εν κατακλείδι, η Δ.Ε. Μουδανιών διαθέτει πλήθος αρχαιολογικών και πολιτιστικών
χώρων, αλλά και πολιτιστικών υποδομών και εκδηλώσεων. Η υψηλή πολιτιστική
ταυτότητα της Δ.Ε. Μουδανιών είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει
να διαφυλάξει και να αναδείξει εξωστρεφώς, αποκομίζοντας με αυτό τον τρόπο οφέλη
από την προσέλκυση τουριστών υψηλότερης οικονομικής στάθμης. Άλλωστε, η παροχή
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υπηρεσιών πολιτισμού, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα οποιασδήποτε μορφής τουριστικής
ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια να βελτιωθούν
περαιτέρω οι αξιόλογες πολιτιστικές υποδομές της περιοχής, να αξιοποιηθούν οι
αρχαιολογικοί χώροι, να διατηρηθούν – αξιοποιηθούν οι συλλογές λαογραφικού
ενδιαφέροντος και να γίνουν προσπάθειες αναβίωσης παλαιότερων εθίμων. Κυρίως όμως
η προστασία και η κατάλληλη προβολή και ανάδειξη των υφισταμένων αρχαιολογικών
χώρων, μπορεί να ωθήσει τη δημιουργία νέων μορφών τουρισμού με την προσέλκυση
παραθεριστών – τουριστών με διαφορετικά ενδιαφέροντα και απαιτήσεις, να
συντελέσει στην ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση του
τουριστικού τομέα.
Από την άλλη πλευρά, στη νοτιοανατολική άκρη του οικισμού της Νέας
Καλλικράτειας, ακριβώς επάνω στην ακτογραμμή, βρίσκονται η προϊστορική τούμπα και η
τράπεζα των κλασικών χρόνων. Χωρίς να έχει γίνει συστηματική έρευνα αυτών των
περιοχών, η «τούμπα» κατοικήθηκε από τη νεολιθική περίοδο έως την εποχή του σιδήρου και
η τράπεζα από τους αρχαϊκούς έως τους κλασικούς χρόνους. Το πιο σημαντικό εύρημα των
ιστορικών χρόνων είναι η μαρμάρινη στήλη που βρέθηκε στην περιοχή του νεκροταφείου και
εκτίθεται στο Μουσείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα παριανό έργο, επιτάφιο μνημείο
μιας μικρής κόρης, που χρονολογείται στην ακμή των κλασικών χρόνων (440 π.Χ.).
Ανασκαφικές έρευνες πραγματοποιήθηκαν στη Βεριά των Ν. Συλλάτων το έτος 1990. Τα
μέχρι στιγμής ανασκαφικά δεδομένα της περιοχής οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η κατοίκηση
στην περιοχή της Βεριάς αρχίζει στην προϊστορική περίοδο. Το 280 π.Χ. ο βασιλιάς της
Μακεδονίας Αντίγονος Γονατάς έκτισε την Αντιγόνεια σε μια θέση με φυσική οχύρωση και
σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων βόρεια από τη Ν. Καλλικράτεια. Η Αντιγόνεια σε μικρό
χρονικό διάστημα αναπτύχθηκε και έγινε σημαντική πόλη. Οι νεότερες ανασκαφές στη Νέα
Καλλικράτεια έφεραν στο φως πολλά αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία θα αποτελέσουν
αντικείμενο μελέτης για τους αρχαιολόγους.
Γιορτές, ήθη και έθιμα, ναοί της Ν.Καλλικράτειας
Ø Η γιορτή της Οσίας Παρασκευής
Κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου τιμάται και γιορτάζεται η προστάτιδα της
Καλλικράτειας, η Οσία Παρασκευή. Πραγματοποιείται ψαλμωδία του εσπερινού, περιφορά
και προσκύνημα της εικόνας και προσφορά από κόλλυβα.
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Ø Η γιορτή του Αγίου Νικολάου
Οι κάτοικοι τόσο της Παλαιάς όσο και της Νέας Καλλικράτειας είχαν και έχουν
προστάτη Άγιο στη θάλασσα τον Άγιο Νικόλαο. Πραγματοποιείται λειτουργία στην εκκλησία
την ημέρα της γιορτής του Αγίου (6 Δεκεμβρίου), περιφορά της εικόνας και αγιασμός των
νερών της θάλασσας με την εικόνα του Αγίου.
Ø Το έθιμο των Αγίων Θεοδώρων
Την παραμονή της γιορτής οι κοπέλες φέρνουν στην εκκλησία μια πιατέλα με σιτάρι
την οποία την «διαβάζει» ο παπάς και η καθεμία παίρνει από επτά σπόρους. Την επόμενη
μέρα προσπαθούν να εξηγήσουν τα όνειρα που είδαν.
Ø Το έθιμο των Αγίων Σαράντα
Στις 9 Μαρτίου οι γυναίκες κάνουν κρασόπιτες και φυτεύουν δέντρα.
Ø Τα Λαζαράκια
Το Σάββατο του Λαζάρου οι γυναίκες πλάθουν τα «Λαζαράκια» με ζύμη νηστίσιμη.
Τα λαζαράκια έχουν σχήμα μικρών κούκλων και μοιράζονται στις γειτονιές.
Ø Το κάψιμο του Οβριού
Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής οι νέοι τοποθετούν σε ένα κάρο ξύλα στην σκάλα
της Καλλικράτειας. Τοποθετούν μια αγχόνη από όπου κρέμεται το ομοίωμα ενός ανθρώπου.
Μετά την περιφορά του επιτάφιου οι νέοι βρίζουν και καταριούνται τον Οβριό και αφού τον
περιλούσουν με πετρέλαιο, τον καίνε. Το κάψιμο του Οβριού αποτελεί μια ευκαιρία για τους
πρόσφυγες να καταφερθούν εναντίον όχι του Οβριού αλλά εναντίον των κατακτητών.
Οι παραδοσιακές γιορτές της Χριστιανοσύνης όπως τα Χριστούγεννα, η
Πρωτοχρονιά, τα Θεοφάνια και το Πάσχα γιορτάζονται και στην Ν.Καλλικράτεια με την
ίδια κατάνυξη και ευλάβεια, όπως και στο σύνολο της χώρας μας. Επίσης, ορισμένα έθιμα
έχουν τις ρίζες τους στην Παλαιά Καλλικράτεια, όπως η Βαρβάρα (πίτα που
κατασκευάζονταν για να γλυκάνουν την βλογιά), οι Απόκριες, η Πρωτομαγιά, οι
Φανουρόπιτες κ.λ.π.
Συνοψίζοντας, η Ν. Καλλικράτεια σήμερα έχει τέσσερις εκκλησίες. Την νεόχτιστη
εκκλησία της Οσίας Παρασκευής, την εκκλησία του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, την
εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου και το εκκλησάκι του Αγίου Τρύφωνα στο «Τσαλί Μετόχι».
Η Δ.Ε. Καλλικράτειας ευρύτερα χαρακτηρίζεται από μία αρκετά έντονη πολιτιστική
και καλλιτεχνική δραστηριότητα. Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και πραγματοποίηση των
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πολιτιστικών δρώμενων έχουν ο νεοσύστατος δημοτικός

οργανισμός πολιτισμού και

αθλητισμού, καθώς και οι πολιτιστικοί του σύλλογοι.
Ειδικότερα, στη Ν. Καλλικράτεια λειτουργεί ο πολυπληθέστερος σύλλογος του
ενοποιημένου Δήμου με την επωνυμία: «Πολιτιστικός Μορφωτικός Λαογραφικός
Σύλλογος Ν. Καλλικράτειας», ο οποίος οργανώνει ποικίλες πολιτιστικές, πνευματικές και
κοινωνικές εκδηλώσεις. Ο σύλλογος αυτός ιδρύθηκε το 1981 από ανθρώπους με ευαισθησία
και αγάπη για τον τόπο τους, με σκοπό τη συνέχιση της παράδοσης και της πολιτιστικής
κληρονομιάς. Επιγραμματικά αναφέρονται τμήματα χορευτικά, χορωδίας, ζωγραφικής,
σκακιού, αιμοδοσίας, ποδηλατοδρομίας κ.ο.κ.
Επιπλέον Πολιτιστικοί Σύλλογοι της Δ.Ε. Καλλικράτειας, είναι:
Ø Σύλλογος Ποντίων Νέας Καλλικράτειας.
Ø Σύλλογος «Ανατολικοθρακιωτών» Λακκώματος.
Ø Σύλλογος Ποντίων Λακκώματος.
Ø Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Ν. Γωνιάς.
Ø Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ν. Συλλάτων.
Ø Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Σωζόπολης.
Ø Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Διόνυσος Αγίου Παύλου.
Ø Πολιτιστικός Σύλλογος Ν. Ηράκλειας «Πέρινθος».
Το μουσικό αίσθημα της Δ.Ε. Καλλικράτειας εξυπηρετείται με την δράση της
Φιλαρμονικής Σχολής, αλλά και της Μουσικής Σχολής του τμήματος πολιτισμού, καθώς οι
νέοι αλλά και όλοι οι δημότες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αγαπήσουν την
μουσική. Στο Λάκκωμα –επίσης- λειτουργεί το Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο
Λακκώματος που συμβάλλει στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων και των
δημοτών, στην ψυχαγωγία τους, στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και τέλος, στην
βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην άνοδο του πνευματικού επιπέδου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, στη Δ.Ε. Καλλικράτειας κατασκευάστηκε ένα «Κτήριο
πολλαπλών χρήσεων και αίθουσας κινηματογράφου του Δήμου Καλλικράτειας» (με φορέα
δημοπράτησης και υλοποίησης τον Δήμο Καλλικράτειας ως προϊσταμένη αρχή και ως
διευθύνουσα υπηρεσία την Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Χαλκιδικής), για να καλύψει ποικίλες
δραστηριότητες που αφορούν τις πολιτιστικές ανάγκες των κατοίκων.
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Το εν λόγω έργο εντάχθηκε στα Αναπτυξιακά Προγράμματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
«Ε.Π.Τ.Α.» και «ΘΗΣΕΑΣ» (963.000,00€) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και ο συμβατικός του
προϋπολογισμός ανήλθε σε 1.347.099,79€, ενώ οι εργασίες κατασκευής του ξεκίνησαν τον
Ιανουάριο του 2006 και η ολοκλήρωσή του υλοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009.
Σημειώνεται ότι, για το κτήριο που θα στεγάσει την αίθουσα του θεάτρου,
απαιτούνται οι απαιτούμενες οικοδομικές (π.χ. επιχρίσματα, επιστρώσεις δαπέδων,
κουφώματα, ειδικές μεταλλικές κατασκευές κ.ά.), ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (για
παράδειγμα, εγκατάσταση θεατρικού φωτισμού, εγκατάσταση οπτικοακουστικών κ.ά.),
καθώς και η αντίστοιχη προμήθεια του εξοπλισμού του (όπως π.χ. καθίσματα,
οπτικοακουστικός εξοπλισμός κ.τ.λ.), που θα το καταστήσουν ολοκληρωμένο, αυτοτελές και
λειτουργικό.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπόψη έργου ανέρχεται σε 947.956,18€ και ο
σχετικός φάκελος του έργου, υποβλήθηκε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για χρηματοδότηση -μέσω της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.- τον
Ιούλιο του 2010.
Όσον αφορά τη Δ.Ε. Τρίγλιας αξίζει να σημειωθεί σ’ αυτό το σημείο ότι,
περιλαμβάνει εντός των ορίων της έναν παγκοσμίου ενδιαφέροντος αρχαιολογικό χώρο
παλαιοντολογικής σπουδαιότητας, το Σπήλαιο των Πετραλώνων. Βρίσκεται εντός του
όρους «Κατσίκα» και έξω από τη Τ.Κ. Πετραλώνων. Επρόκειτο για σπήλαιο παγκοσμίου
φήμης, μοναδικό για τα πλούσια και μεγάλης αρχαιολογικής αξίας παλαιοντολογικά του
ευρήματα, πλούσιο σε σταλακτικό διάκοσμο μοναδικής ομορφιάς. Το σημαντικότερο εύρημα
του Σπηλαίου των Πετραλώνων, είναι το κρανίο του ανθρώπου των Πετραλώνων, που
χρονολογείται –περίπου- στα 600.000 χρόνια και θεωρείται ένας από τους αρχαιότερους
ανθρώπους της Ευρώπης. Συγχρόνως, έχουν εντοπιστεί πλήθος οστών προϊστορικών ζώων,
ενώ τα συγκεκριμένα παλαιοντολογικά ευρήματα εκτίθενται για το κοινό στο μουσείο του
σπηλαίου.Οι ανασκαφές συνεχίζονται αδιάκοπα, ενώ ανακαλύπτονται διαρκώς όλο και
περισσότεροι χώροι του σπηλαίου. Σημαντικά παλαιοντολογικά ευρήματα, βρίσκονται ακόμη
διάσπαρτα στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Τρίγλιας.
Παράλληλα, η Δ.Ε. Τρίγλιας οργανώνει
πολιτιστικών
αναβάθμιση

και

αθλητικών

και

δραστηριοτήτων,που

υλοποιεί
συμβάλλουν

πλήθος
καθοριστικά

στην

της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Συγκεκριμένα, στη Ν. Τρίγλια, την

εβδομάδα πριν τις 26 Ιουλίου που είναι η γιορτή της Αγίας Παρασκευής, πραγματοποιούνται
συναυλίες, παραστάσεις και παραδοσιακές βραδιές, με συμμετοχή καλλιτεχνικών ομάδων
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από όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Ακόμη, στις 2 Μάιου γιορτάζονται τα Αγιοθανάσια προς
τιμήν του ομώνυμου αγίου.
Στα Ν. Πλάγια, στη γιορτή της «Ζωοδόχου Πηγής» οργανώνεται παραδοσιακό
γλέντι και «κουρμπάνι». Στη Ν. Τένεδο, γιορτάζεται ο Άγιος Γεώργιος, στο ομώνυμο
ξωκλήσι και η «Κοίμηση της Θεοτόκου» στις 15 Αυγούστου με διάφορες πολιτιστικές
εκδηλώσεις και «κουρμπάνι». Στην Κρήνη, στις 9 Μάιου, γιορτάζεται ο Άγιος
Χριστόφορος, ενώ στις 15 Αυγούστου η «Κοίμηση της Θεοτόκου» με παραδοσιακά
χορευτικά συγκροτήματα, διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και «κουρμπάνι»». Τέλος, στα
Πετράλωνα, στις 20 Ιουλίου, γιορτάζεται ο Προφήτης Ηλίας στο ομώνυμο ξωκλήσι με τη
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Στην περιοχή της Δ.Ε. Τρίγλιας δραστηριοποιούνται επίσης, οι παρακάτω
πολιτιστικοί σύλλογοι:


"Σύλλογος για τον Πολιτισμό και την Υγεία" στη Τ.Κ. Ελαιοχωρίων με 80

μέλη και αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων.


"Λαογραφικός Σύλλογος

Ν.

Τρίγλιας"

με 130 μέλη και

αίθουσα για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων που διοργανώνει.


"Πολιτιστικός Σύλλογος των απανταχού

Τριγλιανών" με

πλούσια

πολιτιστική δράση, τόσο στο δήμο, όσο και σε ολόκληρη τη χώρα. Σημειώνεται ότι, ο
συγκεκριμένος Σύλλογος έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και παράρτημα στη Ραφήνα Αττικής.


"Εκπολιτιστικός - Μορφωτικός Σύλλογος" στη Τ.Κ. Κρήνης με 70 μέλη.



Πολιτιστικός Σύλλογος Ν. Πλαγίων.



Σύλλογος Νέων.

IV. Αθλητισμός
Έντονη είναι η αθλητική δραστηριότητα που παρατηρείται στις Δημοτικές Ενότητες
του νεοσύστατου Δήμου, καθώς ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου
Ν.Προποντίδας έχει μία δυναμική παρουσία στη διάρκεια των τελευταίων ετών,
πραγματοποιώντας ποικίλα και πολυσήμαντα αθλητικά γεγονότα, που συμβάλλουν στην
προοπτική εξέλιξης της τοπικής κοινωνίας. Μέσω αυτού υλοποιούνται προγράμματα μαζικού
αθλητισμού χειμερινής και καλοκαιρινής περιόδου. Συνολικά υπάρχουν 40 τμήματα εκ των
οποίων 12 είναι γυναικών, 18 παιδικά, 7 τρίτης ηλικίας και 3 παλιννοστούντων.
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Ειδικότερα, στην Δ.Ε. Καλλικράτειας λειτουργούν τμήματα καλαθοσφαίρισης,
ποδοσφαίρου, πετοσφαίρισης, αντισφαίρισης και μοντέρνου χορού, τα οποία απαριθμούν
γύρω στους 460 αθλητές. Πρόσφατα, ο (πρώην) Αθλητικός Οργανισμός ξεκίνησε την
συνεργασία του με τον Α.Σ. Τρίτωνα Θεσ/νίκης και λειτουργεί και τμήματα στίβου (άλματα,
δρόμους, ρίψεις), όπου συμμετέχουν 40 παιδιά. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε
πως, η ομάδα στίβου είχε μεγάλη διάκριση στην διοργάνωση του (πρώην) Αθλητικού
Οργανισμού του Δήμου Μουδανιών Χαλκιδικής στα «Αγιοαθανάσια» κερδίζοντας 6 χρυσά
και 7 αργυρά στις ρίψεις, στους δρόμους και στα άλματα. Υπό την αιγίδα του Αθλητικού &
Πολιτιστικού Οργανισμού, είναι οι Σύλλογοι Ποδοσφαίρου όλων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων. Χαρακτηριστικά, οι ποδοσφαιρικές ομάδες της Δ.Ε. Καλλικράτειας,
είναι ο «Αστέρας» Ν. Συλλάτων και ο «Αριστοτέλης» Ν. Γωνιάς, ο «Διγενής» Λακκώματος
και η «Πρόοδος» Ν. Ηράκλειας και τέλος η ποδοσφαιρική ομάδα της Ν. Καλλικράτειας. Η
ποδοσφαιρική ομάδα της Ν. Καλλικράτειας συμμετέχει στην Β’ Εθνική.
Σημαντική, είναι η δραστηριότητα του Ιππικού ομίλου. Από το 1995 και κάθε χρόνο
στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του «Κλήδονα», γίνονται τρεις ιπποδρομίες σε κυκλικό στίβο
στην περιοχή «Σαχάρα» της Δ.Ε. Καλλικράτειας: μία των 1000 μέτρων, μία των 1400 μέτρων
και μία των 1800 μέτρων. Σκοπός του ομίλου μακροπρόθεσμα εκτός από την
πραγματοποίηση ιπποδρομιών, είναι η πραγματοποίηση ιππικών αγώνων και αγώνες
δεξιοτεχνίας.
Ο Ναυτικός όμιλος της Δ.Ε. Καλλικράτειας αναπτύσσει σημαντικές δραστηριότητες,
όπως κωπηλασία, ιστιοπλοΐα, κολύμβηση, υδατοσφαίριση κ.ο.κ. Στόχος του ομίλου, είναι η
δημιουργία μουσείου ναυτικών οργάνων, κοχυλιών, ενυδρείων, καθώς και η καθιέρωση
διαλέξεων, εκδηλώσεων και προβολών μορφωτικών ταινιών. Επιπλέον, λειτουργούν
Μοτοσυκλετικός Σύλλογος και ο Σύλλογος «Αγωνιστικά Ταχυδρομικά Περιστέρια Δ.Ε.
Καλλικράτειας». Ο σύλλογος διακρίθηκε σε πανελλήνιο πρωτάθλημα πετυχαίνοντας πολλές
νίκες κατ’ επανάληψη.
Επισημαίνεται ότι, στη Δ.Ε. Καλλικράτειας κατασκευάστηκε ένα «Γυμναστήριο
Βαρέων Αθλημάτων και αίθουσα ανάπαυσης και επιδείξεων στο Δ.Δ. Ν.Γωνιάς Δήμου
Καλλικράτειας», με φορέα δημοπράτησης και υλοποίησης τον Δήμο Καλλικράτειας ως
προϊσταμένη αρχή και ως διευθύνουσα υπηρεσία την Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Χαλκιδικής.
Το εν λόγω έργο εντάχθηκε στις οριζόντιες δράσεις του Αναπτυξιακού Προγράμματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τον Απρίλιο του
2006 και η έγκριση δημοπράτησής του από την Γ.Γ.Α δόθηκε τον Ιούλιο του ιδίου έτους. Ο
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συνολικός του προϋπολογισμός ανήλθε σε 491.901,01€, οι εργασίες κατασκευής του
ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2006 και η ολοκλήρωσή του πραγματοποιήθηκε τον
Σεπτέμβριο του 2007.
Στους αθλητικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται στη Δ.Ε. Μουδανιών,
ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Μουδανιών, με πλήθος διακρίσεων σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Η Δ.Ε. Μουδανιών διαθέτει αρκετές υποδομές που μπορούν να φιλοξενήσουν
αθλητικές δραστηριότητες. Ως τέτοιες υποδομές αναφέρονται χαρακτηριστικά:
·

Κλειστά Γυμναστήρια.

·

Εννέα γήπεδα ποδοσφαίρου.

·

Ένα γήπεδο καλαθοσφαίρισης.

Ανάλογα, η Δ.Ε. Τρίγλιας διαθέτει σε όλες τις Τ.Κ. της υπαίθρια γήπεδα ποδοσφαίρου και
καλαθοσφαίρισης, ενώ στην Δ.Κ. Ν.Τρίγλιας υφίσταται αθλητικό κέντρο, το οποίο
συμπεριλαμβάνει –μεταξύ άλλων- και κλειστό γυμναστήριο.

V. Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου άσκησης κοινωνικής, πολιτιστικής και αθλητικής
πολιτικής

1.«Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας», με
έδρα τα Ν. Μουδανιά.(Έτος Ίδρυσης: Φ.Ε.Κ.590/Β/14-04-2011).
Την διοίκηση του Νομικού Προσώπου αναλαμβάνει εννεαμελές διοικητικό
συμβούλιο, το οποίο αποτελείται:
-

Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο (2) –τουλάχιστον- ορίζονται από
τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

-

Ένα (1) μέλος, που είναι χρήστης των υπηρεσιών του νομικού προσώπου.

-

Δύο (2) μέλη, τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες
γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.

-

Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού

Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
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Σκοπός του Νομικού Προσώπου, είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι
υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων:
α) Στον τομέα του πολιτισμού:
1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
2. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η
προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που
παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών
κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών
και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λ.π.,
καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
3. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και
ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
4. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών
εκδηλώσεων ή η συμμετοχή του σε αυτά.
5. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
6. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
β) Στον τομέα του αθλητισμού:
1. Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και

κοινοτικών

γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.
2. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
Επιπλέον, στους σκοπούς του Ν.Π. περιλαμβάνεται και η λειτουργία Παιδικού Δημοτικού
Σταθμού στα Ν. Μουδανιά
Ειδικότερα για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, αναλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής
δράσεις:
Α. Ο ετήσιος προγραμματισμός των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που
πραγματοποιούνται στα όρια του Δήμου Νέας Προποντίδας και ο συντονισμός όλων των
φορέων που εμπλέκονται σ’ αυτές.
Β. Η οργάνωση και η συμμετοχή σε προγράμματα Εθνικά και Κοινοτικά.
Γ. Η διοργάνωση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων με σκοπό την καλλιέργεια, διαπαιδαγώγηση και ευαισθητοποίηση των
κατοίκων και ιδιαίτερα την νεολαίας.
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Δ. Η ανάδειξη και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων και υποδομών που υπάρχουν στο
Δήμο (το Κλειστό Θέατρο, το Ανοιχτό Θέατρο, Μουσεία, εκθετήρια κ.λ.π.) μέσω
διοργάνωσης αντίστοιχων εκδηλώσεων, φεστιβάλ επιστημονικών και καλλιτεχνικών
ημερίδων.
Ε. Η μετάκληση και παρουσίαση συγκροτημάτων και θιάσων από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, οι πολιτιστικές ανταλλαγές με φορείς άλλων χωρών και η προσέγγιση της
κουλτούρας και του πολιτισμού μας. Η προώθηση ανταλλαγών με ομογενειακές
οργανώσεις και η καλλιέργεια δεσμών με τους απόδημους Έλληνες ιδίως αυτών που
προέρχονται από περιοχές του Δήμου. Η μελέτη και παρουσίαση του πολιτισμού των
αλησμόνητων πατρίδων, καθώς και η καλλιέργεια δεσμών με αυτές στο μέγιστο βαθμό.
Στ. Η θεσμοθέτηση βραβείων, υποτροφιών και λοιπών υλικών ή ηθικών αμοιβών
προκειμένου να αναπτυχθούν δραστηριότητες, που προωθούν τους σκοπούς του νομικού
αυτού προσώπου. Η αναζήτηση, μελέτη και ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, του
πολιτισμού, της παράδοσης του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.
Ζ. Η ανάληψη εκδοτικών πρωτοβουλιών και η χρηματοδότηση επιστημονικών ερευνών
για ζητήματα που σχετίζονται με το σκοπό του Οργανισμού.
Η. Η καλλιέργεια του πνεύματος εθελοντισμού και η προώθηση της ερασιτεχνικής
δημιουργίας των κατοίκων σε διάφορους τομείς. Ιδίως αναφέρονται η προστασία του
περιβάλλοντος και η ανάδειξη οικολογικής συνείδησης, η οργάνωση υποδομής για την
αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε ειδικές κοινωνικές ομάδες, καθώς και σε πληγέντες
από θεομηνίες, καταστροφές, σεισμούς κ.λ.π.
Θ. Η συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια κ.λ.π. για την προώθηση του τουριστικού,
αγροτικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα του τόπου.
Για την επίτευξη των παραπάνω, δημιουργήθηκαν οι εξής τομείς:
Ι) Τομέας Μουσικών Τεχνών.
Ο τομέας Μουσικών Τεχνών αποτελείται από τα τμήματα:
1. Φιλαρμονικής, που υπάγονται:
α. Μπάντα.
β. Ορχήστρα εγχόρδων και πνευστών.
γ. Χορωδία.
δ. Μαντολινάτα
2. Δημοτικών Ωδείου, που υπάγονται οι σχολές:
α. θεωρητικής μουσικών και ανώτερων θεωρητικών.
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β. Οργανικής μουσικής, που υπάγονται τα τμήματα: πιάνου, ακορντεόν - εγχόρδων
(βιολιού, βιόλας, βιολοντσέλου, κοντραμπάσου) - κιθάρας, μαντολίνου λαϊκών
παραδοσιακών οργάνων - πνευστών οργάνων (φλάουτο, όμποε, κουαρτίνο, κλαρίνο,
φαγκότο, κορνέτα, φλυκόρνο, αλτικόρνο, τρομπόνι, ατίρο, ενφώνιο, μπάσσο, κόρνο
σαξόφωνο, κάσα).
- κρουστών οργάνων.
- κλασσικής κιθάρας, τσέμπαλου και κρουστών (Φ.Ε.Κ. 760/τ. Β/19/10/99)
γ. Δραματικής απαγγελίας.
δ. Βυζαντινής μουσικής (Φ.Ε.Κ. 882/25.10.95).
ε. Σύνθεσης (Φ.Ε.Κ. 1032/12.11.96) στ.φωνητικής μουσικής.
ζ. Διεύθυνσης μπάντας, ορχήστρας, χορωδίας η. Χορού.
θ. Παιδαγωγικής σχολής μουσικής.
ι. Μουσικής προπαιδείας.
ΙΙ) Τομέας Μορφωτικής – Πνευματικής Εξύψωσης.
Ο τομέας μορφωτικής – πνευματικής εξύψωσης αποτελείται από τα τμήματα:
Βιβλιοθηκών.
Αναγνωστηρίων.
Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Θεάτρου.
Πνευματικά Κέντρα.
Κινηματογραφικές λέσχες.
Νεανικών δραστηριοτήτων.
ΙΙΙ) Τομέας Ιστορικού Αρχείου:
α) ο εντοπισμός, η συγκέντρωση και η φύλαξη του αρχειακού υλικού που σώζεται η
παράγεται ακόμα και σήμερα και περιέχει πολύτιμες μαρτυρίες για τη διοικητική,
κοινωνική, οικονομική ιστορία του Δήμου Νέας Προποντίδας,
β) η εποπτεία, διάσωση, συντήρηση, καταγραφή, μικροφωτογράφηση, ταξινόμηση και
ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού και η διάθεση προς μελέτη όλων των δημοσίων και
ιδιωτικών αρχείων, εγγράφων και χειρογράφων τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και
στην πολιτική κληρονομιά και σε ό,τι έχει σχέση με τη διοικητική, οικονομική και
κοινωνική ζωή του Δήμου Νέας Προποντίδας.
γ) η συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, την Εκκλησία, τα εκκλησιαστικά και άλλα
ιδρύματα και άλλους φορείς για τη διάσωση του αρχειακού υλικού,
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δ) η συνεργασία με τους κατόχους ιδιωτικών αρχείων, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό
ενδιαφέρον,
ε) η προβολή αντικειμένων που σχετίζονται με την κοινωνική ζωή, την οικονομική
κατάσταση, την πολιτιστική δραστηριότητα, τα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων της
περιοχής,
στ) η έκδοση μελετών, δοκιμίων και άλλων συγγραφικών έργων που πραγματεύονται
θέματα σχετικά με τους κατοίκους ή με τον ίδιο το Δήμο Νέας Προποντίδας,
ζ) η παρακολούθηση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των εκδόσεων που αφορούν τον
Δήμο Νέας Προποντίδας και η δημιουργία βιβλιοθήκης με όλα τα βιβλία που κατά
καιρούς έχουν εκδοθεί και αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Δήμο Νέας Προποντίδας,
η) διοργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, ομιλιών και συναφών εκδηλώσεων,
θ) η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς
φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
ι) ο εμπλουτισμός με αγορά ή αποδοχή δωρεάς αρχειακού υλικού από τους κατόχους τους
και ομοιότυπων αρχειακού υλικού που βρίσκονται σε ξένα κράτη ή οργανισμούς,
ια) κάθε άλλη δραστηριότητα που εξυπηρετεί το σκοπό του Αρχείου.
ΙV) Τομέας Λαογραφίας – Εικαστικών Τεχνών – Μουσείων.
V)Τομέας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ν. Μουδανιών:
Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση, συναισθηματική,
ψυχοσωματική, κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική
μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.
VI) Τομέας Αθλητισμού.
Ο τομέας αθλητισμού αποτελείται από τα τμήματα:
Μαζικού αθλητισμού, που υπάγονται τα τμήματα:
α. Αθλητισμός- παιδί.
β. Αθλητισμός – γυναίκα.
γ. Παιδί – θάλασσα.
δ. Αθλητισμός – ώριμη ηλικία.
Αθλητισμού, που υπάγονται τα τμήματα:
α. Ναυταθλητισμός.
β. Ατομικά και ομαδικά αθλήματα.
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2.«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέας Προποντίδας», με έδρα την Ν. Τρίγλια (Έτος
Ίδρυσης: Φ.Ε.Κ.590/Β/14-04-2011).
Την διοίκηση του Νομικού Προσώπου αναλαμβάνει επταμελές διοικητικό
συμβούλιο, το οποίο αποτελείται:
i.

Τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και τουλάχιστον ένα μέλος εξ’ αυτών
προέρχεται από τη μειοψηφία.

ii.

Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Ο Κοινωνικός Φορέας
ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

iii.

Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας που έχουν
πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

iv.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20)
εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην
επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση αυτών. Σε αντίθετη
περίπτωση ορίζεται ως μέλος ένας δημότης με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το
αντικείμενο της επιχείρησης.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου
και λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του Δημοτικού Συμβουλίου
(άρθρο 256, παρ. 2 του Ν. 3463/2006).
Σκοπός του Νομικού Προσώπου, είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι

υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων:
1. Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης:
α) Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής - παιδικής ηλικίας - τρίτης ηλικίας.
β) Η δημιουργία και λειτουργία: - κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,
- προγραμμάτων για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά.
γ) Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις
για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
δ) Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη
δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και
ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την
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υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της
Κοινότητας.
ε) Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις:
- παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
- βρεφοκομείων,
- ορφανοτροφείων,
- κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας,
- ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,
- γηροκομείων,
- Βοήθεια στο Σπίτι,
- Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας,
- Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας,
- Κέντρων για Α.Μ.Ε.Α.,
- ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες,
- αναψυχής ατόμων με αναπηρία.
στ) Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα για την
εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής
ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων και επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων,
καθώς και μέλη των οικογενειών αυτών.
ζ) Η προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής
κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κέντρου Υποστήριξης της Τοπικής Οικονομίας.
2. Τομείς παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
α) η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών,
β) η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.
3. Τομέας Περιβάλλοντος:
α) Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού,
αρχιτεκτονικού και

πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και

ευρωπαϊκών πολιτικών.
β) Η λειτουργία σφαγείων.
γ) Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
δ) Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων.
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στ) Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης του δήμου.
ε)

Η Δημιουργία και

λειτουργία κέντρων

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

και

πληροφόρησης.
στ) Η παρακολούθηση και υλοποίηση των προγραμμάτων «Καθαρές ακτές», «Γαλάζιες
σημαίες» και λοιπών σχετικών προγραμμάτων.
Επιπρόσθετα, στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνονται:
- Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.
- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την
ανάπτυξη της περιοχής τους.
-

Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της

απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.
- Ο σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς
και η συνεργασία με άλλους φορείς για τη συμμετοχή σε αυτά.
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_03: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΟΜΕΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΤΑ

Δημοτικές Ενότητες
Δ.Ε.3
Δ.Ε.4
Ν.Τρίγλιας

Δ.Ε.1
Ν.Μουδανιών

Δ.Ε.2
Ν.Καλλ/τειας

4

2

1

1

Επωφελούμενοι

309
#
#
#
#

140
#
#
#
#

59
#
#
#
#

110
#
#
#
#

Αιτήσεις

19
4257

8
2218

6
1405

5
634

Αριθμός αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν

4257

2218

1405

634

Δ.Ε.5

Δ.Ε.6

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης
Υγεία - Πρόνοια
Υπηρεσίες Υγείας (πλήθος)
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας "Βοήθεια στο Σπίτι" & "Μονάδα Κοινωνικής
Μέριμνας"
Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών

Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας
Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Δημόσια Υγεία - Αγωγή Υγείας

Υπηρεσίες Πρόνοιας (πλήθος)
Κ.Α.Π.Η. (πλήθος δομών)
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Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
Αιτήσεις

Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών
Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.
Αιτήσεις

Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών
Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί
Αιτήσεις

Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών
Κ.Η.Φ.Η.
Αιτήσεις

Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών
Δομές Ανοιχτής Φροντίδας
Αιτήσεις

Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών
Δομές Ψυχικής Υγείας
Αιτήσεις

Εντάξεις
Δομές Υποστήριξης Α.με.Α.
Αιτήσεις

Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών
Κινητές Μονάδες
Λοιπές Υπηρεσίες Πρόνοιας
Κ.Ε.Φ.Ο.

1
40

1
40

#
#

#
#

40
#
#

40
#
#

#
#
#

#
#
#

#

#

#

#

6
337

3
192

2
80

1
65

325
#
#

181
#
#

79
#
#

65
#
#

#

#

#

#

#
#

#
#

#
#

#
#

#

#
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Επωφελούμενοι (65άτομα, τα οποία έχουν προσμετρηθεί στον παιδικό σταθμό
Τρίγλιας)

Εθελοντικός Τομέας (Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες)
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Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Πρόνοιας
Δομές Πρόνοιας στο Δήμο Ν. Προποντίδας: Κέντρο Υγείας, Αγροτικά Ιατρεία, Ιδιωτικά Ιατρεία, Κ.Α.Π.Η., Ιδιωτικοί και Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, Φαρμακεία κ.λ.π. Προγράμματα/Δράσεις/
Ενέργειες: 1. Σχεδιασμός και εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν στην κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, της οικογένειας, των εφήβων, των ευπαθών
κοινωνικών ομάδων, στην παραβατικότητα ανηλίκων, στην ανάπτυξη του εθελοντισμού, στην άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, στην δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής
Φροντίδας, καθώς και στην ισότητα των φύλων. 2. Εφαρμογή νέων αρμοδιοτήτων που προβλέπεται από τον Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα"Καλλικράτης" να μεταφερθούν στους Δήμους, οι οποίες
μεταξύ άλλων είναι: α)Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και άσκηση εποπτείας και ελέγχου δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών σταθμών και παιδικών εξοχών β) Έκδοση
βιβλιαρίων ανασφαλίστων, γ) Χορήγηση Επιδομάτων Πρόνοιας κ.λ.π.

Υποδομές Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης
Πλήθος
Νηπιαγωγεία
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Σχολές Γονέων
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Μουσικές Σχολές
Κέντρα Εικαστικών Τεχνών
Λοιπές Υποδομές Εκπαίδευσης

Σύνολο
31
19
12
1
1

Δ.Ε.1

Δ.Ε.2

Δ.Ε.3

Δ.Ε.4

15
10
8
1
1

9
6
2

7
3
2

287
0
0

121
0
0

51
0
0

Δ.Ε.5

Δ.Ε.6

ΕΕΕΕΚ για ΑμεΑ (προσμετρήθηκε στη Β' θμια) ???????

Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες
Πληθυσμός
Α.με.Α.
Άστεγοι
ΡΟΜΑ

459
0
0
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Μετανάστες

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΝΟΙΑ

6000

3000

2000

1000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Μέριμνα και εξασφάλιση κατάλληλων υλικοτεχνικών Υποδομών για τα σχολεία Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης
2. Σχεδιάζει για εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη μαθητών Α΄θμιας και Β΄θμιας
εκπαίδευσης
3. Ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης
4. Μέριμνα, οργάνωση και εφαρμογή προργαμμάτων που απευθύνονται στους νέους και τα προγράμματα της
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
1. Σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο
2. Σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα
των φύλων
3. Εφαρμόζει το πρόγραμμα εξωϊδρυματικής προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
1. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας
2. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.
3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Κ.Ε.Κ. Παιδείας και Πολιτισμού
Κέντρο Πρόληψης "ΠΝΟΗ"
Σύλλογος Α.Μ.Ε.Α. "ΑΓΑΠΗ"
Ο.Α.Ε.Δ.
Σύλλογος Πολυτέκνων
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Υπουργεία Παιδείας, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Εργασίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης
Πρόνοια (Δήμος Πολυγύρου)

4.

Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. (Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της
Εγκληματικότητας Ανηλίκων)

1.
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5.

Ο.Α.Ε.Δ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ

Τομέας 1 Δημόσια Υγεία

Τομέας 2 Κονωνική Πρόνοια

Τομέας 3 Κοινωνική Μέριμνα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Προβλήματα/ανάγκες
1. Έλλειψη προσωπικού
2. Εύρος Χωρικής αρμοδιότητας (τις
ανάγκες του Δήμου θα καλύπτει ο
Επόπτης Υγείας της Περιφέρειας, που θα
έχει ως αποτέλεσμα οι υγειονομικοί
έλεγχοι να μην είναι επαρκείς)
Περιορισμοί
1. Καθυστέρηση στελέχωσης τμήματος
2. Ελλειπής κατάρτιση

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Δυνατότητες
Ανάπτυξη προγραμμάτων Δημόσιας
Υγείας με κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου
και
ανάπτυξη
συνεργασίας
με
Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο., Υπουργείο Υγείας, Μ.Κ.Ο.
κ.λ.π.

Προβλήματα/ανάγκες
1. Έλλειψη Προσωπικού (αδυναμία
πραγματοποίησης τακτικών ελέγχων και
εποπτίας σε Δημόσιους και ιδιωτικούς
παιδικούς σταθμούς, παιδικές εξοχές και
φιλανθρωπικά σωματεία)

Δυνατότητες
Στελέχωση με καταρτισμένο προσωπικό
για ορθή λειτουργία

2. αδυναμία πραγματοποόιησης τακτικών
ελέγχων
δικαιούχων
επιδομάτων
πρόνοιας
3. Προσβασιμότητα Α.με.Α.
Περιορισμοί
Καθυστέρηση στελέχωσης τμήματος

Προβλήματα/ανάγκες

Ευκαιρίες
Εκμετάλευση
Προγραμμάτων

Ευρωπαϊκών

Ευκαιρίες
Εκμετάλευση
Προγραμμάτων

Ευρωπαϊκών

Δυνατότητες
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1. Μεγάλος αριθμός πληθυσμού που
αντιμετωπίζει
σοβαρά
προβλήματα
κοινωνικής και εργασιακής ένταξης
2. μεγάλος αριθμός πληθυσμού που
ανήκει σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Συνεργασία με "ΠΝΟΗ", Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.,
Ε.Κ.Κ.Α.,
Κ.Ε.Κ.,
Τοπικές
Ενορίες,
Επιμελητήριο, Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
Υπ.
Δικαιοσύνης και Υπ. Εργασίας

3. Υπάρξη μεγάλων ποσοστών ανεργίας
4. έλλειψη υποστηρικτικών δομών
5. έλλειψη στοχευμένων παρεμβάσεων
που αφορούν στην πρόληψη ή/και
αντιμετώπιση
της
παραβατικότητας
ανηλίκων,της θυματοποίησης ανηλίκων,
της
καταπολέμησης
της
ενδοοικογενειακής βίας κ.λ.π.
Περιορισμοί
Mη ύπαρξη ποσοτικών και ποιοτικών
στοιχείων λόγω έλλειψης σχετικών
μελετών από ειδικευμένους επιστήμονες
ή υποστηρικτικές δομές
Τομέας 4 Παιδεία

Προβλήματα/ανάγκες
1. μεγάλος αριθμός σχολικών μονάδων
2. επέκταση εκπαίδευσης σε μεγάλο
φάσμα επιπέδων και τομέων
3 . Ανενεργή Δια Βίου Μάθηση
4 . Ανεπάρκεια κτιριακών υποδομών
5. μη επαρκές τεχνικό προσωπικό για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
σχολείων

Ευκαιρίες
Εκμετάλλευση
Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων
και
προγραμμάτων
Ε.Σ.Π.Α. π.χ."Κοινωφελούς Εργασίας "
Δυνατότητες
Αξιοποίηση του Μουσείου Αλιευτικών
Σκευών και Εργαλείων και του Σπηλαίου
των Πετραλώνων για την υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων

6. μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού
στα μεγάλα αστικά κέντρα, με
αποτέλεσμα την αύξηση αναγκών για
δομές εκπαίδευσης και την στήριξη των
μικρών εκπαιδευτικών μονάδων στην
περιφέρεια.
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Περιορισμοί
Mη καταβολή κρατικής χρηματοδότησης
για την συντήρηση και επισκευή σχολικών
κτιρίων

Ευκαιρίες
Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
που αφορούν στην Δια Βίου εκπαίδευση,
στην Νέα Γενιά και στον Πολιτισμό

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ο Δήμος Ν. Προποντίδας αποτελεί αγροτικό, εμπορικό, τουριστικό κέντρο, αλλά και κέντρο παροχής υπηρεσιών για την ευρύτερη περιοχή του Νομού Χαλκιδικής.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού (μεταναστών και ελλήνων) στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου οι ανάγκες για δομές εκπαίδευσης
συνεχώς αυξάνονται, αλλά και ταυτόχρονα υπάρχουν και μικρές εκπαιδευτικές μονάδες στην περιφέρεια οι οποίες χρειάζονται στήριξη.
Παράλληλα, οι δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής, που υλοποιήθηκαν έως σήμερα υπήρξαν αποσπασματικές, χωρίς απαραίτητα συνοχή και συμπληρωματικότητα και
αυτό γιατί δεν ήταν δυνατόν να ασκηθεί κοινωνική πολιτική για το σύνολο του πληθυσμού του Δήμου αλλά και για τις ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού με ελάχιστο
προσωπικό και ακόμη λιγότερες υποδομές, όσο και αν υπάρχει η καλή διάθεση των υπευθύνων και του προσωπικού. Η παρέμβαση πρέπει να είναι ολιστική και
ολοκληρωμένη. Προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, οι δέσμες των δράσεων σε ενέργειες και σε μέτρα πρέπει να
προσδιορίζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα προβλήματα και τις ανάγκες των ομάδων και των ατόμων, ενώ παράλληλα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι
περιφερειακές και τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Παιδεία:
1. Ελλείψεις σε
κτιριακές Υποδομές κυρίως στα σχολεία της Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης των αστικών κέντρων.
2. Μη καταβολή κρατικής χρηματοδότησης
για τα σχολεία
3. Ανενεργή Δια Βίου Μάθηση (αναμονή αλλαγών που επιφέλρει ο νέος
Νόμος, μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους)
Κοινωνική Πολιτική/ Πρόνοια/ Δημόσια Υγεία:
1.Επαρκής Στελέχωση με καταρτισμένο Προσωπικό
2. Έλλειψη
δομών παροχής και άσκησης Κοιωνικής Πολιτικής
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1.1.4. Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό
τομέα «Τοπική οικονομία και απασχόληση»
Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός μιας περιοχής αποτελεί το σύνολο του πληθυσμού
που εργάζεται και προσφέρεται για εργασία. Το τμήμα του πληθυσμού που δεν εργάζεται και
δεν αναζητά εργασία αποτελεί τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό. Ο οικονομικά ενεργός
πληθυσμός διακρίνεται σε δυο κατηγορίες: στον απασχολούμενο σε διάφορες εργασίες και
στον άνεργο πληθυσμό. (βλέπε τον 1o πίνακα που ακολουθεί).
Συνολικά η περιοχή εμφανίζει οικονομικά ενεργό πληθυσμό με ποσοστό 37,60% στο
σύνολο του πληθυσμού (33.801 άτομα). Το ποσοστό είναι ελάχιστα μεγαλύτερο από τη
συμμετοχή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Νομού (τώρα πια Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής) (36,79%). Όσον αφορά στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό παρατηρείται ότι
αυτός είναι μικρότερος σε σχέση με τον μη ενεργό.
Ειδικότερα, για τη διάρθρωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (δηλαδή σε
απασχολούμενο και άνεργο) διαπιστώνουμε ότι ο Δήμος εμφανίζει χαμηλότερο ποσοστό
ανεργίας (8,45%) σε σχέση με το σύνολο του Νομού (10,72%). Όσον αφορά τα Δημοτικά
Διαμερίσματα τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας εμφανίζονται στις κοινότητες Αγίου
Παύλου, Διονυσίου, Ζωγράφου, Νέας Ποτίδαιας, Νέων Φλογητών και Νέας Καλλικράτειας
ενώ το μικρότερο στη Ν. Γωνιά, την Πορταριά, το Λάκκωμα την Νέα Τένεδο και τα
Πετράλωνα. Όλα αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον 1ο πίνακα που ακολουθεί.
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που εμφανίζεται στον 2ο πίνακα είναι αυτό της
γιγάντωσης του τριτογενούς τομέα ο οποίος καταλαμβάνει ποσοστό 43,55 % του ενεργού
πληθυσμού
Αναλύοντας το έντυπο ΕΠ_04 γίνεται εμφανές το μέγεθος του τριτογενή τομέα με ένα
πλήθος 1.876 επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, 817 εμπορικών επιχειρήσεων αλλά και
πολλά ξενοδοχεία, (44) με συνολικό αριθμό 3.750 κλινών. Επίσης το τουριστικό προϊόν
ενισχύεται από την ύπαρξη της μαρίνας των Μουδανιών. Ο τριτογενής τομέας απασχολεί
περίπου το 44% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού.
Φυσικά βρισκόμαστε σε αγροτική περιοχή και ο πρωτογενής τομέας καταλαμβάνει
σημαντικό ποσοστό απασχολώντας περίπου το 26 % του ενεργού πληθυσμού. Αναλύεται
στον γεωργικό τομέα με 282.900 στρ. καλλιεργούμενης έκτασης που αποτελεί περίπου το
76% του συνόλου (372.400 στρ.) της έκτασης του Δήμου, με την ελιά να έχει τον κύριο λόγο
στην απασχόληση αλλά και τη διαμόρφωση του αγροτικού εισοδήματος. Άλλωστε είναι
γνωστή η ελιά Χαλκιδικής, η ντόπια ποικιλία, μια από τις σημαντικότερες βρώσιμες πράσινες
ελιές παγκοσμίως και η σημαντικότερη ελληνική πράσινη ελιά. Φυσικά υπάρχουν και πολλά
σιτηρά και μάλιστα άριστης ποιότητας αλλά και κηπευτικά, βερικοκιές και φιστικιές. Στον
τομέα της κτηνοτροφίας αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 123 μονάδες εκτροφής με
13.107 ζωικές μονάδες έχοντας την μεγαλύτερη πυκνότητα στην περιοχή της ΔΕ Τρίγλιας.
Σημαντική επίσης είναι η ανάπτυξη στον τομέα της επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων όπου
έχουμε 77 επιχειρήσεις επεξεργασίας (κυρίως βρώσιμης ελιάς). Αξιόλογο είναι επίσης το ότι
υπάρχουν 34 μικρά σκάφη και 5 γρι-γρι στην περιοχή μας καθώς και 2 ιχθυόσκαλες.
Στον δευτερογενή τομέα της μεταποίησης δραστηριοποιούνται 60 επιχειρήσεις
απασχολώντας περίπου το 25% ου ενεργού πληθυσμού του Δήμου.
Τον τελευταίο καιρό σημαντική ανάπτυξη γνωρίζουν οι ΑΠΕ με την ύπαρξη 107
μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα.
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1ος ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Άγιος Μάμας

Άγιος Παντελεήμονας

Διονυσίου

Ζωγράφου

Νέα Ποτίδαια

Νέα Μουδανιά

Πορταριά

Σήμαντρα

Φλογητά

Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Ελαιοχώρια

Κρήνη

Νέα Τένεδος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ
ΦΥΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΑΝΕΡΓΟΙ

341
166
507
109
56
165
382
160
542
97
50
147
422
155
577
1797
1020
2817
413
260
673
689
285
974
419
204
623
4669
2356
7025
83
37
120
124
70
194
99
29
128

309
160
469
103
53
156
345
143
488
78
35
113
363
123
486
1665
918
2583
399
246
645
650
261
911
363
163
526
4275
2102
6377
76
32
108
117
63
180
97
25
122

32
6
38
6
3
9
37
17
54
19
15
34
59
32
91
132
102
234
14
14
28
39
24
63
56
41
97
394
254
648
7
5
12
7
7
14
2
4
6

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ %
9,38
3,61
7,50
5,50
5,36
5,45
9,69
10,63
9,96
19,59
30,00
23,13
13,98
20,65
15,77
7,35
10,00
8,31
3,39
5,38
4,16
5,66
8,42
6,47
13,37
20,10
15,57
8,44
10,78
9,22
8,43
13,51
10,00
5,65
10,00
7,22
2,02
13,79
4,69

ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

263
343
606
76
140
216
193
400
593
72
138
210
230
470
700
1051
1785
2836
217
329
546
413
744
1157
202
380
582
2717
4729
7446
31
93
124
154
223
377
51
130
181

604
509
1113
185
196
381
575
560
1135
169
188
357
652
625
1277
2848
2805
5653
630
589
1219
1102
1029
2131
621
584
1205
7386
7085
14471
114
130
244
278
293
571
150
159
309
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Νέα Τρίγλια

Νέα Πλάγια

Πετράλωνα

Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

Νέα Καλλικράτεια

Άγιος Παύλος

Λάκκωμα

Νέα Γωνιά

Νέα Σύλλατα
Δ.Ε.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Πηγή : ΕΣΥΕ Απογραφή 2001

Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΟ

777
390
1.167
305
173
478
108
48
156
1.496
747
2.243
1.248
612
1.860
271
133
404
341
164
505
132
61
193
328
152
480
2.320
1.122
3442

744
362
1.106
271
160
431
105
44
149
1.410
686
2.096
1.137
536
1.673
242
119
361
331
160
491
131
58
189
310
138
448
2.151
1.011
3162

33
28
61
34
13
47
3
4
7
86
61
147
111
76
187
29
14
43
10
4
14
1
3
4
18
14
32
169
111
280

4,25
7,18
5,23
11,15
7,51
9,83
2,78
8,33
4,49
5,75
8,17
6,55
8,89
12,42
10,05
10,70
10,53
10,64
2,93
2,44
2,77
0,76
4,92
2,07
5,49
9,21
6,67
7,28
9,89
8,13

480
912
1.392
224
342
566
45
114
159
985
1.814
2.799
885
1534
2419
230
325
555
219
400
619
99
139
238
243
429
672
1676
2827
4503

1.257
1.302
2.559
529
515
1.044
153
162
315
2.481
2.561
5.042
2133
2146
4279
501
458
959
560
564
1124
231
200
431
571
581
1152
3996
3949
7945

33801 άτομα

12710

12283

1075

8,46

14748

27458
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2ος ΠΙΝΑΚΑΣ Απασχολούμενοι ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Πρωτογενής

Δευτερογενής

Τομέας

Τομέας

Τριτογενής Τομέας

ΑΡΙΘΜΟΣ

(%)

ΑΡΙΘΜΟΣ

(%)

ΑΡΙΘΜΟΣ

(%)

Ν. Μουδανιά

2560

163

6,37

662

25,86

1735

67,77

Άγιος Μάμας

443

172

38,83

54

12,19

217

48,98

Άγιος Παντελεήμονας

156

77

49,36

32

20,51

47

30,13

Διονυσίου

482

152

31,54

155

32,16

175

36,31

Ζωγράφου

112

30

26,79

31

27,68

51

45,54

Ν. Ποτίδαια

478

98

20,50

161

33,68

219

45,82

Πορταριά

631

380

60,22

68

10,78

183

29,00

Σήμαντρα

901

254

28,19

315

34,96

332

36,85

Φλογητά

505

167

33,07

153

30,30

185

36,63

Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

6268

1493

23,82

1631

26,02

3144

50,16

Νέα Τρίγλια

1.167

379

32,48

265

22,71

449

38,47

Ελαιοχώρια

120

53

44,17

23

19,17

31

25,83

Κρήνη

194

76

39,18

43

22,16

52

26,80

Νέα Τένεδος

128

46

35,94

47

36,72

22

17,19

Νέα Πλάγια

478

166

34,73

64

13,39

174

36,40

Πετράλωνα

156

57

36,54

35

22,44

53

33,97

Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

2.243

777

34,64

477

21,27

781

34,82

Καλλικράτεια

1860

361

19,41

427

22,96

805

43,28

Λάκκωμα

505

152

30,10

188

37,23

146

28,91

Νέα Γωνιά

193

92

47,67

46

23,83

48

24,87

Νέα Σύλλατα

480

138

28,75

145

30,21

157

32,71

Άγιος Παύλος

404

152

37,62

52

12,87

124

30,69

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

3442

895

26,00

858

24,93

1280

37,19

11.953

3165

26,48

2966

24,81

5205

43,55

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Πηγή : ΕΣΥΕ Απογραφή 2001
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_04: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Οικονομικώς ενεργοί
Απασχολούμενοι
Σύνολο
12710

Σύνολο

Πρωτογενής Τομέας
NACE A-B

Δευτερογενής Τομέας
NACE C-F

Τριτογενής Τομέας
NACE G-Q

Δε δήλωσαν κλάδο
οικονομικής
δραστηριότητας

11336

3165

2966

5205

1374

Άνεργοι
Από αυτούς
Σύνολο
Νέοι
Άνεργοι
1075

Οικονομικώς
μη ενεργοί

519

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μονάδες Μέτρησης
Ημερομηνία
Καταγραφής
Αγροτική
Δραστηριότητα

4/11/2011
4/11/2011
4/11/2011

Κτηνοτροφική
Δραστηριότητα

4/11/2011

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

282.900
115.100
Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Αγροτικών Προϊόντων

76.300

91.500

77
41
Μονάδες Εκτροφής (πλήθος)

24

12

123

21

75

1.811

8.833

4/11/2011

27

Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

Ζωικός Πληθυσμός (ΖΩΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)
13.107

4/11/2011
Αλιεία /
Ιχθυοκαλλιέργεια

Σύνολο
Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Καλλιεργήσιμη Έκταση σε στρ.

2.463

Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Κτηνοτροφικών Προϊόντων
1
Αλιευτικά Σκάφη

1

0

0

34 μικρά & 5 Γρι-Γρι
Ιχθυόσκαλες

8 μικρά & 2 Γρι-Γρι

20 μικρά & 3 Γρι-Γρι

6 μικρά

2
1
Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας

1

0

0

0

0

4/11/2011
4/11/2011
0
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Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Αλιευμάτων
4/11/2011
4/11/2011
Δραστηριότητες
Μεταποίησης /
Παραγωγής

4/11/2011
4/11/2011

Δραστηριότητες
Τουρισμού /
Υπηρεσίες

4/11/2011
4/11/2011
4/11/2011
4/11/2011
4/11/2011
4/11/2011
4/11/2011

4/11/2011
4/11/2011
4/11/2011
4/11/2011

1
Επιχειρήσεις

0

1

0

60
Ναυπηγεία Πλοίων

15

39

6

0
0
Ναυπηγεία Μικρών Σκαφών και Επαγγελματικών

0

0

0
0
Ξενοδοχεία / Καταλύματα 5***** (κλίνες)

0

0

2 (895)
2 (895)
Ξενοδοχεία / Καταλύματα 4**** (κλίνες)

0

0

3 (982)
3 (982)
Ξενοδοχεία / Καταλύματα 3*** (κλίνες)

0

0

2 (169)
1 (135)
Ξενοδοχεία / Καταλύματα 2** (κλίνες)

1 (34)

0

18 (1020)
9 (367)
Ξενοδοχεία / Καταλύματα 1* (κλίνες)
19 (684)
Τουριστικά κάμπινγκ

10 (329)

9 (653)
4 (159)

0
5 (196)

2
1
1
0
Μονάδες
Αγροτουρισμού
0
0
0
0
Εμπορικές
Επιχειρήσεις
817
439
257
121
Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (εκτός ξενοδοχείων/ καταλυμάτων/ τουριστικών κάμπινγκ)
1876
1081
Χιονοδρομικά Κέντρα (Ολικό μήκος πιστών)

532

0
0
0
Εγκαταστάσεις Θερμαλιστικού Τουρισμού - Ιαματικές Πηγές (Πλήθος)

263
0
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0

0

1
1
Θερμική Παραγωγή
Ισχύς μικρότερη των 0.5 MW (πλήθος)
0
0
Ισχύς μεγαλύτερη των 0.5 MW (πλήθος)

0

0

0

0

0
0
Σύνολο (Πλήθος)
0
0
Υδροηλεκτρική
Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος)

0

0

0

0

0
0
Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος)

0

0

4/11/2011

0

0

0

0

0

0

4/11/2011

0
0
Σύνολο (Πλήθος)
0
0
Αιολική
Ισχύς μικρότερη των 100 KW (πλήθος)
0
0
Ισχύς μεγαλύτερη των 100 KW (πλήθος)
0
0
Σύνολο (Πλήθος)
0
0
Ηλιακή
Ισχύς μικρότερη των 1 MWp (πλήθος)
107
62
Ισχύς μεγαλύτερη των 1 MWp (πλήθος)
0
0
Σύνολο (Πλήθος)
107
62
Άλλη ΑΠΕ

0

0

0

0

24

21

0

0

24

21

4/11/2011
Παραγωγή Ενέργειας

4/11/2011

4/11/2011

4/11/2011

0
Μαρίνες

0
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Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος)
0
0
Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος)
0
Σύνολο (Πλήθος)

4/11/2011

0

0
0
Μονάδες Πετροχημικών (Πλήθος)

0

0

0

0

0

0

Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW
0
0
0
Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW

0

0
0
Μονάδες Επεξεργασίας Μεταλλευμάτων (Πλήθος)

0

0

Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW
Βιομηχανικές
Μονάδες

0
0
0
Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW

0

0
Τσιμεντοβιομηχανίες (Πλήθος)

0

0

Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW
0
0
0
Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW

0

0

0

0

0
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Στο τελευταίο πίνακα του εντύπου ΕΠ_4 γίνεται η αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής
του Δήμου, στον θεματικό τομέα Τοπικής Οικονομίας & Απασχόλησης, εντοπίζει
Προβλήματα και Δυνατότητες, Ευκαιρίες και Κίνδυνους ή Περιορισμούς.
Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης ομαδοποιούνται ως Πλεονεκτήματα /Δυνατότητες/
Ευκαιρίες και Μειονεκτήματα /Προβλήματα /Ανάγκες/ Περιορισμοί και παρουσιάζονται ανά
τομέα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. έκδοση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
2.επιβολή διοικητικών μέτρων για παράβαση των ωρών λειτουργίας
3.χορήγηση και ανανέωση επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου
1.
2.
3.
1.
2.
3.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ
ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α/Α
1.
2.
3.
4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.
2.
3.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

Τομέας 1 Αγροτική Παραγωγή

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ &
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Προβλήματα / ανάγκες
Σταδιακή
συρρίκνωση
των
απασχολούμενων στον πρωτογενή
τομέα
Περιορισμένη
μεταποιητική
δραστηριότητα του πρωτογενή
τομέα
Περιορισμένη
ανάπτυξη
της
μελισσοκομίας
Ανενεργή
συνεταιριστική
ή
συλλογική δραστηριοποίηση των
παραγωγών
Μη ανταγωνιστική παραγωγική
διάρθρωση του τομέα
Επιβάρυνση του περιβάλλοντος ως
συνέπεια
της
γεωργοκτηνοτροφικής
δραστηριότητας
Περιορισμοί
Η
μεταβολή
της
Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής και ο
σταδιακός
περιορισμός
των
επιδοτήσεων
με
αρνητικές
συνέπειες στο εισόδημα των
παραγωγών
Η μεταβλητότητα των τιμών των
αγροτικών προϊόντων
Η έλλειψη δομών συμβουλευτικής
και τεχνικής στήριξης προς τον
αγροτικό πληθυσμό, σε τοπικό,
νομαρχιακό και Περιφερειακό
επίπεδο.
Δυσκολία
υιοθέτησης
και
εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων
στον αγροτικό χώρο

Τομέας 2 Παραγωγικές Δραστηριότητες

Προβλήματα / ανάγκες

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ &
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Δυνατότητες
Υψηλό
μέσο
μέγεθος
εκμεταλλεύσεων
και
αρδευόμενων εκτάσεων
Δυνατότητα διαφοροποίησης
και
συμπλήρωσης
του
αγροτικού εισοδήματος με την
ανάπτυξη αγροτουριστικών
δραστηριοτήτων
Αξιοποίηση του γεωθερμικού
πεδίου ως μέσου θέρμανσης
θερμοκηπευτικών
καλλιεργειών
Ανάπτυξη
βιολογικών
καλλιεργειών
Δημιουργία υποδομών αλιείας
Ευκαιρίες
Εγγύτητα του πολεοδομικού
συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης
και
των
παραθεριστικών περιοχών
Συμβολή
της
γεωργοκτηνοτροφικής
δραστηριότητας
στην
διατήρηση
του
φυσικού
τοπίου και τον περιορισμό της
ρύπανσης
Συμβολή
της
γεωργοκτηνοτροφικής
δραστηριότητας
στην
διατήρηση
του
φυσικού
τοπίου και τον περιορισμό της
ρύπανσης
Η επέκταση του θεσμού της
έκθεσης
γεωργικών
προϊόντων - μηχανημάτων
Δυνατότητες

Μείωση καλλιεργούμενων
εκτάσεων
Ύπαρξη πολλών
πολυτεμαχισμένων γεωργικών
εκμεταλλεύσεων
Διόγκωση του τριτογενή τομέα σε
βάρος των άλλων παραγωγικών
τομέων.
Περιορισμός των εργαζόμενων
στον δευτερογενή τομέα

Εκμετάλλευση του
συγκριτικού πλεονεκτήματος
περιοχής
Σελίδατουριστικού
157 από 408
προορισμού
Το γεγονός ότι ένα μεγάλο
μέρος
του
οικονομικά

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

Περιορισμοί
Κίνδυνος μείωσης του
παραγόμενου προϊόντος
πρωτογενούς τομέα.
Υποβάθμιση των προσφερόμενων
υπηρεσιών και υπολειτουργία της
υπάρχουσας υποδομής.
Εκτεταμένες καταπατήσεις και
ανάπτυξη αυθαίρετης δόμησης
(παραξενοδοχεία) σε μεγάλη
έκταση της παραλιακής ζώνης που
καθιστά πρακτικά αδύνατο το
γεγονός της προσέλκυσης
τουριστών υψηλών απαιτήσεων.
Προβλήματα / ανάγκες
Απώλεια εσόδων του σπηλαίου
των Πετραλώνων
Παραθαλάσσια
ζώνη
με
περιορισμένη ανάπτυξη, αισθητική
υποβάθμιση λόγω αυθαίρετης και
συνεχούς
δόμησης
και
αδιαφοροποίητο
τουριστικό
προϊόν.
Αδυναμία ένταξης των ορεινών
περιοχών σε τροχιά ανάπτυξης
εναλλακτικών μορφών τουρισμού
Αποσπασματικές
ενέργειες
προβολής και ανάδειξης του
φυσικού πλούτου του Δήμου,
εστιασμένες κύρια στην αναψυχή
και τις θέσεις θέας
Περιορισμοί
Τομέας 3 Αξιοποίηση Τοπικών Πόρων

Η υποβάθμιση του φυσικού
περιβάλλοντος
από
τη
συνεχιζόμενη
ρύπανση
προκαλούμενη από υγρά και
στερεά απόβλητα
Υποδομές που δεν είναι δυνατόν
να ανταποκριθούν ικανοποιητικά
στην πληθυσμιακή έξαρση της
τουριστικής περιόδου
Συγκρούσεις χρήσεων γης που
λειτουργούν ανασταλτικά στην
ανάπτυξη χώρων τουριστικού και
πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Η εντεινόμενη οικονομική κρίση
και ο περιορισμός του αριθμού
των διανυκτερεύσεων, ακόμη και
των
διημερεύσεων
των
επισκεπτών.

προερχόμενου
από
την
γεωργία και κτηνοτροφία.
Ευκαιρίες
Υπάρχουν ευκαιρίες
κατασκευής και αναβάθμισης
του Δήμου και με την
αξιοποίηση των
χρηματοδοτικών
προγραμμάτων
Αξιοποίηση των πόρων της
προγραμματικής
περιόδου
(2007-2013) και του νέου
Αναπτυξιακού Νόμου στη
βάση του νέου Στρατηγικού
Σχεδίου Ανάπτυξης
Δυνατότητες

Η
ύπαρξη
του
μοναδικού προϊστορικού
σπηλαίου
των
Πετραλώνων
Η
δημιουργία
πρόσθετου πόλου έλξης
με την ανάδειξη του
ορεινού όγκου
Η αποκατάσταση χώρων
πρότερης
βιομηχανικής
δραστηριότητας (λατομεία)

Ευκαιρίες
Το χρηματοδοτικό πλαίσιο
του νέου ΠΕΠ Κεντρικής
Μακεδονίας, που προβλέπει
την
ενίσχυση
του
πολιτιστικού αποθέματος της
Περιφέρειας
Η προνομιούχα γεωγραφική
θέση που εξασφαλίζει την
εγγύτητα στο πολεοδομικό
συγκρότημα Θεσσαλονίκης
Η
αξιοποίηση
πόρων
τομεακών
προγραμμάτων
στην
κατεύθυνση
της
προστασίας
του
περιβάλλοντος
Η προσέλκυση πληθυσμού
που αποζητά την εγκατάσταση
σε χώρο που εξασφαλίζει
καλύτερη ποιότητα ζωής
Η αξιοποίηση και επέκταση
των
αδελφοποιήσεων με
πόλεις του εσωτερικού και του
εξωτερικού

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ενίσχυση του πρωτόγεννη τομέα παραγωγής
Ανάπτυξη υποδομών για την προσφορά καλύτερου τουριστικού προϊόντος
Ανάγκη συμβολής στην καθιέρωση βιώσιμου προτύπου ανάπτυξης της υπαίθρου
Ανάγκη προώθησης της καινοτομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος στις γεωργικές δραστηριότητες
Η διαχείριση του Σπηλαίου των Πετραλώνων και η διασφάλιση των αναλογούντων πόρων
Η ύπαρξη μη αναγνωρίσιμου και διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος
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1.1.5. Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι
οριζόντιες υπηρεσίες.
Ι. Η υ φ ιστάμενη κατάσταση των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων
του.
Η περιγραφή και ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος και των «οριζόντιων»30
υπηρεσιών του Δήμου Ν.Προποντίδας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επιχειρησιακού
Προγράμματος και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για μία ολοκληρωμένη και πλήρη
αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των Υπηρεσιών και των Νομικών του
Προσώπων, προκειμένου να καταγραφούν οι αδυναμίες, αλλά και τα ισχυρά σημεία, στα
οποία θα πρέπει να επενδύσει.
Το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου Ν.Προποντίδας αφορά στο πλέγμα των
διευθύνσεων που συγκροτούν οι «κάθετες» και «οριζόντιες» υπηρεσίες του. Οι «κάθετες»
υπηρεσίες λειτουργούν μέσα από τις Διευθύνσεις της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, της
Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, της Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και τις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των Δημοτικών
Ενοτήτων Τρίγλιας και Καλλικράτειας. Αντίστοιχα οι «οριζόντιες» υπηρεσίες λειτουργούν
μέσα από τις Διευθύνσεις Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και
τη Διεύθυνση ΚΕΠ αλλά και τις αντίστοιχες Αποκεντρωμένης Υπηρεσίες των Δημοτικών
Ενοτήτων του Δήμου. Παράλληλα, σε επίπεδο Επιτελικών Υπηρεσιών λειτουργεί η
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ενώ το έργο της Δημοτικής
Αρχής επικουρείται από τις Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο.
Συντονιστικό ρόλο όλων των Γραφείων και Υπηρεσιών ασκεί ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου.
Τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου διαχωρίζονται σε Ιδιωτικού Δικαίου και Δημοσίου
Δικαίου. Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του Δήμου Ν.Προποντίδας είναι:
(α) Η Ανώνυμη Εταιρία «Εμπορικό και Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Μάμαντος»
(ΕΠΟΚΑΜ Α.Ε.), που δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της εμπορικής και πολιτισμικής
αξιοποίησης της εμποροπανήγυρης της Τοπικής Κοινότητας του Αγίου Μάμαντος.
(β) Η Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ν.Προποντίδας που δραστηριοποιείται
κυρίως στους τομείς της παιδείας, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής προστασίας και της
αλληλεγγύης.
(γ) Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλλικράτειας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) που
δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών και των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης της
ευρύτερης περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας.
Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Ν.Προποντίδας
αφορούν σε:
(α) Τον Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας ο
οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς δράσεων του πολιτισμού και του αθλητισμού του
Δήμου.
(β) Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ν.Προποντίδας.
(γ) Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ν.Προποντίδας.
Τέλος, σημαντικό Νομικό Πρόσωπο αποτελεί και η Διαδημοτική συνεργασία του
Δήμου με τους Δήμους για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων («ΔΕΔΑ 2ης ΔΕ»
Ν.Χαλκιδικής) η οποία λειτουργεί ως επιχείρηση με βασική δραστηριότητα τη διαχείριση και
30

Σε ότι αφορά τον ορισμό για τις «κάθετες» και «οριζόντιες» υπηρεσίες των ΟΤΑ, σχετικές πληροφορίες
δόθηκαν στο κεφάλαιο «Εισαγωγή» του παρόντος.
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τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.).
Στόχος και αφετηρία της οργάνωσης του Δήμου είναι η αντιμετώπιση των
προβλημάτων της καθημερινότητας
των πολιτών, με παράλληλη ενδυνάμωση των
κοινωνικών του δραστηριοτήτων. Έτσι, ζωτικές λειτουργίες, όπως η ύδρευση, η
αποχέτευση και η καθαριότητα, βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του
Δήμου και λειτουργούν ικανοποιητικά, παρά τη συνεχή εγρήγορση που απαιτείται κατά
τη θερινή περίοδο, ιδιαίτερα σε θέματα ύδρευσης, λόγω του οξυμένου προβλήματος της
επάρκειας του νερού. Σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή παίζουν οι επιχειρήσεις και οι
αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου.
Παράλληλα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες έχουν ένα σχετικά
μεγάλο εύρος, με γραφεία που εκδίδουν πάσης φύσεως βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, όπως
επίσης και γραφεία είσπραξης τελών και φόρων. Ο Δήμος προωθεί, σε συνεργασία με
Νομικά Πρόσωπα, διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, βασιζόμενος στα ιδιαίτερα
πολιτιστικά χαρακτηριστικά του τόπου. Τα Νομικά Πρόσωπα που έχει συστήσει ο νέος
Δήμος εκπληρώνουν έως ένα σημαντικό βαθμό το σκοπό λειτουργίας τους και η οργάνωσή
τους βελτιώνεται σταδιακά.
Σε ότι αφορά τις βασικές δυσκολίες και αδυναμίες που αντιμετωπίζει ο νέος
διευρυμένος Δήμος στο εσωτερικό του περιβάλλον, αυτές θα μπορούσαν να συνοψιστούν
στην ανεπάρκεια αφενός του προσωπικού των Υπηρεσιών και αφετέρου των πόρων που
διαθέτει για την επίτευξη της αποστολής του. Ιδιαίτερα έντονα αναδεικνύονται τα
προβλήματα αυτά κατά τη θερινή περίοδο, όταν ο Δήμος υποδέχεται μαζικά ένα σημαντικό
πληθυσμό τουριστών από το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και τις γύρω
περιοχές.
Δυνητικούς αποδέκτες των υπηρεσιών, αποτελούν οι αμιγείς δημότες, οι
ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ετεροδημότες, ο εποχικός πληθυσμός, οι αλλοδαποί, οι
ηλικιωμένοι, οι εργαζόμενες μητέρες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι νέοι. Αν και τα
όρια ομαδοποίησης των αποδεκτών δεν είναι αυστηρώς καθορισμένα, εντούτοις είναι
χρήσιμη η κατηγοριοποίηση για αναλυτικούς σκοπούς.
Για τα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν στην καταγραφή αλλά και στην αξιολόγηση
της υφιστάμενης κατάστασης του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των Νομικών
του Προσώπων οφείλει κανείς να ανατρέξει και στα αντίστοιχα Έντυπα 5, 6 και 7 που
βρίσκονται εντός του κυρίου κειμένου.
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Α. Συνοπτική περιγραφή της διάρθρωσης των υπηρεσιών του Δήμου
Ν.Προποντίδας.
Οι υπηρεσίες του Δήμου Ν.Προποντίδας ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικών
Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του31. Κατηγοριοποιούνται σε Κεντρικές και Αποκεντρωμένες και
στεγάζονται αντίστοιχα στις κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά
στο Έντυπο 5. Έχοντας ως γνώμονα την εν λόγω κατηγοριοποίηση ακολουθεί αναλυτική
περιγραφή των οριζόντιων υπηρεσιών, καθώς και μια σύντομη αναφορά στη διάρθρωση των
κάθετων υπηρεσιών του Δήμου.

1. Η διάρθρωση των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου Ν.Προποντίδας.
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και
περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς
σκοπού και αντικειμένου:
Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο.
(1) Γενικός Γραμματέας
(2) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
(3) Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
(4) Νομική Υπηρεσία
(5) Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας
(6) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
(7) Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω
διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
β) Τμήμα Αστυνόμευσης
i.
ii.
iii.

Γραφείο Αστυνόμευσης Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών
Γραφείο Αστυνόμευσης Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας
Γραφείο Αστυνόμευσης Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας

Επιτελικές Υπηρεσίες.
1. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαμβάνει
ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
β) Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

31

Βλ. Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ν.Προποντίδας όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 587/14-42011 (τεύχος Β΄) και τροποποιείται με την υπ’ αριθμ. 336/2011 Απόφαση ΔΣ δήμου Ν.Προποντίδας,
δημοσίευση της οποίας αναμένεται σε επικείμενο ΦΕΚ.
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1. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω
διοικητικές ενότητες :
α) Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
i. Γραφείο Φυτικής Παραγωγής και γεωργικής ανάπτυξης
ii. Γραφείο Ζωϊκής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
iii. Γραφείο Αλιείας
iv. Αποκεντρωμένο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής Αλιείας Τουρισμού
Δημοτικής ενότητας Καλλικρατειας
v. Αποκεντρωμένο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής Αλιείας Τουρισμού
Δημοτικής ενότητας Τρίγλιας
β) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
i. Γραφείο Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και προστασίας
καταναλωτή.
ii. Γραφείο Χορήγησης αδειών Εμπορικών και επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων.
γ) Τμήμα Απασχόλησης και Τουρισμού
i. Γραφείο Θεμάτων Απασχόλησης
ii. Γραφείο Θεμάτων Τουρισμού
iii. Γραφείο
Οργάνωσης
και
Λειτουργίας
Καταφυγίων

Τουριστικών

Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
1. Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Γραφεία:
α) Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
β) Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
γ) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών
δ) Αποκεντρωμένο Γραφείο Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής
Ενότητας Καλλικράτειας
2. Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει
ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων
i.
Γραφείο Καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, αποκομιδής
απορριμμάτων και ανακυκλούμενων υλικών
ii.
Γραφείο σχεδιασμού και εποπτείας καθαριότητας και
ανακύκλωσης
iii.
Γραφείο Διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων
β) Τμήμα Περιβάλλοντος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων & πολιτικής προστασίας
i.
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
ii.
Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης
Ενέργειας
iii.
Γραφείο Κοιμητηρίων και Σφαγείων
iv.
Γραφείο σχεδιασμού, εποπτείας και συντήρησης πρασίνου
v.
Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, σηματοδότησης και
συντήρησης συγκοινωνιακών και κτιριακών έργων
γ) Τμήμα Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης
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i.
ii.
iii.

Γραφείο εξυπηρέτησης καταναλωτών – Γραμματεία
Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύων, Δεξαμενών και Η/Μ
Εγκαταστάσεων
Γραφείο
Λειτουργίας
&
Συντήρησης
Εγκαταστάσεων
Επεξεργασίας Λυμάτων και Αποχετεύσεων

δ) Αποκεντρωμένο Τμήμα Καθαριότητας, Πρασίνου και Οχημάτων Δημοτικής Ενότητας
Καλλικράτειας
ε) Αποκεντρωμένο Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας
στ) Αποκεντρωμένο Τμήμα Καθαριότητας, Πρασίνου και Οχημάτων Δημοτικής
Ενότητας Τρίγλιας
ζ) Αποκεντρωμένο Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας
Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
1. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει
ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
i. Γραφείο σχεδιασμού, συντονισμού και παρακολούθησης Κοινωνικών
Πολιτικών, εποπτείας και ελέγχου
ii. Γραφείο Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών, Προγραμμάτων
Κοινωνικής Προστασίας και ισότητας των φύλων
β) Τμήμα Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
γ) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
i. Γραφείο Προστασίας της Δημόσιας Υγείας
ii. Γραφείο Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και ρύθμισης Διοικητικών
Θεμάτων
δ) Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
i. Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
ii. Γραφείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
ε) Αποκεντρωμένο Τμήμα Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας Δημοτικής Ενότητας
Τρίγλιας (Κε.Φ.Ο.)
Υπηρεσίες Υποστήριξης.
1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω
διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
i.
Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης
ii.
Γραφείο Ληξιαρχείου
γ) Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
δ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
i.
Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού
ii.
Γραφείο Μητρώων , Διαδικασιών Προσωπικού και Διοικητικής
Μέριμνας
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ε) Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και εξυπηρέτησης του Πολίτη Δημοτικής ενότητας
Μουδανιών
στ) Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και εξυπηρέτησης του Πολίτη Δημοτικής ενότητας
Καλλικράτειας
ζ) Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και εξυπηρέτησης του Πολίτη Δημοτικής ενότητας
Τρίγλιας
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω
διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
i.
Γραφείο Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης .
ii.
Γραφείο Λογιστηρίου και Αποθηκών
iii.
Γραφείο Προμηθειών
β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
i.
Γραφείο Εσόδων
ii.
Γραφείο Περιουσίας
γ) Τμήμα Ταμείου.
i. Γραφείο Εισπράξεων
ii. Γραφείο Πληρωμών
iii. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας
iv. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας
3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές
ενότητες:
α) Τμήμα Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης, Υδραυλικών - Εγγειοβελτιωτικών
Έργων και Ασφάλειας
i.
Γραφείο Γραμματειακής υποστήριξης και Ασφάλειας έργων
ii.
Γραφείο Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών έργων
iii.
Γραφείο Έργων Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης
β) Τμήμα Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και
εγκαταστάσεων
i.
Γραφείο Συγκοινωνιακών και Κτιριακών έργων
ii.
Γραφείο θεμάτων συγκοινωνιών και κυκλοφορίας
iii.
Γραφείο θεμάτων εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών
4. Διεύθυνση ΚΕΠ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Νέων Μουδανιών
β) Τμήμα ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας
γ) Τμήμα ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας
Σε κάθε τμήμα λειτουργούν :
i.
Γραφείο Εξυπηρέτησης πολιτών
ii.
Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης

2. Η διάρθρωση
Ν.Προποντίδας.

των

Αποκεντρωμένων

Υπηρεσιών

του

Δήμου

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα
δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και
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περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή
Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Τμήμα ΚΕΠ.
Τμήμα Καθαριότητας , Ανακύκλωσης , Πρασίνου και Οχημάτων
Τμήμα Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής , Αλιείας και Τουρισμού
Γραφείο Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών
Γραφείο Αστυνόμευσης

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Τμήμα ΚΕΠ.
Τμήμα Καθαριότητας , Ανακύκλωσης , Πρασίνου και Οχημάτων
Τμήμα Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Τμήμα Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας
Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής , Αλιείας και Τουρισμού
Γραφείο Αστυνόμευσης

Β. Οι Αρμοδιότητες Υπηρεσιών του Δήμου Ν.Προποντίδας.
1. Αρμοδιότητες Κεντρικών Υπηρεσιών.
Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο.
(α) Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
Ο Δήμος Ν.Προποντίδας έχει Γενικό Γραμματέα ο οποίος διορίστηκε με την υπ’ αριθμ.
159/2011 Απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις. 32 Βασικό έργο
του είναι να υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις
αρμοδιότητες που του έχει εκχωρήσει ο Δήμαρχος με στην απόφαση διορισμού του. Οι
αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών
στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.
Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας:
32

Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143Α/28-6-07), κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
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1. Ελέγχει την αλληλογραφία και την κατανέμει στις υπηρεσιακές μονάδες μέσω της
διεύθυνσης διοικητικών υπηρεσιών.
2. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του
Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους
προϊσταμένους, σύμφωνα με τις αποφάσεις των πολιτικών οργάνων του Δήμου.
3. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι
προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την
ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει
ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.
4. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής
Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
5. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των
Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των
περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που
αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.
6. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου
σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και
ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.
7. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο και μεριμνά για τη
συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την
προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη
βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του
Δήμου.
8. Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση άτυπα Συντονιστικά Όργανα στα
οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή
θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.
9. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου και
συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των
αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του Δήμου.
10. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης
εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.
11. Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος.
(β) Αρμοδιότητες Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου
Το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή
υποστήριξη προς τον Δήμαρχο και ιδίως:
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1) Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου.
2) Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί το
πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.
3) Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου,
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.
4) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες
θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
(γ) Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
Οι κύριες αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων
Σχέσεων είναι να:
1) Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής
και των στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και προωθεί την
εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την
υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
2) Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις,
εορτές κλπ, καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που
παρέχει ο Δήμος.
3) Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις
επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση
των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.
4) Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με
τις δραστηριότητες του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις
υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών
απαντήσεων του Δήμου.
5) Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του
Δήμου.
6) Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ.
(δ) Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας
Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και
τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων/ στόχων/ συμφερόντων του
Δήμου. Ειδικότερα η Υπηρεσία:
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1) Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης
του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κλπ) διασφαλίζοντας το
νομότυπο των πράξεων του Δήμου.
2) Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του
Δήμου, καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για την
διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους.
3) Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το
Δήμο.
4) Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος με
τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων , προμηθειών
και υπηρεσιών σε τρίτους.
5) Εκπροσωπεί τον Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και
των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
6) Παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και επικαιροποιεί
αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο.
7) Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής
Υπηρεσίας.
(ε) Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας
Το Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή
συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε
είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους. Ειδικότερα το Γραφείο Διαφάνειας:
1) Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή κάθε
είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν την διαφάνεια στις σχέσεις του
δήμου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως τις
κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
2) Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο
σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του Δήμου για την εκτέλεση
έργων και την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
3) Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε
πληροφορίες που έχουν σχέση με την δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των
δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισμούς τις διαδικασίες και τις
προϋποθέσεις παροχής από το Δήμο υπηρεσιών στους δημότες.
4) Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ανάθεσης από το Δήμο της
εκτέλεσης έργων και της προμήθειας υλικών και υπηρεσιών.
5) Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα
και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για
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την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες
αυτές.
6) Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών και τους ενημερώνει
για τα δικαιώματα τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των
υποθέσεών τους. Μεριμνά επίσης για τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα
πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα.
7) Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σχετικά με απολογιστικά στοιχεία που
αφορούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και
έργων που
αναλαμβάνει και προωθεί ο Δήμος.
8) Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα πληροφόρησης των δημοτών για την εξέλιξη και
υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου και μεριμνά για την πραγματοποίησή
τους.
9) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή:
(α) Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων,
(β) Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου,
(γ) Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης.
10) Μεριμνά για την τήρηση μητρώου πολιτών προς τους οποίους ο Δήμος προσφέρει
συγκεκριμένες υπηρεσίες.
11) Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήματα
που αφορούν το Δήμο.
12) Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολιτών με το Δήμο για την υποδοχή
παραπόνων ή παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες.
(στ) Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας
Το Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε
άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ειδικότερα το Γραφείο:
1) Σχεδιάζει και εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των
δημοτών που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες
ή στα ΚΕΠ και χρειάζονται να έλθουν σε επαφή με τις επιμέρους υπηρεσίες για
συγκεκριμένες ανάγκες τους.
2) Μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία δικτύων εθελοντών
που αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των ανωτέρω δημοτών για την εκτέλεση των
δοσοληψιών τους με τις δημοτικές υπηρεσίες και τα ΚΕΠ για λογαριασμό τους.
3) Δέχεται αιτήματα των ανωτέρω δημοτών με βάση τις σχετικές διαδικασίες και
μεριμνά για την ικανοποίησή τους, με την αξιοποίηση τόσον των υπαλλήλων του
Γραφείου όσο και των δικτύων εθελοντών.
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4) Συνεργάζεται με τα αρμόδια ΚΕΠ για την διεκπεραίωση υποθέσεων των ανωτέρω
δημοτών σε ζητήματα αρμοδιότητας των ΚΕΠ.
5) Σχεδιάζει και προωθεί κάθε άλλη σχετική ενέργεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των δημοτών με αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή
στα ΚΕΠ.
(ε) Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας
Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας είναι αρμόδια για την αποτελεσματική και
αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί με το άρθρο 1 του Νόμου 3731 /
2008, όπως αυτό ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό η Δημοτική Αστυνομία33 :
(1) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την
αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές και στις αποφάσεις των
διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.
(2) Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, για τη χρήση των αλσών και των
κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.
(3) Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, για τη χρήση και
λειτουργία των δημοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
(4) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές
αγορές.
(5) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον
έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης
διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από τις
δημοτικές αρχές.
(6) Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους
εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήμου και γενικότερα την τήρηση των κανόνων
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις
εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και
οικισμών.

της
που
που
των

(7) Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε
κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.
(8) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση
και στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του ν.
33

Οι αρμοδιότητες με αρ. 9,12,13,14,17,18,20 και 23 είναι δυνατόν να μην ασκούνται από τη Διεύθυνση, εάν ο
αριθμός του προσωπικού της Διεύθυνσης είναι κάτω από 50 άτομα.
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2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρμογή
των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους,
πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην
εκπομπή θορύβων από αυτά. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά
περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά
την άσκηση τους επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το
Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό
Σώμα, κατά περίπτωση.
(9) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας με
υποδείξεις και σήματα των τροχονόμων στο δημοτικό οδικό δίκτυο και στα τμήματα του
εθνικού και επαρχιακού δικτύου που διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές. Η
αρμοδιότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται, παραλλήλως και κατά περίπτωση, από την
Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκηση της
επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα,
ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα κατά
περίπτωση.
(10) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
(11) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που
εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν
υλικά και εργαλεία στο δημοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας και
υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.
(12) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία παιδότοπων.
(13) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων,
επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων, για τις
οποίες αρμόδιος για τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης,
λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο οικείος Δήμος, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για
τις οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές αρμόδιες για το σχετικό έλεγχο.
(14) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχορύπανση, την κοινή ησυχία και τη
λειτουργία μουσικής στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα.
(15) Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και
επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές αρχές.
(16) Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους οργανωμένους από τους Δήμους
χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
(17) Ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται από τις δημοτικές αρχές για
δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία
των κατοίκων και ειδικότερα από τις επικίνδυνες οικοδομές, καθώς και την εφαρμογή των
κανονιστικών πράξεων που τίθενται από αυτές για την προστασία της υγείας των κατοίκων
από τις οχλούσες δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτές.
(18) Ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων, που αφορούν στο Γενικό Οικοδομικό
Κανονισμό.
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(19) Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.
(20) Ελέγχει την τήρηση των μέτρων για την προστασία των μουσείων, μνημείων, σπηλαίων,
αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής του Δήμου και των εγκαταστάσεων
αυτών, που λαμβάνονται από τις οικείες δημοτικές αρχές.
(21) Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας.
(22) Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την εφαρμογή της
τουριστικής νομοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων, θεώρηση
τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων) στις
περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του
EOT.
(23) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων
διασκέδασης και των συναφών καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών καταστημάτων και
των καταστημάτων τροφίμων.
(24) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.
(25) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές
αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως
διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.
(26) Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία.
(27) Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την
έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήμου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και
συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση
βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.
(28) Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών
εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της Διεύθυνσης Δημοτικής
Αστυνομίας είναι οι εξής:
(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
1) Συγκεντρώνει και μελετά τις επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους για την βελτίωση
της αποτελεσματικότητας της Δημοτικής Αστυνομίας και την αξιολόγηση της
απόδοσής της.
2) Σχεδιάζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την
τακτική και μεθοδολογία δράσης και την αποτελεσματικότητα του έργου της
δημοτικής αστυνομίας (μέθοδοι αστυνόμευσης, κανόνες και μέτρα αστυνομικής
τακτικής και πρακτικής, μέθοδοι αξιοποίησης προσωπικού, στολές προσωπικού κλπ).
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3) Σχεδιάζει και εισηγείται κανονισμούς για τη λειτουργία και τον τρόπο δράσης της
δημοτικής αστυνομίας.
4) Τηρεί αρχείο αναφορών / δελτίων συμβάντων και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία
για τη δράση και τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση της δημοτικής αστυνομίας.
5) Υποδέχεται τις αναφορές / δελτία συμβάντων, τις αξιολογεί σε συνεργασία με το
Τμήμα Αστυνόμευσης και μεριμνά για την ενημέρωση των δημοτικών υπηρεσιών ή
και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, όταν απαιτείται, για τις περαιτέρω ενέργειες.
6) Καθοδηγεί το Τμήμα Αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση των σοβαρών
περιστατικών ή συμβάντων.
7) Τηρεί στατιστικά στοιχεία για τη δράση και τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση
των αποκεντρωμένων Τμημάτων Δημοτικής Αστυνομίας.
8) Συνεργάζεται με άλλους αρμόδιους φορείς για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών
και διοικητικών μέτρων προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το
αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας.
9) Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με το αντικείμενο
της δημοτικής αστυνομίας, τηρεί σχετικά αρχεία, συνεργάζεται με το Τμήμα
Αστυνόμευσης και συμμετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών μέτρων και
αποφάσεων λαμβάνονται.
10) Μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού για το αντικείμενο και το έργο της δημοτικής
αστυνομίας.
11) Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας.
12) Μεριμνά για την εξασφάλιση και συντήρηση των τεχνικών μέσων, καθώς και του
ιματισμού και των λοιπών εφοδίων του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας.
13) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και τα
Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας,
θέματα προσωπικού κλπ)
(β) Τμήμα Αστυνόμευσης
Αρμοδιότητες Γραφείων Αστυνόμευσης
Καλλικράτειας, Τρίγλιας.

Δημοτικών Ενοτήτων Μουδανιών ,

1) Συγκροτεί τις περιπόλους και τις ομάδες αστυνομικής ενέργειας σύμφωνα με τους
κανονισμούς και τις οδηγίες του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
2) Διενεργεί όλες τις αστυνομικής φύσεως ενέργειες (περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι κλπ)
σύμφωνα με το αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας και τους σχετικούς
κανονισμούς.
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3) Συμπληρώνει αναφορές και δελτία συμβάντων για τα αποτελέσματα της αστυνομικής
δράσης, τα αξιολογεί και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
4) Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με το αντικείμενο
της δημοτικής αστυνομίας, ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού και συμμετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών μέτρων και αποφάσεων
λαμβάνονται.
5) Μεριμνά για τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών συντήρησης των τεχνικών μέσων
και εφοδίων που χρησιμοποιεί η δημοτική αστυνομία.
Επιτελικές Υπηρεσίες
(α) Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου είναι
αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών
προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων
Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των
υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και
την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου
υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε
είδους υπηρεσιών. Επίσης είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών
ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές. Επιπρόσθετα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την
ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου,
περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σημείο
Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ Α΄166).
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής είναι οι εξής:
(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
Μελετών και έρευνας
1) Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά,
δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη
του Δήμου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες του Δήμου.
2) Συγκεντρώνει και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι
απαραίτητη για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης του Δήμου (π.χ.
κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, μελέτες και θέματα της Αυτοδιοίκησης,
νομοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και τους στόχους του Δήμου
κλπ).
3) Μεριμνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των δημοτών και συγκεντρώνει
και τεκμηριώνει προτάσεις για επεμβάσεις (έργα, ενέργειες, προγράμματα) που θα
ικανοποιούν τις ανάγκες των δημοτών.
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4) Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των αναγκών
ανάπτυξης του Δήμου, τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυξιακών προτάσεων
και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων.
Σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων
5) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής
ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων,
την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας
και τη δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας.
6) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, που
ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των
γυναικών στις προτάσεις του Δήμου στα εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα.
7) Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος για την
εναρμόνιση των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου με
τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας.
8) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην
εφαρμογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και
κοινωνικών υποδομών (δομημένο περιβάλλον) στην περιοχή του Δήμου, με στόχο την
εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής.
9) Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές
πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα, έργα
ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κλπ).
10) Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων του και την ομάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη
σύνταξη του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, κατά τη διαδικασία
κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος και
των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό
πρόγραμμα.
11) Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου
σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους
και τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου.
12) Υποστηρίζει το Δήμαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική έκθεση
αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο Δήμαρχο. Εισηγείται την ενδεχόμενη
αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά την ενδιάμεση
αξιολόγησή του.
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13) Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
διαμορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να
εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των
δράσεων, καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το
κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων.
14) Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, αφού λάβει υπόψη
τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην Εκτελεστική
Επιτροπή.
15) Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισμό
των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου. Ειδικότερα (α) κατά τη διάρκεια
εφαρμογής του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου, συντάσσει εκθέσεις
παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήματα
που ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου και (β) πριν από τη σύνταξη του
οικονομικού απολογισμού, υποβάλλει στη Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση με τον
απολογισμό δράσης του προηγούμενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές
εκθέσεις των υπηρεσιών.
16) Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και
άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων,
ενεργειών και προγραμμάτων. Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής συνεργασίας και
συντονίζει τις σχέσεις του Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς.
17) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου,
διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
Αποτελεσματικότητας και απόδοσης
18) Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας
και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων
(διαδικασίες, δείκτες κλπ). Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισμό Μέτρησης και
Αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
19) Διαμορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους για την βελτίωση της
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των
Νομικών του Προσώπων.
20) Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους
στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει
ενημερωτικές αναφορές.
21) Διατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας
των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων.
22) Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας και
προωθεί την εφαρμογή τους και σε άλλες υπηρεσίες.
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23) Παρακολουθεί την εφαρμογή των καλών πρακτικών και αξιολογεί τα αποτελέσματά
τους.
24) Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί μέτρα για τη διαρκή βελτίωση της
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισής
τους στις ανάγκες των πολιτών.
25) Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικής
ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης.
26) Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων έργων και δράσεων για
την βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας
και της αποτελεσματικότητάς του.
27) Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διαμόρφωση
καταλλήλων συστημάτων προϋπολογισμού και απολογιστικού ελέγχου
οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και
καταλλήλων συστημάτων παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας
οργανωτικών μονάδων του Δήμου και του κόστους των παραγομένων
παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες.

των
των
των
των
και

28) Παρακολουθεί και ενημερώνει με συγκεκριμένες αναφορές τα όργανα του Δήμου
σχετικά με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων, καθώς και την εξέλιξη του κόστους λειτουργίας των οργανωτικών
μονάδων και του κόστους των παραγομένων και παρεχομένων υπηρεσιών προς τους
πολίτες.
Ποιότητας και οργάνωσης
29) Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των
επί μέρους λειτουργιών του Δήμου.
30) Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήματος διασφάλισης της
διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου στον σχεδιασμό και παραγωγή έργων.
31) Μεριμνά για την εκτέλεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων έργων και δράσεων για
την βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
Ειδικότερα μεριμνά για τον σχεδιασμό / ανασχεδιασμό
και την εφαρμογή
βελτιωμένων οργανωτικών δομών, κατανομής αρμοδιοτήτων , κατανομής
στελεχιακού δυναμικού, οργανωτικών συστημάτων, εσωτερικών διαδικασιών και
εντύπων.
32) Μεριμνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισμών του Δήμου και
των Νομικών του Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί
Κανονισμοί Λειτουργίας, Κανονισμοί Παροχής Υπηρεσιών στους Δημότες κλπ) σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
33) Παρακολουθεί την τήρηση και σχεδιάζει και εισηγείται τις τυχόν επικαιροποιήσεις
της οργανωτικής δομής και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου.
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34) Μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας και τον
προσδιορισμό του αριθμού του προσωπικού ανά θέση εργασίας και οργανωτική
μονάδα του Δήμου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συνεργάζεται με
τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών για τον προγραμματισμό της κάλυψης των
θέσεων (με νέα στελέχη ή ανακατανομή των υφισταμένων στελεχών)
35) Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και διαδικασίες για την παρακολούθηση της
καλής εφαρμογής των εγκεκριμένων από τα αρμόδια όργανα εσωτερικών
οργανωτικών συστημάτων, διαδικασιών και κανονισμών.
36) Εφαρμόζει τα εγκεκριμένα συστήματα και διαδικασίες για την παρακολούθηση της
καλής εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων, διαδικασιών και
κανονισμών και ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του Δήμου στην περίπτωση που
διαπιστώνονται αποκλίσεις.
37) Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιμότητα σύστασης, τροποποίησης του αντικειμένου
ή κατάργησης των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ
1) Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη,
επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2) Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για
τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων ΤΠΕ που πρέπει να
αξιοποιεί ο Δήμος για την υποστήριξη των λειτουργιών του.
3) Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστημάτων
ΤΠΕ και την υλοποίηση μηχανισμών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστημάτων
και των χρηστών των εφαρμογών.
4) Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠΕ με την
αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων.
5) Προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργίες συστημάτων ΤΠΕ,
παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαμβάνει τα συστήματα.
Διαχείρισης συστημάτων ΤΠΕ
6) Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων
και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του Δήμου.
7) Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδομένων που τηρούνται στα συστήματα ΤΠΕ του
Δήμου.
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8) Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων που σχεδιάζει και
εγκαθιστά ο Δήμος για τις ανάγκες του.
9) Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και της ανάκτησης δεδομένων για τα
συστήματα ΤΠΕ που λειτουργούν στο Δήμο.
10) Μεριμνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με
σχετικές ανάγκες του Δήμου.
11) Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου και μεριμνά για την
παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να
λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συστήματα. Μεριμνά για τη
λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών.
12) Μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης με
την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα του
Δήμου.
13) Μεριμνά για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες
που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η
εμπιστευτικότητά τους.
14) Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων και την βελτίωση της χρηστικότητας των
ιστοσελίδων και των βάσεων δεδομένων του Δήμου.
Διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ
15) Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής και
επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και
εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του
αναγκαίου εξοπλισμού.
16) Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την
μεθοδολογία προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής
και επικοινωνιών.
17) Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου
εξοπλισμού ΤΠΕ.
18) Μεριμνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και περιφερειακών
συστημάτων.
19) Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των
συστημάτων ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών.
20) Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού
ΤΠΕ του Δήμου.
Γενικές Αρμοδιότητες ΤΠΕ
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21) Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σημείο Επαφής) του
Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ Α΄166).
Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
(α) Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την προστασία και
ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του
Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και
την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση
και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του
καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής
ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της Διεύθυνσης Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης είναι οι εξής:
(Α) Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
α) Αρμοδιότητες Γραφείου φυτικής παραγωγής και γεωργικής ανάπτυξης
1) Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς και τη
διατήρηση του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του.
2) Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής
παραγωγής.
3) Προωθεί προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών και μεριμνά για τη σύνδεση
αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την υπηρεσία
Τουρισμού.
4) Εκτιμά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, τις απολαμβανόμενες από τους
παραγωγούς τιμές γεωργικών προϊόντων και την πορεία των αγορών των γεωργικών
προϊόντων και μεριμνά για τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών προϊόντων.
5) Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής
υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που
σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα
βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
6) Ασκεί εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των
Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης
(Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
7) Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής
Ανάπτυξης του Δήμου. Παρακολουθεί τη λειτουργία του Γραφείου αυτού παρέχοντας
κατευθύνσεις και πρότυπα για τη δράση του.
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8) Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, ενημερώνει τον
αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των
εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών
προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων
καλλιέργειας.
9) Μεριμνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο
σχεδίων βελτίωσης.
10) Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών
λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων.
11) Στο πλαίσιο του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής λειτουργεί Γραφείο Γεωργικής
Ανάπτυξης οι αρμοδιότητες του οποίου είναι ειδικότερα:
(α)Συνεργάζεται με τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για την
διερεύνηση και επισήμανση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
(β)Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, με
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και τη μείωση
κόστους παραγωγής τους.
(γ)Μεριμνά για την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την εν γένει
αντιμετώπιση των προβλημάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας,
στα πλαίσια των εκάστοτε εφαρμοζομένων προγραμμάτων γεωργικής και
κτηνοτροφικής ανάπτυξης.
(δ)Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους με σκοπό την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων
(οικονομικές ενισχύσεις στη φυτική και ζωική παραγωγή) και μεριμνά για την
χορήγηση βεβαιώσεων (αγροτικά αυτοκίνητα, αγροτικές αποθήκες, λαϊκές αγορές,
εκτίμηση ζημιών κ.λ.π.).
(ε)Ενημερώνει το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής για τα ζητήματα της περιοχής που
αφορούν τον αγροτικό κόσμο και λαμβάνει κατευθύνσεις και πρότυπα για την
αντιμετώπισή τους.
β) Αρμοδιότητες Γραφείου ζωικής παραγωγής και κτηνιατρικής
1) Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη
διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του.
2) Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής
παραγωγής.
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3) Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων
τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν τη κτηνοτροφία όπως π.χ τα
έργα βελτίωσης βοσκοτόπων.
4) Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
5) Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής, ενημερώνει τον
αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και
διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο,
μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων
μεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής.
6) Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και
καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του Δήμου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση
των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών
μητρώων).
7) Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων
κλπ).
8) Εισηγείται για την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων και εγκαταστάσεων
που σχετίζονται με το εμπόριο ή την αξιοποίηση ζώων ( καταστήματα διατήρησης,
εμπορίας και διακίνησης ζώων, καταστήματα πώλησης σκύλων ή γατών,
κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώα, ζωολογικοί
κήποι).
9) Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών
λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών
προϊόντων.
10) Εφαρμόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή σπερματέγχυση και τον
συγχρονισμό του οίστρου των ζώων.
11) Γνωματεύει για την υγειονομική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για
πλανόδια έκθεση ζώων.
12) Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα
παραγωγικά ζώα, ειδικής άδειας για την αποθήκευση φαρμακευτικών κτηνιατρικών
προϊόντων και αδειών λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών
τα οποία και εποπτεύει.
13) Εφαρμόζει προγράμματα για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών
νοσημάτων ζώων, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημ. Υγείας για τα νοσήματα που
μεταδίδονται και στον άνθρωπο.
14) Επιβάλλει ή αίρει υγειονομικά μέτρα, λόγω εμφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την
έκδοση πιστοποιητικών προς μεταφορά ζώων.
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γ) Αρμοδιότητες Γραφείου Αλιείας
1) Διενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου
στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου.
2) Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της αλιείας, καθώς και τη διατήρηση
του αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες του.
3) Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων
τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν την αλιεία. Μεριμνά για την
κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε
λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.
4) Γνωμοδοτεί για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για
την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή
ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για την χορήγηση άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας τους.
5) Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα
εσωτερικά ύδατα καθώς και στοιχεία των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.
6) Καταρτίζει μελέτες και συντάσσει εκλαϊκευμένα έντυπα που αφορούν δραστηριότητες
θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων
οικοσυστημάτων και διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις με αλιείς,
υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα.
7) Εισηγείται τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και ρύθμιση ζητημάτων του τομέα
της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο
Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν ιδίως:
(α) την καταστροφή, εκποίηση και έγκριση του αποτελέσματος της σχετικής
δημοπρασίας ή διάθεσης των δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας.
(β) την εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών με την
έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του αναγκαιούντος γόνου για τον εφοδιασμό με αυτόν
των ενδιαφερομένων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών.
(γ) την έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και τον
καθορισμό της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις
λίμνες.
(δ) την έγκριση ή ανάκληση της έγκρισης της χορήγησης από τις αρμόδιες αρχές,
αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα.
(ε) τη διάθεση σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε νομικά
πρόσωπα του δημόσιου τομέα των πλωτών μέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού
που δημεύθηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί.
(στ) την έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας.
(ζ) την επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων της αλιείας για
ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους.
(η) την έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους.
(θ) την επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την
παραγωγή και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.
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(ι) τη σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδρόβιων ζώων
και φυτών ή φυκών ή των αγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.
(ια) την έγκριση της χορήγησης, από τις αρμόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα
επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας.
(ιβ) τον καθορισμό της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου
αλιείας στους ποταμούς και τις λίμνες χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου.
(ιγ) του καθορισμού του αριθμού των με μηχανικό αλιευτικό συγκρότημα (γρι-γρι)
αλιευόντων συγκροτημάτων στο ελληνικό τμήμα της Λίμνης Μεγάλη Πρέσπα και των
προϋποθέσεων με τις οποίες διενεργείται η αλιεία.
(ιδ) τον καθορισμό περιορισμών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών
λιμνών για την προστασία των έργων που υπάρχουν σε αυτές.
(ιε) την έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισμένη περίοδο
σε περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου, όταν το επιβάλλει η προστασία της
ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της αλιείας και σπογγαλιείας.
(ιζ) την πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων
εκτάσεων.
(ιη) την αξιοποίηση, ιχθυοτροφικά, των μη εκμεταλλεύσιμων τελμάτων ή άγονων
εκτάσεων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες.
(ιθ) τις εξαιρέσεις υποχρέωσης προσκόμισης αλιευμάτων στις ιχθυόσκαλες.
(κ) τη σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών.
(κα) την έγκριση και την τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισμών και
την παροχή σ΄ αυτούς τεχνικών οδηγιών.
(κβ) την κοπή των καλάμων στις λίμνες.
(κγ) την παροχή γνώμης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθμιση που αφορά ή
θίγει τα κρηπιδώματα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών.
8) Εισηγείται την χορήγηση αδειών στον τομέα της αλιείας στην περιοχή του Δήμου,
σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι
άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
(α) τα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας.
(β) τις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας.
(γ) τη χρήση καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών.
(δ) τις επαγγελματικές άδειες αλιείας.
(ε) τη μεταβίβαση κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους.
(στ)την αντικατάσταση μηχανής αλιευτικού σκάφους.
(ζ) την άδεια αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών.
9) Αντιμετωπίζει θέματα και εισηγείται μέτρα που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση,
τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με
αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
(Β) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
α) Αρμοδιότητες Γραφείου ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και προστασίας του
καταναλωτή
1) Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που
επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των

Σελίδα 185 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

κατοίκων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες
διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:
(α) Τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις).
(β) Τον καθορισμό των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαμονή
μετακινουμένων πληθυσμιακών ομάδων.
(γ) Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης.
(δ) Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και
εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, στο βαθμό που επηρεάζουν το
περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης.
(ε) Τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε
καταστήματα.
(στ) Τον καθορισμό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και
των αρτεργατών.
(ζ) Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.
(η) Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.
(θ) Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών.
(ι) Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου
της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών καθώς
και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου.
(ια) Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και
επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.
(ιβ) Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης
περιπτέρων.
(ιγ) Τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος,
μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών,
καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που
διημερεύουν και διανυκτερεύουν.
2) Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των σχετικών με τα
προηγούμενα θέματα εμπορικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη μέτρων,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση
των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού
ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.
Προστασίας του καταναλωτή
4) Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία και λειτουργία
μηχανισμών ενημέρωσής του (π.χ. Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή).
5) Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη
επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις
καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και
μητρώο καταναλωτών.
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Β) Αρμοδιότητες Γραφείου χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων
1) Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο
Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
(α) Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους σε λαϊκές
αγορές (εκτός από άδειες στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης).
(β) Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων οι
όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και
τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις
(γ)Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (βλ. άρθρο
80 του ΚΔΚ).
(δ) Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών
επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεπομένων επιθεωρήσεων.
(ε) Την ίδρυση και λειτουργίας παιδοτόπων, και διαφόρων ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών
και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία.
(στ) Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.
(ζ) Τη λειτουργία μουσικών οργάνων.
(η) Την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων
χριστουγεννιάτικων αγορών .
(θ) Τα ζωήλατα οχήματα.
(ι) Την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από
εκδιδόμενα πρόσωπα.
(ια) Τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, την
τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά
και νομικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή
δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
(ιβ) Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.
(ιγ) Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου .
(ιδ) Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
(ιε) Την συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.
(ιστ) Την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και
ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού
Συμβουλίου, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημ. Υγείας.
(ιζ) Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.
(ιη) Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας
τους και την εποπτεία αυτών.
(ιθ) Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή
υπαίθριων ή μικτών.
2) Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται
οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων.
3) Ελέγχει την
εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης,
των
προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση
των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και εισηγείται την επιβολή
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των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται
από την κείμενη νομοθεσία.
4) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και
αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
(Γ) Τμήμα Απασχόλησης και Τουρισμού
α) Αρμοδιότητες Γραφείου Θεμάτων Απασχόλησης
1) Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και
τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την
προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
2) Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής
κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία και με
το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και με τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και
Απασχόλησης της αντίστοιχης Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη τις
προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού
προγράμματος δια βίου μάθησης.
3) Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με
την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων
ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μεριμνά για τη δημιουργία και
λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης
στην περιοχή.
β) Αρμοδιότητες Γραφείου Θεμάτων Τουρισμού
1) Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού
στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις,
τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κλπ).
2) Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την
ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων
τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς
φορείς της περιοχής. Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.
3) Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής
προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις
πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού,
δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός
της χώρας κλπ).
4) Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης / πληροφόρησης των
επισκεπτών της περιοχής.

Σελίδα 188 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

γ) Αρμοδιότητες Γραφείου Οργάνωσης και Λειτουργίας Τουριστικών Καταφυγίων
1) Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας
Τουριστικών Λιμένων και των Ειδικών Κανονισμών Λειτουργίας Τουριστικών
Καταφυγίων στα όρια του Δήμου.
2) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για την οικονομική
εκμετάλλευση, παροχή εξυπηρετήσεων, καθαριότητας, τεχνικής υποστήριξης και
συντήρησης των καταφυγίων τουριστικών σκαφών και έχει την ευθύνη για κάθε
ενέργεια ή παράλειψη.
3) Ανακοινώνει στην αρμόδια Λιμενική Αρχή κάθε παράβαση των διατάξεων των
άρθρων 4 (Προστασία Περιβάλλοντος- Καθαριότητα- Διαχείριση Απορριμμάτων
και Καταλοίπων), 5 (Ευταξία Λιμένα- Υποχρεώσεις Χρηστών- Κίνηση
Τροχοφόρων), 7 (Είσπλους - Αγκυροβολία - Πρυμνοδέτηση - ΠλαγιοδέτησηΈκπλους) και 8 (Ελλιμενισμός - Παραμονή - Μεθόρμιση σκαφών) του Γενικού
Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων.
4) Έχει την ευθύνη κατάρτισης Εγχειριδίου Εσωτερικής Λειτουργίας των τουριστικών
καταφυγίων με οδηγίες προς το προσωπικό για την άσκηση των καθηκόντων του.
5) Έχει την ευθύνη για την τήρηση του εγκεκριμένου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις,
τιμολογίου ελλιμενισμού και λοιπών παρεχομένων προς τα σκάφη υπηρεσιών.
6) Μεριμνά για την παροχή των πάσης φύσεως υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων (π.χ.
ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, πετρέλευση) στους χώρους των τουριστικών
καταφυγίων.
7) Μεριμνά για την ασφάλεια, φύλαξη και προστασία των σκαφών είτε με χρήση
ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας είτε με εξειδικευμένο προσωπικό ασφαλείας
(security).
8) Καταρτίζει και εισηγείται πλήρες και εφαρμόσιμο σχέδιο λήψης μέτρων για την
πρόληψη και προστασία των εγκαταστάσεων των καταφυγίων, των ατόμων, των
σκαφών και των οχημάτων που βρίσκονται στη ζώνη τους από έκτακτα
περιστατικά, όπως έκρηξη, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα κ.λπ. και μεριμνά
για τη γνωστοποίησή του στο προσωπικό και τους χρήστες.
9) Μεριμνά για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των Ατόμων Μειωμένης
Κινητικότητας τόσο στους χώρους υγιεινής όσο και στους λοιπούς χώρους του
καταφυγίου.
10) Παρέχει στους χρήστες γενικότερες διευκολύνσεις και πληροφορίες, που αφορούν
π.χ. στα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά δρώμενα και αξιοθέατα της ευρύτερης
περιοχής, στην πρόσβαση από και προς το καταφύγιο κ.τ.λ.
11) Μεριμνά για τον ασφαλή είσπλου - έκπλου, όπως και την πρόσδεση των σκαφών σε
συγκεκριμένη θέση ελλιμενισμού με εξειδικευμένο άτομο επί βοηθητικής λέμβου.
12) Μεριμνά για την εφαρμογή της ισχύουσας Πυροσβεστικής Νομοθεσίας.
13) Καταρτίζει συμβατό με το Τοπικό Σχέδιο της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής «Σχέδιο
Έκτακτης Ανάγκης» (Contingency Plan) για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων
περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών.
14) Σε περίπτωση περιστατικού ρύπανσης, ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες αρχές για
την αντιμετώπισή του.
15) Εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για με κάθε είδους εργασίες
επισκευής και συντήρησης των λιμενικών και χερσαίων εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού του καταφυγίου.
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Υπηρεσίες Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος
(α) Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας
Το Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του
πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και
τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο
πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων
και Υπουργικών Αποφάσεων.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους Γραφείων του Τμήματος Πολεοδομίας είναι οι εξής:
α) Αρμοδιότητες Γραφείου Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
1) Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση
οικοδομικών αδειών, ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική,
ηλεκτρομηχανολογικές, θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής
απόδοσης) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τον έλεγχο των
φορολογικών εκδίδει τις οικοδομικές άδειες.
2) Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές
μελέτες, τη μελέτη θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα
σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών
βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας.
3) Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, εγκρίνει εργασίες μικρής κλίμακας
και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των
οικοδομικών αδειών.
4) Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή
εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.
5) Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των
οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ’ έξι έτη από την
έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.
6) Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς
εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν.
2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.
7) Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς το Τμήμα Πολεοδομίας και
τα Γραφεία του (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση
αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
β) Αρμοδιότητες Γραφείου Πολεοδομικών Εφαρμογών
1) Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών
για την επέκταση / τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
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2) Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των
ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
3) Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής
4) Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων , σύμφωνα με τις
αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές αυτές
περιλαμβάνουν ιδίως:
(α) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των
πινακίδων εφαρμογής.
(β) Την σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης
κατάστασης.
(γ) Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων
τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.
(δ) Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.
(ε) Την σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.
(στ) Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που
δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
(ζ) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ΄ άρθρο115
Κ.Β.Π.Ν.
(η) Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της
παρ.1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.
5) Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που
προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές
εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων,
ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών
προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό (Σε
συνεργασία με τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής και Αλιείας).
6) Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, διαγραμμάτων
και πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού
γ) Αρμοδιότητες Γραφείου Ελέγχου Κατασκευών
1) Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των
εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.
2) Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό
αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.
3) Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε
επιβολή
προστίμων ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων κατά την κείμενη
πολεοδομική νομοθεσία.
4) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδομικό κανονισμό
και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία με τη δημοτική
αστυνομία.
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5) Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών
εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.
(β) Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος
Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς
των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών,
την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των
οχημάτων του Δήμου.
Επίσης είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού,
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη
ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου,
τη λειτουργία των κοιμητηρίων, των δημοτικών σφαγείων και της ενεργειακής διαχείρισης.
Η Διεύθυνση έχει και την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Τμήματα Καθαριότητας
Πρασίνου και Οχημάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της Διεύθυνσης είναι οι εξής:
Α) Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων
α) Αρμοδιότητες Γραφείου Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων , αποκομιδής απορριμμάτων
και ανακυκλώσιμων υλικών
1) Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για
την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την
μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
2) Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των
αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους
στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
3) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των
οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του
Τμήματος.
4) Καταγράφει και
συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των
προγραμμάτων αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
5) Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των
απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων
υλικών.
6) Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για
τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και τη
συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
7) Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των
οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της συγκέντρωσης των
απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
8) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των
τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
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9) Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή
ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο
καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κλπ.
10) Καταγράφει και
συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των
προγραμμάτων καθαριότητας του Τμήματος.
β) Αρμοδιότητες Γραφείου σχεδιασμού και εποπτείας καθαριότητας και ανακύκλωσης
1) Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και
μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.
2) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που
είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των
απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και της καθαριότητας των
κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
3) Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των
κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και
αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών ( οχήματα, τεχνικά μέσα , κάδοι
κλπ).
4) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών
της καθαριότητας και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες
αποδοτικότητας.
5) Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών
καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, οδοκαθαρισμός,
ειδικά συνεργεία κλπ).
6) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των
διαφόρων συνεργείων και εισηγείται προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
7) Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και
κάδων ανακύκλωσης.
8) Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών
και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
9) Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη
διενέργεια των εργασιών και συνεργάζεται με το Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων για
την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
10) Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του
προσωπικού της Διεύθυνσης.
11) Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων
Τμημάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.
12) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής,
Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου,
διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
γ) Αρμοδιότητες Γραφείου Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
1) Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα
αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη
στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την
κίνηση έγγραφα.
2) Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση
καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
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3) Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών
και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.
4) Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους
οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
5) Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων
και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
6) Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για
τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών
μηχανημάτων του Δήμου.
7) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών
συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει
και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
(Β) Τμήμα Περιβάλλοντος, Ηλεκτρομηχανολογικών έργων & Πολιτικής Προστασίας
α) Αρμοδιότητες Γραφείου Πολιτικής Προστασίας
Στο πλαίσιο του Τμήματος λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής Προστασίας το οποίο είναι
αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την
πρόσληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
Ειδικότερα το Γραφείο:
(α) Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής
του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την
εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του
εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
(β)Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για
την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που
συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.
(γ)Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναμικού
και μέσων για την πρόσληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των
καταστροφών στην περιοχή του Δήμου
(δ)Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την
προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της
πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των
δασών.
β) Αρμοδιότητες Γραφείου Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
1) Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών,
προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του
περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.
2) Μεριμνά για τον έλεγχο της ποσότητας και ποιότητας καθώς και για την προστασία και
διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του
Δήμου.
3) Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες
περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες
υπηρεσίες (NATURA, Σπήλαια , Αρχαιολογικοί χώροι κλπ).
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4) Μεριμνά για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων για την
αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για :
(α) την διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται από την
Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης,
μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης
λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και
αξιοποίησης,
(β) την αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ), σε συνεργασία με
τον τομέα εγγειοβελτιωτικών έργων της τεχνικής υπηρεσίας.
(γ) Την κατασκευή και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού
καθαρισμού, σε συνεργασία με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
(ΔΕΥΑ) και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
5) Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με
τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά
αφορούν ιδίως :
(α) Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
(β) Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή
γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.
(γ) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.
(δ) Την παροχή γνώμης για τον καθορισμό βιομηχανικών και Επιχειρησιακών
Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 ν.
2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α΄), σε συνεργασία με την υπηρεσία Πολεοδομίας.
(ε) Την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής (π.χ. του προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές
Θάλασσες ).
(στ) Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των
κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την
τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς
καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και
αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης των υποχρέων, προβαίνει υποχρεωτικά στον
αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την
ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου.
6) Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή
συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου (
συστήματα και προγράμματα ανακύκλωσης).
7) Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των
πόλεων και των οικισμών.
8) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση
αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
Εξοικονόμηση Ενέργειας
9) Προωθεί Πολιτικές Εξοικονόμησης Ενέργειας στις Κινητές και Ακίνητες
Εγκαταστάσεις του Δήμου ( Κτίρια Αυτοκίνητα κλπ) καθώς και ήπιες μορφές
ενέργειας ( Γεωθερμία κλπ ). Ειδικότερα:
(α) Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης,
σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική
και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Σελίδα 195 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

(β) Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων
ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις
της Πολιτείας.
(γ) Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των
κτιρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων
χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία.
(δ) Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και την χρησιμοποίηση, κατά
το δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το Δήμο.
γ) Αρμοδιότητες Γραφείου Κοιμητηρίων και Σφαγείων
Ειδικότερα για τα Κοιμητήρια:
(α)Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
(β)Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για
τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
(γ)Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους
πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.
(δ)Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των
πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργάζεται με τις οικονομικές
υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
(ε)Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων
καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και
πρασίνου των κοιμητηρίων.
Ειδικότερα για τα Σφαγεία:
(α)Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
(β)Μεριμνά για την εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών υγιεινής στα δημοτικά σφαγεία,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
(γ)Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους
πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών σφαγείων.
(δ)Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των
πολιτών ως προς τη λειτουργία των σφαγείων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες
του Δήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
(ε)Μεριμνά για την καθαριότητα των χώρων των σφαγείων καθώς και για τη συντήρηση των
κάθε είδους υποδομών και τεχνικών εγκαταστάσεων των σφαγείων.
δ) Αρμοδιότητες Γραφείου σχεδιασμού εποπτείας και συντήρησης πρασίνου
1. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που
είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων
πρασίνου του Δήμου.
2. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των
κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και
αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του
Δήμου ( τεχνικά μέσα , εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα κλπ).
3. Μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία του Φυτωρίου του Δήμου και των χώρων
αποθήκευσης εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών.
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4. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών
συντήρησης πρασίνου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες
αποδοτικότητας.
5. Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών
συντήρησης των χώρων πρασίνου ( φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα κλπ).
6. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των
διαφόρων συνεργείων εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου και εισηγείται
σχετικά προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
7. Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών
συντήρησης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών
εργασιών.
8. Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του
προσωπικού συντήρησης του πρασίνου του Δήμου.
9. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για
την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
10. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του συντήρησης
πρασίνου και κηποτεχνίας.
11. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των
τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.
12. Καταγράφει και
συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των
προγραμμάτων πρασίνου του Τμήματος.
ε) Αρμοδιότητες Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, Σηματοδότησης και Συντήρησης
Συγκοινωνιακών και Κτιριακών έργων
Το Γραφείο έχει αντικείμενο την μελέτη και εκτέλεση έργων που αφορούν:
1.Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των
οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την
ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
2.Στην επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη
ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.
3.Στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του
Δήμου (πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών
σε οδηγούς και διερχομένους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κλπ).
4.Στην εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
5.Στην εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών, καθώς και τοποθέτησης και
συντήρησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και
πεζών.
6.Στη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κάθε
είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των Δήμου πλην όσον αφορούν εγκαταστάσεις ύδρευσης,
άρδευσης και αποχέτευσης.
7.Συγκροτούν, οργανώνουν και διοικούν τα σχετικά συνεργεία του Δήμου
8.Μεριμνούν για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του
τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα
9.Συγκροτούν, οργανώνουν και διοικούν συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις
επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος
Επίσης το Τμήμα μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των
αποκεντρωμένων Γραφείων Συντήρησης Υποδομών σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.
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(Γ) Τμήμα Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης
Παρέχει υπηρεσίες σε περιοχές εκτός αρμοδιότητας ΔΕΥΑ.
i. Γραφείο εξυπηρέτησης καταναλωτών – Γραμματεία
Γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος. Καταχώριση της εισερχόμενης και εξερχόμενης
αλληλογραφίας του τμήματος και παρακολούθηση της εκτέλεσης των αποφάσεων των
οργάνων της Διοίκησης.
Κατάρτιση στατιστικών πινάκων δραστηριότητας με μηνιαία δελτία εργασιών του
τμήματος.
Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου καταναλωτών και παρέχει
τις απαιτούμενες πληροφορίες στην αρμόδια υπηρεσία για την βεβαίωση κατανάλωσης και
έκδοση λογαριασμών. Ειδικότερα:
(α) Ο έλεγχος των μετρήσεων των υδρομετρητών και η καταχώρηση αυτών στις καρτέλες
των συνδρομητών.
(β) Η επαλήθευση μη φυσιολογικών ενδείξεων των υδρομέτρων (υπερβολικές ενδείξεις).
(γ) Η τήρηση και ενημέρωση αρχείου μητρώου καταναλωτών.
(δ) Η παρακολούθηση διακοπών και επανασυνδέσεων των καταναλωτών στα δίκτυα.
ii. Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύων, Δεξαμενών και Η/Μ Εγκαταστάσεων
Είναι υπεύθυνο για την λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, έλεγχο και επέκταση του
δικτύου διανομής νερού. Ειδικότερα:
(α) Μέριμνα για την διανομή του νερού επί 24ώρου βάσης και την εφαρμογή των
προγραμμάτων διανομής σε περιπτώσεις έκτακτης λειψυδρίας ή σε περιπτώσεις εκτάκτων
ή προγραμματισμένων για διάφορους λόγους διακοπών της υδροδότησης. Ενημέρωση του
Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων για τις ανακοινώσεις στον Τύπο των παραπάνω
περιπτώσεων.
(β) Μέριμνα για την συντήρηση, επέκταση και επισκευή του εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης, για την εξασφάλιση και βελτίωση της ύδρευσης στις διάφορες περιοχές
ευθύνης του Δήμου.
(γ) Μέριμνα για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας για το κοινό, σε σημεία τεχνικών
έργων που δεν έχουν αποπερατωθεί οι εργασίες από τα συνεργεία.
(δ) Ανεύρεση και επισκευή εμφανών ή αφανών διαρροών στο δίκτυο. Μετατοπίσεις
αγωγών ύδρευσης. Λαθροϋδροληψίες.
(ε) Συνδέσεις με το δίκτυο ύδρευσης.
Μεριμνά για την ομαλή λειτουργία των εξωτερικών υδραγωγείων, δεξαμενών,
υδροληψιών και η επέκταση αυτών.
Μεριμνά για την εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και
Αποχετεύσεων
Έλεγχος και εποπτεία για την συνεχή και εύρυθμη λειτουργία των Εγκαταστάσεων
Επεξεργασίας Λυμάτων και των αποχετευτικών δικτύων.
Φύλαξη των εγκαταστάσεων και κτιρίων, διαμόρφωση και συντήρηση των ακάλυπτων
χώρων και εγκαταστάσεων.
Συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού
εγκατεστημένου ή μη.
iii.

Σελίδα 198 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
(α) Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι αρμόδια για το
σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων
καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με
τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως
η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το
σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Οι
συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται
από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι οι εξής:
Α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
α) Αρμοδιότητες Γραφείου σχεδιασμού, συντονισμού και παρακολούθησης Κοινωνικών
Πολιτικών, εποπτείας και ελέγχου
1) Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή
κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και
κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, (παιδικοί
και βρεφονηπιακοί σταθμοί, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης
και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κλπ).
2) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει σε
προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών,
μεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της
τοπικής κοινωνίας.
3) Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή
κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του
παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών
κοινωνικών ομάδων.
4) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει
σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δημοτών με την
ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την
προαγωγή της ψυχικής υγείας (με τη δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων,
κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία,
κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων της
ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης
κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
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5) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών
που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη
δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
6) Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής
αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών
οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.
7) Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό
επίπεδο (πχ μέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρμογής ενός «Τοπικού
Συμφώνου Κοινωνικής Πολιτικής»)
8) Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής
Φροντίδας, όπως:
§ οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
§ οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων του Δήμου
§ οι Μ.Κ.Ο
§ οι υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και
του Κράτους
§ τα αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων-χρηστών
Εποπτείας και Ελέγχου
9) Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή
βρεφονηπιακών σταθμών.
10). Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου
(ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών.
11) Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες,
καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
12 )Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον
προϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
13) Μεριμνά για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και εποπτεύει και
ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού,
(όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών,
παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
12)Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης
ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
15) Μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας
και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταμείων είναι στο Δήμο.
β) Αρμοδιότητες Γραφείου Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών , Προγραμμάτων Κοινωνικής
Προστασίας και ισότητας των φύλων
1 )Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις δράσεις
και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του
Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά :
(α) Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδομάτων πρόνοιας,
(β) Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.
(γ) Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
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(δ) Συνεργάζεται με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα (AIDS,
ναρκωτικά κλπ) και σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων διοργανώνει Σχολές
Γονέων.
(ε) Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και
οικονομικών προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων,
υπερηλίκων κ.λ.π.)
(στ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπομένων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης
(ζ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών
2)Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη
στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις
δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις :
(α) Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζομένων, για τη
σχετική μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και
την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.
(β) Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.
(γ) Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους
παραπληγικούς,
τετραπληγικούς
και
ακρωτηριασμένους,
διανοητικά
καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση
(σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και
βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής
προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των
οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.
(δ) Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή για
άλλους σοβαρούς λόγους.
(ε) Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.
(στ) Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
(ζ) Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και
φιλανθρωπικών αγορών.
(η)Χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης
Αναπηρίας
3) Επιμελείται των θεμάτων που αφορούν ασφαλισμένους του ΟΓΑ δημότες και εκδίδει
βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους
ασφαλισμένους αυτούς.
4) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση
αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
Πολιτικών Ισότητας των φύλων
Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που
στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό
μεριμνά για :
(α) τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
και των παιδιών
(β) την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με
βάση το φύλο
(γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών
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(δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην
απασχόληση
(ε) τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών
υποχρεώσεων
(στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών
και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων
Β) Τμήμα Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
Αρμοδιότητες
Η εφαρμογή προγράμματος εξωιδρυματικής προστασίας υπερηλίκων ήτοι: α) η
πρόληψη βιολογικών ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων
ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου, β) η
διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με
τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων γ) η έρευνα σχετικών θεμάτων με
τους ηλικιωμένους και δ) η κοινωνική δικτύωση, η ψυχαγωγία, η πολιτιστική
ενασχόληση και κάθε άλλο μέσο που προάγει την καλύτερη διαβίωση των
ηλικιωμένων.
Γ) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
α) Αρμοδιότητες Γραφείου Προστασίας της Δημόσιας Υγείας
1) Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία
της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται
στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού.
(β) Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων,
(γ) Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής
ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα,
(δ) Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.
(ε) Παρέχει συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις,
που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους.
(Συνεργασία με τον τομέα ζωικής παραγωγής της υπηρεσίας αγροτικής παραγωγής,
όταν απαιτείται).
(στ) Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά
σχολεία της περιοχής.
β) Αρμοδιότητες Γραφείου Προαγωγής
Θεμάτων

της Δημόσιας Υγείας και ρύθμισης Διοικητικών

1) Σχεδιάζει, προγραμματίζει μια μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για
την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις
δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.
(β) Μεριμνά για την υλοποίηση ι) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που
οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα

Σελίδα 202 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του
αντίστοιχου Υπουργείου ιι) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία
εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση ιιι) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που
χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(γ) Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας
υγιεινής.
(δ) Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
(ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές
υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας
Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2) Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην
περιοχή του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται
στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Εισηγείται τον ορισμό ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων
υγείας.
(β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς
άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση
δειγμάτων φαρμάκων.
(γ) Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. της περιοχής του
Δήμου.
Δ) Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
α) Αρμοδιότητες Γραφείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
1) Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την
προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο
Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριμνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και την φύλαξη των
υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Σχολικών
Επιτροπών και παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές
Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (Άρθρο
243 του ΔΚΚ).
(β) Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης
της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου
μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
(γ) Συνεργάζεται με την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις
ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και την ανέγερση σχολικών κτιρίων.
(δ) Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων,
τη στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης καθορίζει την
αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα,
καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας της κάθε
συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας (Συνεργασία με την Οικονομική υπηρεσία για τη
μίσθωση ακινήτων).
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(ε) Συνεργάζεται με την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενημερώνει για θέματα
της αρμοδιότητάς της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη
λειτουργία της.
2) Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για
την υποστήριξη των μαθητών της
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων. Περιλαμβάνονται
αρμοδιότητες όπως :
(α) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
(β) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
(γ) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
3) Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο
πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που
δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματός του, το τοπικό
πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και
το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης (νόμος 3879 / 2010, άρθρο
8). Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις,
προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα
δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο.
(β) Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και
διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική
εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.
(γ) Εισηγείται την ίδρυση και μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης
( Κ.Δ.Β.Μ.) που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και τα οποία
οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τμήματος, είτε στο πλαίσιο νομικού προσώπου
του Δήμου.
(δ) Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και την εφαρμογή
προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο
προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τη Γενική Γραμματεία Δια
Βίου Μάθησης.
(ε) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με
το Υπουργείο.
(στ) Ασκεί τις αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων
που μεταφέρονται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μαζί με την αντίστοιχη
επιχειρησιακή μονάδα ή αποκεντρωμένη δομή υπηρεσιακής μονάδας, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879 / 2010.
4) Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της
προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που
δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
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(α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική
Επιτροπή.
(β) Μεριμνά για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης,
περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και
της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών γυμνασίων και λυκείων (Συνεργασία
με την Οικονομική υπηρεσία).
(γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.
(δ) Εγκρίνει την εγκατάσταση, μεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων
(κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.
(ε) Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μαθητές, κατόπιν
έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.
(στ) Μεριμνά για το διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που
χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.
(ζ) Εγκρίνει οποιαδήποτε μίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για
μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
(η) Εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση
παύσης της λειτουργίας τους.
(θ) Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή
και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
(ι) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και
κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την
τακτική φοίτησή τους.
(ια) Εισηγείται τη διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής
νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.
β ) Αρμοδιότητες Γραφείου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
1) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και
δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την
προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε
τοπικό επίπεδο. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως :
(α) Δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών,
κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής,
σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ.
(β) Διοργάνωση και εφαρμογή
πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές
παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις).
(γ) Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και
ιστορικών χώρων της περιοχής.
(δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών
κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους.
(ε) Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
(στ) Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.
2) Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων. Στο πλαίσιο
αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες
διατάξεις:
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(α) Εισηγείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπή
φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.
(β) Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού
χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.
(γ) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών
ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και
συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).
3) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και
δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων
άθλησης στους κατοίκους. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις
όπως :
(α) Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά
γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης).
(β) Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
(γ) Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με
διυπουργική απόφαση.
4) Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους
νέους, σε συνεργασία με τους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς.
5) Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και νομικών προσώπων
που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού και του
αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
6) Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού
και της Νέας Γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που
υλοποιούνται από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
Υπηρεσίες Υποστήριξης.
(α) Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των
διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των
ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό
εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική
διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι
αρμόδια για την γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη λειτουργία
του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης
προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο
της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και
Υπουργικών Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα
Τμήματα Διοικητικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.
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Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών είναι οι εξής:
(Α) Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
Αρμοδιότητες του τμήματος
Το Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου παρέχει κάθε είδους
διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα του Δήμου.
Ειδικότερα το Τμήμα:
1) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά
διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, την
Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή
(οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή ,
διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων,
τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων κλπ).
2) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα ατομικά
διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου, τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, καθώς και το Γενικό Γραμματέα
(οργάνωση και ρύθμιση συναντήσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και
αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων
ατομικών οργάνων κλπ).
3) Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, το
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, τις
Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και προς το Συμπαραστάτη του Δημότη
και της Επιχείρησης.
4) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις Δημοτικές Παρατάξεις.
5) Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου
για τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα του Δήμου.
6) Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του Δήμου σε διαφόρους φορείς και όργανα και
μεριμνά για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους και την παραλαβή και
διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο Δήμο.
(Β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
α) Αρμοδιότητες Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης
1) Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του δημοτολογίου και τα μητρώα αρρένων,
σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού
Δημοτολογίου.

Σελίδα 207 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

2) Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη
πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων
τους ή είναι αγνώστων γονέων.
3) Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού,
ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων
ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
4) Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την τέλεση των γάμων αυτών.
5) Ενημερώνει περιοδικά τις δημόσιες υπηρεσίες για τις μεταβολές προσωπικής
κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.
6) Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς
και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες με τα στοιχεία που
αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.
7) Συνεργάζεται με άλλους Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις μεταβολών
των μητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί.
8) Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την
ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
β) Αρμοδιότητες Γραφείου Ληξιαρχείου
9) Τηρεί και ενημερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία καταχωρούνται τα
ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι,
θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ.
διαζύγια), σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.
10) Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
11) Εκδίδει αποσπάσματα
πιστοποιητικά.

των

ληξιαρχικών

πράξεων

ή

άλλα

θεσμοθετημένα

12) Ενημερώνει τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων Δήμων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που
επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων / αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.
13) Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης
ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.
Γ) Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Αρμοδιότητες.
Το Τμήμα τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί
ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις
δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών.

Σελίδα 208 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

(β) Παραλαμβάνει αιτήσεις , ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα προωθεί στην αρμόδια
υπηρεσία της Περιφέρειας για την χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής
αλλοδαπών στην Ελλάδα.
(γ) Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας με πολιτογράφηση και τις προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Εσωτερικών.
(δ) Επιδίδει σχετικές με τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς.
(Δ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και διοικητικής μέριμνας.
α ) Αρμοδιότητες Γραφείου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
1) Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και εσωτερικών
κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το προσωπικό του, στο πλαίσιο
πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας.
2) Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που θεσπίζει η Πολιτεία για
τον δημόσιο τομέα, μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας
ανά διοικητική ενότητα του Δήμου σε συνεργασία με το Γραφείο
Αποτελεσματικότητας,
Ποιότητας
και
Οργάνωσης
της
Διεύθυνσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και την κατάρτιση/
επικαιροποίηση των περιγραφών αρμοδιοτήτων των επιμέρους θέσεων.
3) Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας στις διοικητικές ενότητες
του Δήμου με στόχο τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών όσο και την
απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.
4) Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρμόδιων Προϊσταμένων, τις
κατάλληλες εσωτερικές μετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσματικότερη κάλυψη
των επιμέρους θέσεων εργασίας με βάση τα προσόντα των στελεχών.
5) Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαμβανομένων στελεχών και διαμορφώνει
σχετικές προτάσεις προς τους προϊσταμένους των προς κάλυψη θέσεων.
6) Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων στο
Δήμο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
7) Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων επιπρόσθετης στήριξης του
ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου ( πχ. οργάνωση μετακινήσεων του προσωπικού
στις εγκαταστάσεις του Δήμου, παιδικοί σταθμοί κλπ).
8) Μεριμνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου με τον
προσδιορισμό των αναγκών βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των
εργαζομένων και την εισήγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των
συμφωνουμένων μέτρων βελτίωσης.
9) Σχεδιάζει,, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και
επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση
των προγραμμάτων και μεριμνά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την
υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στην πράξη.
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10) Μεριμνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα στο Δήμο με τον
σχεδιασμό, την εισήγηση και την οργάνωση σχετικών προγραμμάτων (πχ.
εκδηλώσεις, ταξίδια κλπ).
β) Αρμοδιότητες Γραφείου Μητρώων, Διαδικασιών Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας
1)Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν
εκάστοτε και ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό του ( πχ.
θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών , ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων,
διεκδικήσεων κλπ).
2)Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου
δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες
διαδικασίες.
3)Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής
και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στην εργασιακή του ζωή
(προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες,
αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του.
4)Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των
διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις ( τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).
5)Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των
εργαζομένων που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες
οικονομικές υπηρεσίες , ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η
απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
6)Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του Δήμου
και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά
θέματα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό κλπ).
7)Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της
απασχόλησής τους στο Δήμο.
8)Μεριμνά για την θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων, σύμφωνα με την νομοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη στους
τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας που προσφέρουν τις αντίστοιχες
υπηρεσίες τους στο Δήμο σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους που καθορίζονται από την
ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες αυτές:
(α) Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους
εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή
προφορικά, σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των
εργατικών ατυχημάτων.
(β) Ο γιατρός εργασίας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους
εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή
προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και
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ψυχική υγεία των εργαζομένων και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας
της υγείας των εργαζομένων.
(γ) Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις
τους σε ειδικό βιβλίο. Τα όργανα διοίκησης του Δήμου λαμβάνουν γνώση των
υποδείξεων αυτών ενυπογράφως.
Διοικητική Μέριμνα
9)Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια
εγκαταστάσεων του Δήμου.

και την καθαριότητα των κάθε είδους

10)Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
11)Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του Δήμου.
12)Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου και
διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους
υπηρεσιών.
13)Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και τα
Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας,
θέματα προσωπικού κλπ).
14)Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.
15)Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων
Διοικητικών Θεμάτων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.
(β) Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική
τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των
οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη
διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για
την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την
προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα Ταμείου, και τα
αποκεντρωμένα Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών είναι οι εξής:
(Α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
α) Αρμοδιότητες Γραφείου Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
1) Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης των Προϋπολογισμών του
Δήμου.
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2) Συνεργάζεται με τις επιμέρους δημοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονομικών
στοιχείων, κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις
υπηρεσίες των προϋπολογισμών τους σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα προγράμματά
τους.
3) Συγκεντρώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και διαμορφώνει
και εισηγείται τους συνολικούς Προϋπολογισμούς του Δήμου προς έγκριση από τα
αρμόδια όργανα.
4) Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισμών, επισημαίνει τις αποκλίσεις
μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών , μεριμνά για την ερμηνεία
των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
5) Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των
διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που
σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση των προϋπολογισμών κάθε
υπηρεσίας .
6) Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα τα περιοδικά
οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής
πληροφόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος.
7) Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων του
Δήμου. Διερευνά τις ταμειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες μεθόδους
για την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών του Δήμου (π.χ. δανεισμός) .
Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κάλυψη των
ταμειακών αναγκών του Δήμου.
8) Συνεργάζεται με τις τράπεζες και μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του
Δήμου.
9) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση
αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
β) Αρμοδιότητες Γραφείου Λογιστηρίου και Αποθηκών
1) Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου
(Γενική και αναλυτική λογιστική ). Τηρεί τις σχετικών λογιστικές διαδικασίες
καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την
νομοθεσία.
2) Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την
ενημέρωση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του
Δήμου.
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3) Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Δήμου.
4) Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών λογαριασμών
με τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσομένους με τον Δήμο ,
καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασμών με τα νομικά πρόσωπα και τα ιδρύματα
του Δήμου.
5) Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το
τηρούμενο λογιστικό σχέδιο (πχ. ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και
ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του Δήμου με βάση τις ισχύουσες
διαδικασίες.
6) Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου και τις
υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών του
Δήμου.
7) Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από
Δημόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.
8) Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων
και Έργων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος και που χρηματοδοτούνται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.
9) Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουμένων προγραμμάτων και
έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων από
τους προέρχεται η σχετική χρηματοδότηση.
10) Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών αναφορών που σχετίζονται
με την πρόοδο των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων.
11) Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες που αναθέτει ο
Δήμος. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται
κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους
δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια
πληρωμών του Δήμου με βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων συμβάσεων.
12) Ελέγχει
την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του
προϋπολογισμού του Δήμου και ελέγχει την επάρκειας των αντίστοιχων πιστώσεων.
13) Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών του Δήμου και τα αποστέλλει στο
Ταμείο για πληρωμή.
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14) Μεριμνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προμηθευτές των κάθε είδους
υλικών παγίων(μηχανήματα-εξοπλισμός) ή αναλωσίμων που απαιτεί η λειτουργία
του Δήμου.
15) Μεριμνά για την ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά
ποσότητα και αξία) με τα εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη, και την τήρηση των
διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέματα των αποθηκών
του Δήμου.
16) Παρακολουθεί τα αποθεμάτων των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την
ανάγκη ανανέωσής τους. Συνεργάζεται σχετικά με τις δημοτικές υπηρεσίες που
κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών.
17) Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου
(μηχανήματα , οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός κλπ.) και παρακολουθεί την
κατανομή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του Δήμου.
18) Τηρεί τις διαδικασίες χαρακτηρισμού υλικών ως αχρήστων ή ως υλικών που
πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησής
τους .
19) Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε
είδους υλικών και εξοπλισμού του Δήμου.
20) Συγκεντρώνει τα στοιχεία μεταβολών και των αντιστοίχων καταβληθέντων παροχών
ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Δήμου, που έχουν επίδραση
στην διαμόρφωση των αμοιβών του και μεριμνά για την έκδοση των μισθολογικών
καταστάσεων και την πληρωμή των αμοιβών
21) Μεριμνά για τη έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αμοιβών προς το προσωπικό
του Δήμου και για τον υπολογισμό και την απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταμεία
των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών.
γ) Αρμοδιότητες Γραφείου σε θέματα προμηθειών υλικών / εξοπλισμού / υπηρεσιών
1) Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράμματος
απαιτουμένων προμηθειών και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316 / 2005)
του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δημοτικών υπηρεσιών, εξετάζει την
σκοπιμότητα αυτών και διαμορφώνει περιοδικά προγράμματα για την προμήθεια
κάθε είδους υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα
αρμόδια όργανα του Δήμου ( υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων,
ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα,
μηχανήματα,
εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, μισθώσεις μεταφορικών μέσων, ασφαλίσεις κλπ).
2) Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών που
ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.
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3) Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών, ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία
με τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα του Δήμου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης,
των συμβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των
επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των
προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο του Δήμου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά μεριμνά για όλα τα
ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την
οριστική παραλαβή της, σύμφωνα πάντοτε με τις ισχύουσες διατάξεις.
4) Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών / εξοπλισμού ως
αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής,
απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.
5) Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και
υπηρεσιών (αρχείο προμηθευομένων ειδών, αρχείο προμηθευτών, αρχείο φακέλων
προμηθειών).

(Β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
α) Αρμοδιότητες Γραφείου Εσόδων
1) Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των
χρηματικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων για
φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο
Δήμο με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας.
2) Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά
υπόχρεο των προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κλπ.
3) Δημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που
αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήμου.
4) Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλομένων ποσών
κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο. Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους
υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου.
5) Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουμένων
οφειλομένων ποσών και μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις
προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων ποσών .
6) Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών
των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντιστοίχων εισπράξεων.
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7) Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται με την
είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών.
8) Παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση όλων των οικονομικών δοσοληψιών που
σχετίζονται με τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Δήμου μέσω των
νεκροταφείων, σφαγείων, δημοτικών αγορών, κλπ.

β) Αρμοδιότητες Γραφείου Περιουσίας
1) Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των
δωρεών και των κληροδοτημάτων προς τον Δήμο, σύμφωνα με τους αντιστοίχους
όρους.
2) Τηρεί τα αρχεία της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική
μορφή ( φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα)
3) Μεριμνά για την διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης
περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
4) Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας
σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης
της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (πχ. κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων, μέριμνα
είσπραξης μισθωμάτων κλπ.)
5) Μεριμνά για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή
βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων
και για μονάδες στους τομείς αλιείας.
6) Μεριμνά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων ή τη καταβολή
μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
(Γ) Τμήμα Ταμείου
α) Αρμοδιότητες Γραφείου Εισπράξεων
1) Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων
οφειλομένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και μεριμνά για την
κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
2) Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό
σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.
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3) Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον Δήμο και
ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.
4) Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δήμου που
ασχολούνται με εισπράξεις. (αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιμητήρια, σφαγεία,
δημοτικές αγορές κλπ)
5) Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των
χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών.
6) Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.
7) Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που
χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις
ταμειακές εγγραφές.
8) Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε
συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
9) Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων
Οικονομικών Θεμάτων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.
β) Αρμοδιότητες Γραφείου Πληρωμών
1) Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών
και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
2) Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες
και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που
αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.
3) Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε
συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
(γ) Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και
συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική
και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση
είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και
κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο
εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα
των μεταφορών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής
της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων.
Στην Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης, τα αποκεντρωμένα Γραφεία
Συντήρησης Υποδομών σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.
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Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών είναι οι εξής:
(A) Τμήμα Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης, Υδραυλικών - Εγγειοβελτιωτικών Έργων
και Ασφάλειας
α) Αρμοδιότητες Γραφείου Γραμματειακής υποστήριξης και Ασφάλειας έργων
Το Γραφείο έχει ως αντικείμενο να:
1) Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελούν (αναλώσεις
υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού,
στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των
έργων). Εξάγουν περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των
έργων του Τμήματος.
2) Ενημερώνει την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για
την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος.
3) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τα
Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας,
θέματα προσωπικού κλπ)
4) Μεριμνά και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των
κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους, σε συνεργασία και με τη
Δημοτική Αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό :
(α) Ελέγχει τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς,
(β) Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν
υλικά και εργαλεία στις οδούς,
(γ) Λαμβάνει και ελέγχει την εφαρμογή μέτρων για την προστασία από επικίνδυνες
οικοδομές, και από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, και ελέγχει τα
υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται
β) Αρμοδιότητες Γραφείου Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών έργων
Το Γραφείο έχει αντικείμενο την μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων τεχνικής
υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, τη κτηνοτροφία και την αλιεία και
ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα
έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα
προστασίας του περιβάλλοντος κλπ. Στα τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος
περιλαμβάνεται η αποκατάσταση τυχόν λειτουργούντος εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).
(γ) Αρμοδιότητες Γραφείου Έργων Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης
Το γραφείο έχει ως αντικείμενο, την μελέτη και εκτέλεση έργων που αφορούν
1. Στη κατασκευή, επέκταση, συντήρηση και βελτίωση των δικτύων ύδρευσης,
άρδευσης και αποχέτευσης.
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2. Στην ανόρυξη και στον εξοπλισμό νέων γεωτρήσεων ως και στη συντήρηση και
βελτίωση των υπαρχόντων
3. Στη κατασκευή νέων σταθμών Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων ως και στη
συντήρηση και βελτίωση των υπαρχόντων.
B) Τμήμα Συγκοινωνιακών , Κτιριακών Έργων και εγκαταστάσεων
α) Αρμοδιότητες Γραφείου Συγκοινωνιακών και Κτιριακών έργων
1) Συνεργάζονται με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την
υλοποίηση συγκοινωνιακών έργων (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση
υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κλπ) και
κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των
δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), καθώς και έργων διαμόρφωσης,
διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου
(πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί
χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κλπ), σύμφωνα με το εύρος της
δικαιοδοσίας των δήμων. Επίσης τα γραφεία διενεργούν δειγματοληπτικούς
ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού
σκυροδέματος, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου.
2) Μεριμνούν για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των
αντίστοιχων έργων του Γραφείου, (εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με
ανάθεση σε τρίτους). Επιβλέπουν την καλή εκπόνηση των μελετών.
3) Συντάσσουν, τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζουν τις ανάγκες κάθε έργου σε
υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κλπ και εισηγούνται την
μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).
4) Επιβλέπουν την εκτέλεση των έργων αρμοδιότητάς τους που εκτελούνται με
αυτεπιστασία.
5) Συνεργάζονται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών
ανάθεσης των μελετών και της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.
6) Επιβλέπουν την εκτέλεση των έργων αρμοδιότητάς τους που ανατίθενται σε τρίτους.
Διενεργούν επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχουν τις πιστοποιήσεις εργασιών που
υποβάλλονται από τρίτους.
7) Μεριμνούν για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
β) Αρμοδιότητες Γραφείου σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας.
1) Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο
Δήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων . Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Μεριμνά για την άσκηση, με δυνατότητα επιβολής κομίστρου, συγκοινωνιακού
έργου για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το
έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή. Η άσκηση συγκοινωνιακού
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έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε με ιδιόκτητα μέσα, είτε με τη χρήση μισθωμένων
μέσων και υπηρεσιών.
(β) Μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών για τη μετακίνηση κατοίκων που ανήκουν
σε κοινωνικές ομάδες (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, παιδιά), είναι εργαζόμενοι
στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ή είναι μαθητές που μετακινούνται στον τόπο
που λειτουργεί το σχολείο.
(γ) Καθορίζει τις αστικές γραμμές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη
διαδρομή, τις στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών.
(δ) Εισηγείται τον καθορισμό κομίστρων των αστικών φορέων παροχής
συγκοινωνιακού έργου.
(ε) Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής
επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
(στ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον
κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.
2) Μεριμνά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη
διευκόλυνση των μετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό :
(α) Μεριμνά για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων,
μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.
(β) Μεριμνά για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων,
(γ) Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων και μεριμνά για τη δημιουργία
χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
(δ) Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους,
(ε) Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, αρίθμηση
κτισμάτων κλπ.
(στ) Μεριμνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών.
(ζ) Απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
(η) Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρομένων δικύκλων, μοτοσυκλετών και
μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.
(θ) Καθορίζει το εξωτερικού χρώματος των ΤΑΞΙ.
γ) Αρμοδιότητες Γραφείου σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών
1) Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη
συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών
επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
2) Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων,
φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και έλεγχει τη
λειτουργία τους.
3) Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων
ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
4) Μεριμνά για την αδειοδότηση
μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό:

επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τομέα των
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(α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
(β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και
εμπορευμάτων.
(γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυμναστών, καθώς και
ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
(δ) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών
εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους.
(ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων
για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγχει τα
Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.
(στ) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής
αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.
(ζ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων.

(δ) Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρμόδια για την
παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την
υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ύλην
αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου. Εσωτερικών.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά τα αποκεντρωμένα Τμήματα Κ.Ε.Π. στις
επιμέρους δημοτικές ενότητες Μουδανιών, Καλλικράτειας, Τρίγλιας.
Σε κάθε τμήμα λειτουργούν τα γραφεία: α) Εξυπηρέτησης Πολιτών και β) Εσωτερικής
Ανταπόκρισης.
Επιπλέον στο Τμήμα Μουδανιών υπάγεται το αποκεντρωμένο γραφείο (παράρτημα)
εξυπηρέτησης του Πολίτη της Δημοτικής Κοινότητας Σημάντρων.
(α) Αρμοδιότητες Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών
1) Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
2) Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την
διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί
με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο
από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
3) Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την
διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
4) Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από
τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με αποστολή,
είτε μέσω του ΚΕΠ.
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5) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των
ΚΕΠ ( επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων,
χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).
6) Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση των ΚΕΠ του
Δήμου.
(β) Αρμοδιότητες Γραφείου Εσωτερικής Ανταπόκρισης
1) Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει
στις αρμοδιότητες του Δήμου.
2) Προωθεί τα ανωτέρω αιτήματα στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και
παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων
χρονικών προθεσμιών.
3) Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π.
της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
4) Τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών
στατιστικά στοιχεία.
5) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

2. Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών.
Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών
ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν τις
παρακάτω υπηρεσίες ανά ενότητα:
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες στη
Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας είναι οι εξής:
(α) Τμήμα ΚΕΠ.
1) Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
2) Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την
διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί
με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο
από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
3) Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την
διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
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4) Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από
τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με αποστολή,
είτε μέσω του ΚΕΠ.
5) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των
ΚΕΠ ( επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων,
χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).
6) Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
7) Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e-kep για την
εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
8) Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει
στις αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες για τη
διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και
την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα
από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
9) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
(β) Τμήμα Καθαριότητας Πρασίνου και Οχημάτων
1) Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και
κάδων ανακυκλώσιμων υλικών.
2) Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη
διενέργεια των εργασιών καθαριότητας στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας και
συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος,
για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
3) Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος
λαμβάνοντας κατευθύνσεις, πρότυπα και οδηγίες.
4) Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
της Διεύθυνσης Καθαριότητας και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των
αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους
στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
5) Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των
αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους
στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
6) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των
οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του
Τμήματος.
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7) Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των
απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων
υλικών.
8) Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
της Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και συγκροτεί τα
συνεργεία για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων της
δημοτικής κοινότητας και τη συγκέντρωση
των απορριμμάτων σε χώρους
μεταφόρτωσης.
9) Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των
οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων και της συγκέντρωσης
των
απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
10) Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή
ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο
καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κλπ.
11) Καταγράφει και
συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των
προγραμμάτων καθαριότητας του Τμήματος και ενημερώνει σχετικά την Διεύθυνση
Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.
12) Ενημερώνει τη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος για
κάθε ζήτημα που αφορά τη διαχείριση των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων της
καθαριότητας, παρέχοντας τα ζητούμενα στοιχεία (χιλιόμετρα, κατανάλωση
καυσίμων, ανάγκη επισκευής κλπ).
(γ) Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
1) Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που
εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα τμήματά της (τήρηση
πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού
κλπ).
2) Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της
δημοτικής ενότητας.
3) Δύναται να παρέχει τοπικά, πιστοποιητικά που αφορούν στο Δημοτολόγιο και στο
Ληξιαρχείο.
4) Εξυπηρετεί τους πολίτες με ανταποκριτές του Ο.Γ.Α.
5) Εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που
σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής
ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και
πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).
6) Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των
εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές
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τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται
έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
7) Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών της
δημοτικής ενότητας.
8) Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
9) Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές
υπηρεσίες.
10) Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους
φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους
δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
11) Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν
ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.
12) Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την
ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης.
13) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.
(δ) Γραφείο Συντήρησης Υποδομών

1) Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους
εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
2) Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου (π.χ.
ηλεκτροφωτισμός, ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση) και ενημερώνει σχετικά τις
αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
3) Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων ύδρευσης Άρδευσης
και Αποχέτευσης της δημοτικής ενότητας.
(ε) Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
1) Διενεργεί πληρωμές προς δικαιούχους, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά
από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
2) Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και
ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
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3) Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα
του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
4) Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των
χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω
επιταγών. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία της δημοτικής ενότητας.
(στ) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής Αλιείας και Τουρισμού.
1) Συντονίζει και επεξεργάζεται προτάσεις για τοπικά θέματα Φυτικής και Ζωικής
παραγωγής ως και θέματα Αλιείας.
2) Συνεργάζεται με τους κατά τόπους αρμόδιους παραγωγικούς φορείς για την καλύτερη
γεωργική παραγωγή και τις ανάλογες τιμές των γεωργικών προϊόντων.
3) Μεριμνά για τη σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την Τουριστική Ανάπτυξη σε
συνεργασία με την Υπηρεσία Τουρισμού του Δήμου.
4) Προωθεί προς τις κεντρικές υπηρεσίες, προτάσεις και θέματα που αφορούν την
ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας.
5) Μεριμνά για τη σωστή διαχείριση των βοσκοτόπων.
6) Εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από τον νόμο αρμοδιότητες του Γραφείου Γεωργικής
Ανάπτυξης.
7) Διενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για την έρευνα και μελέτη κάθε
θέματος για την ανάπτυξη της αλιείας.
8) Καταγράφει και ενημερώνει τις κεντρικές υπηρεσίες για τα πάσης μορφής
καταλύματα και τουριστικού ενδιαφέροντος χώρους της Δημοτικής Ενότητας .
(ζ) Γραφείο Δημοτικής αστυνομίας.
Εκτελεί στα όρια της Δ.Ε τις προβλεπόμενες από τον παρόντα οργανισμό (
αρμοδιότητες γραφ. αστυνόμευσης) και τον νόμο προβλεπόμενες αρμοδιότητες.
(η) Γραφείο Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών.
Οι εργασίες και υπηρεσίες που εκπονούνται ή παρέχονται προς τους πολίτες ή τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου συνίστανται σε:
1. Παραλαβή Δηλώσεων ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών που εμπίπτουν στις 23 Πολ.
Μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
2. Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου Δηλώσεων ιδιοκτησίας ώστε να είναι δυνατή η έκδοση
βεβαιώσεων ιδιοκτησίας, απαραίτητων για κάθε μεταβίβαση ιδιοκτησιών
3. Αναρτήσεις Πολεοδομικών Σχεδίων και Πράξεων Εφαρμογής, και τήρηση
διαδικασίας του ΝΔ.17/23 Έλεγχος ισοζυγίου γης.

Σελίδα 226 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

4. Προετοιμασία της Γνωμοδότησης του Δ. Συμβουλίου περί των ενστάσεων των
πολιτών
5. Επίδοση και βεβαίωση χρεών εισφοράς χρήματος
6. Τήρηση αρχείου επιδόσεων εισφορών χρήματος ώστε να είναι δυνατή η έκδοση
βεβαίωσης «μη ληξιπρόθεσμης οφειλής» .
7. Εισήγηση για προγραμματισμό έργων με την αξιοποίηση των εισφορών χρήματος.
8. Ενημέρωση των πολιτών, Δημοσίων Υπηρεσιών,
9. Έκδοση Εγγράφων Βεβαιώσεων τεχνικού χαρακτήρα
10. Έλεγχο των υπό έγκριση Πράξεων Τακτοποίησης και Αναλογισμού της
Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του οικισμού Ν. Γωνιάς.
11. Σύνταξη φακέλων για προσκυρώσεις καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων στο Δ.Δ.
Ν. Γωνιάς.
12. Έλεγχο υψομετρικών μελετών των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών
13. Τεχνικός Έλεγχος των Μελετών Πράξεων Εφαρμογής. Καταμέτρηση ελλειμμάτων,
αποζημιώσεων, έλεγχος τήρησης προτεραιοτήτων του νόμου.
14. Τήρηση αρχείου «Ρευματοδοτήσεων του Ν.3012/2003» (3.000 φάκελοι).
15. Συνεργασία με τους αναδόχους μελετητές και τις λοιπές εμπλεκόμενες Δημόσιες
Υπηρεσίες (Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Γεωργίας,
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου κ.λ.π.), ώστε να
επισπεύδονται οι διαδικασίες έγκρισης των μελετών.
16. Γνωμοδότηση περί των προβλημάτων πολιτών ή Υπηρεσιών που σχετίζονται με την
περιοχή πολεοδόμησης (καταγγελίες, προσφυγές, διανοίξεις οδών, έργα συλλόγων,
αποζημιώσεις ρυμοτομούμενων κ.λ.π.).

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες στη
Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας. είναι οι εξής:
(α) Τμήμα ΚΕΠ.
1) Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
2) Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την
διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί
με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο
από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
3) Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την
διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
4) Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από
τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με αποστολή,
είτε μέσω του ΚΕΠ.
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5) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των
ΚΕΠ ( επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων,
χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).
6) Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
7) Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e-kep για την
εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
8) Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει
στις αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες για τη
διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και
την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα
από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
9) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
(β) Τμήμα Καθαριότητας Πρασίνου και Οχημάτων
1) Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και
κάδων ανακυκλώσιμων υλικών.
2) Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη
διενέργεια των εργασιών καθαριότητας στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας και
συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος,
για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
3) Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος
λαμβάνοντας κατευθύνσεις, πρότυπα και οδηγίες.
4) Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
της Διεύθυνσης Καθαριότητας και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των
αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους
στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
5) Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των
αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους
στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
6) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των
οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του
Τμήματος.
7) Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των
απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων
υλικών.
8) Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
της Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και συγκροτεί τα
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συνεργεία για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων της
δημοτικής κοινότητας και τη συγκέντρωση
των απορριμμάτων σε χώρους
μεταφόρτωσης.
9) Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των
οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων και της συγκέντρωσης
των
απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
10) Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή
ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο
καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κλπ.
11) Καταγράφει και
συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των
προγραμμάτων καθαριότητας του Τμήματος και ενημερώνει σχετικά την Διεύθυνση
Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.
12) Ενημερώνει τη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος για
κάθε ζήτημα που αφορά τη διαχείριση των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων της
καθαριότητας, παρέχοντας τα ζητούμενα στοιχεία ( χιλιόμετρα, κατανάλωση
καυσίμων, ανάγκη επισκευής και
(γ) Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
1) Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που
εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα τμήματά της (τήρηση
πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού
κλπ).
2) Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της
δημοτικής ενότητας.
3) Δύναται να παρέχει τοπικά, πιστοποιητικά που αφορούν στο Δημοτολόγιο και στο
Ληξιαρχείο
4) Εξυπηρετεί τους πολίτες με ανταποκριτές του Ο.Γ.Α.
5) Εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που
σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής
ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και
πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).
6) Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των
εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές
τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται
έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
7) Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών της
δημοτικής ενότητας.
8) Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
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9) Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές
υπηρεσίες.
10) Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους
φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους
δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
11) Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν
ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.
12) Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την
ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης.
13) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.
(δ) Τμήμα Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας
1) Κοινωνική παρέμβαση με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προνοιακού και
συμβουλευτικού χαρακτήρα, όπως τη χορήγηση ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε
άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2) Πληροφόρηση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση ατόμων και ομάδων με
δραστηριοποίηση για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειας.
3) Συνεργασία με φορείς διασύνδεσης, διεκπεραίωσης και υπηρεσίες που εν γένει
ασχολούνται με θέματα κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας.
(ε) Γραφείο Συντήρησης Υποδομών

1) Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους
εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
2) Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου (π.χ.
ηλεκτροφωτισμός, ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση) και ενημερώνει σχετικά τις
αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
3) Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων ύδρευσης Άρδευσης
και Αποχέτευσης της δημοτικής ενότητας.
(στ) Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
1) Διενεργεί πληρωμές προς δικαιούχους, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά
από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
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2) Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και
ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
3) Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα
του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
4) Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των
χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω
επιταγών. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία της δημοτικής ενότητας.
(ζ) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής Αλιείας και Τουρισμού.
1. Συντονίζει και επεξεργάζεται προτάσεις για τοπικά θέματα Φυτικής και Ζωικής
παραγωγής ως και θέματα Αλιείας.
2. Συνεργάζεται με τους κατά τόπους αρμόδιους παραγωγικούς φορείς για την καλύτερη
γεωργική παραγωγή και τις ανάλογες τιμές των γεωργικών προϊόντων.
3. Μεριμνά για τη σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την Τουριστική Ανάπτυξη σε
συνεργασία με την Υπηρεσία Τουρισμού.
4. Προωθεί προς τις κεντρικές υπηρεσίες, προτάσεις και θέματα που αφορούν την
ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας.
5. Μεριμνά για τη σωστή διαχείριση των βοσκοτόπων.
6. Εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από τον νόμο αρμοδιότητες του Γραφείου Γεωργικής
Ανάπτυξης.
7. Διενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για την έρευνα και μελέτη κάθε
θέματος για την ανάπτυξη της αλιείας.
8. Καταγράφει και ενημερώνει τις κεντρικές υπηρεσίες για τα πάσης μορφής
καταλύματα και τουριστικού ενδιαφέροντος χώρους της Δημοτικής Ενότητας .
(η) Γραφείο Δημοτικής αστυνομίας.
Εκτελεί στα όρια της Δ.Ε τις προβλεπόμενες από τον παρόντα οργανισμό (Αρμοδιότητες
γραφ. αστυνόμευσης) και τον νόμο προβλεπόμενες αρμοδιότητες.

Γ. Διοίκηση, Εποπτεία και Συντονισμός του Δήμου Ν.Προποντίδας.
1. Διοίκηση – Εποπτεία - Συντονισμός
(α) Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δήμαρχο. Οι αρμοδιότητες των οργάνων
αυτών ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.
(β) Όργανα διοίκησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, των Δημοτικών Κοινοτήτων και
των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου είναι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Συμβούλιο
και ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ή το Συμβούλιο και ο Πρόεδρος
του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας (ή ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας)
αντίστοιχα. Οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.
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(γ) Ο Δήμαρχος υποστηρίζεται στα διοικητικά του καθήκοντά του από τον Γενικό
Γραμματέα, ο οποίος υλοποιεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή
του. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν ιδίως την εποπτεία και τον
έλεγχο των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η
αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που
αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.
(δ) Το Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι που ορίζει ο Δήμαρχος και στους οποίους
μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ΄ ύλην (π.χ άσκηση εποπτείας συγκεκριμένων
δημοτικών υπηρεσιών ) και κατά τόπο (εποπτεία αποκεντρωμένων υπηρεσιών και ζητημάτων
που αφορούν συγκεκριμένες Δημοτικές ενότητες ).
(ε) Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες στις έδρες των Δημοτικών ενοτήτων εποπτεύονται
συνολικά από τον αντίστοιχο Αντιδήμαρχο που ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Κάθε αποκεντρωμένη υπηρεσία υπάγεται διοικητικά και ακολουθεί κατά την άσκηση των
θεματικών αρμοδιοτήτων της, τις οδηγίες και κατευθύνσεις της αντίστοιχης υπερκείμενης
θεματικής διοικητικής ενότητας (π.χ. το αποκεντρωμένο Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων
διοικείται και ακολουθεί τις οδηγίες και τα πρότυπα που ορίζει η κεντρική Διεύθυνση
Διοικητικών Υπηρεσιών).
(στ) Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου συνεργάζονται με την Διεύθυνση Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογής των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των ετησίων προγραμμάτων και γενικά των προγραμμάτων
δράσης του Δήμου.
(ζ) Όλες οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου συνεργάζονται με τα αποκεντρωμένα Γραφεία
Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη προκειμένου αυτά (α) να ενημερώνουν
και να πληροφορούν τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση
διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες, (β) να
παραλαμβάνουν αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές
υπηρεσίες και να διαβιβάζουν πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην
αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία και (γ) να παραλαμβάνουν από τις
αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και να
μεριμνούν για την παράδοσή τους στους πολίτες.
(η) Ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση
Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος
(ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου. Παράλληλα, και
για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης του έργου του Δήμου, είναι
δυνατός ο ορισμός, με απόφαση του Δημάρχου :
i.
ii.
iii.
iv.

Μόνιμων ή κατά περίπτωση διατμηματικών επιτροπών ή ομάδων εργασίας για την
επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν περισσότερες διοικητικές ενότητες του Δήμου.
Ομάδων διοίκησης έργου ή προγράμματος.
Συντονιστών (project managers) για την εκτέλεση έργων ή προγραμμάτων με
αξιοποίηση προσωπικού και από διάφορες διοικητικές ενότητες.
Υπαλλήλων – συνδέσμων μεταξύ διοικητικών ενοτήτων με ισχυρή αλληλεξάρτηση.
2. Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων
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Ο Προϊστάμενος μιας διοικητικής ενότητας (Διεύθυνσης, Τμήματος, Αυτοτελούς
Τμήματος ή Αυτοτελούς Γραφείου) ευθύνεται έναντι του αμέσως υπερκείμενου διοικητικού
επιπέδου για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της ενότητας,
προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επί μέρους
δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι περιοδικοί στόχοι του Δήμου με βάση τα
αντίστοιχα προγράμματα δράσης. Ειδικότερα ο προϊστάμενος της διοικητικής ενότητας:
1) Διατυπώνει σε συνεργασία με το ιεραρχικά ανώτερο διοικητικό επίπεδο και τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού, τους στόχους και τα προγράμματα δράσης της
διοικητικής ενότητας καθώς και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, σε συνεργασία
με τις Οικονομικές Υπηρεσίες.
2) Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των ιεραρχικά
ανωτέρων διοικητικών επιπέδων.
3) Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που αποκεντρώνονται στον
υπηρεσιακό μηχανισμό μετά από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
4) Μεριμνά για την στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των
δραστηριοτήτων της διοικητικής ενότητας με τρόπο ώστε να υλοποιούνται
αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή
εντολές.
5) Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης της διοικητικής
ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών
μέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και την καλύτερη ανταπόκριση της
ενότητας στις τοπικές ανάγκες.
6) Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της διοικητικής ενότητας,
μεριμνώντας για την ανάπτυξη και επιμόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων.
7) Ετοιμάζει τους περιοδικούς απολογισμούς των προγραμμάτων δράσεις της
διοικητικής ενότητας και τους αντίστοιχους οικονομικούς απολογισμούς σε
συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες.
8) Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της διοικητικής
μονάδας του, την χαρακτηρίζει και την διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες ή
υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
9) Εισηγείται για θέματα αρμοδιότητας της διοικητικής ενότητας προς τον προϊστάμενο
του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου και τα αρμόδια πολιτικά όργανα και παρίσταται,
εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών.
10) Έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των
κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωση του στα σχετικά
έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης του
ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου.
11) Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της
διοικητικής ενότητας που εποπτεύει.
12) Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις σε περιπτώσεις
παραπόνων και διαφορών σχετικών με τις υπηρεσίες που εποπτεύει. Εισηγείται
συστήματα ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι του Δήμου.
13) Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του Δήμου ή των
νομικών προσώπων του για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών
του Δήμου.
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14) Συνεργάζεται με φορείς εκτός Δήμου που σχετίζονται με τις λειτουργίες της
διοικητικής ενότητας.
15) Είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα των ενεργειών της διοικητικής μονάδας του.
16) Παρακολουθεί τη νομοθεσία, τις εξελίξεις της επιστήμης και τεχνολογίας και τις
εξελίξεις στον τοπικό, ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, που έχουν σχέση με τις
λειτουργίες της διοικητικής ενότητας. Ενημερώνει το προσωπικό και μεριμνά για την
τήρηση των νομικών διατάξεων, την εφαρμογή καινοτομιών και την προσαρμογή της
λειτουργίας της διοικητικής ενότητας στις εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.
3. Θέσεις Προσωπικού
Με την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης, το προσωπικό των τριών πρώην
δήμων Μουδανιών, Καλλικράτειας και Τρίγλιας μεταφέρθηκε στο νέο Δήμο κατατασσόμενο
στις αντίστοιχες θέσεις του νέου ΟΕΥ.34 Το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στις υπηρεσίες
του Δήμου Ν.Προποντίδας αποτελείται από μόνιμους υπαλλήλους και από υπαλλήλους με
σχέση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου. Ως προς το συνολικό αριθμό των
υπαλλήλων αυτός ανέρχεται σήμερα στους 359.35 Ο μεγαλύτερος όγκος των υπαλλήλων
συγκεντρώνεται στις υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, καθώς και στις
Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού στο πλαίσιο των οποίων
συγχωνεύθηκαν τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ των τριών προαναφερθέντων πρώην δήμων
μεταφέροντας μεταξύ άλλων και μέρος του υπηρετούντος προσωπικού τους.
Παράλληλα, το έργο της Δημοτικής Αρχής επικουρείται και από άτομα με ειδική σχέση
έμμισθης εργασίας.36
Αναλυτικές πληροφορίες για την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με το προσωπικό
που υπηρετεί στο Δήμο Ν.Προποντίδας παρέχονται στο Έντυπο 5 του παρόντος
Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εντούτοις, για την ολοκληρωμένη εικόνα των Υπηρεσιών
του Δήμου, κρίνεται χρήσιμο να γίνει ιδιαίτερη αναφορά σ’ όλο το φάσμα των θέσεων του
προσωπικού όπως αυτές προβλέπονται από τον ΟΕΥ. Πιο συγκεκριμένα ορίζονται:
Ειδικές Θέσεις:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Αριθμός Θέσεων
Μία (1) θέση Γενικού Γραμματέα
1
Μία (1) θέση Ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου
1
Πέντε (5) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών
Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
5
Τρεις (3) θέσεις Δικηγόρων
3
Οι θέσεις αυτές εξειδικεύονται:
α) Μία θέση δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω.
β) Μία θέση δικηγόρου παρ΄ Εφέταις.
γ) Μία θέση δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις.
Μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου
1

34

Βλ. σχετ. ΟΕΥ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 587/Β΄/14-4-2011 και τροποποιείται με την υπ’ αριθμ. 336/2011
Απόφαση ΔΣ δήμου Ν.Προποντίδας, δημοσίευση της οποίας αναμένεται σε επικείμενο ΦΕΚ.
35
Προκύπτει από την άθροιση του συνολικού αριθμού των μόνιμων υπαλλήλων (112), των υπαλλήλων με
σχέση εργασίας ΙΔΑΧ (130) και ΙΔΟΧ (117).
36
Βλ. Έντυπο 5 του παρόντος.
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Οργανικές Θέσεις με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου:
1. Οι θέσεις του μονίμου προσωπικού του Δήμου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες :
Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στο Π.Δ. 37α/1987 και στο Π.Δ. 50/2001,
όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και
προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 37
ΠΕ1 Διοικητικού
ΠΕ Κοινωνιολόγων
ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού
ΠΕ Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ Συγκοινωνιολόγων
ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
20
2
4
1
10
1
2
2

ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών
ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
ΠΕ Γεωπόνων (ζωικής ή φυτικής παραγωγής)
ΠΕ Πληροφορικής
ΠΕ11 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
ΠΕ Χημικών
ΠΕ15 Ιατρών Εργασίας
ΠΕ Κτηνιάτρων

3
4
1
2
3
3
1
1
1
1

ΠΕ Ψυχολόγων
ΠΕ Γεωτεχνικών
ΠΕ Ιχθυολόγων

1
1
1

37

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα αναφορά σε κλάδους/ειδικότητες είναι ενδεικτική. Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001
και τις τροποποιήσεις του, ο Δήμος μπορεί να προβλέψει όποιες ειδικότητες παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα,
με σκοπό την κάλυψη συγκεκριμένων υπηρεσιακών του αναγκών. Πλήρης κατάλογος σχολών και ειδικοτήτων
είναι αναρτημένος στη διεύθυνση http://www.gspa.gr/Δημόσια Διοίκηση/Οργάνωση/Νέο Προσοντολόγιο/
Πίνακας Ειδικοτήτων Εκπαιδευτικού Συστήματος.
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ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής
2
Ανάπτυξης
ΠΕ Επικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
1
ΠΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας
5
ΠΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων
1
ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών
6
Σύνολο θέσεων ΠΕ
80
3. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και
προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕ1 Βιβλιοθηκονόμων
ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών
ΤΕ3 Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής
ΤΕ3 Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων
ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών
ΤΕ4 Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ5 Τεχνολόγων Τοπογράφων

1
3
2
5
2
2
3

ΤΕ Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
ΤΕ9 Νοσηλευτών
ΤΕ10 Φυσιοθεραπευτών
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπονίας (ζωικής ή φυτικής
παραγωγής)
ΤΕ
Δασοπονίας
και
Διαχείρισης
Φυσικού
Περιβάλλοντος
ΤΕ17 Διοικητικού - Λογιστικού

1
2
2
3
1
2

ΤΕ Πληροφορικής
ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τ.Α.

3
2

ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας
ΤΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών
ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων και επικοινωνίας.

3
4
1

Σύνολο θέσεων ΤΕ

52

1
9

4. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και
προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ
ΔΕ1 Διοικητικού – Λογιστικού
ΔΕ Εποπτών Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
48
13
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ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας
ΔΕ Τηλεφωνητών
ΔΕ5 Δομικών Έργων
ΔΕ Σχεδιαστών
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας
ΔΕ Γεωργοτεχνιτών
ΔΕ Ηλεκτρολόγων
ΔΕ30 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων
ΔΕ20 Τεχνιτών Γενικά
Οι θέσεις αυτές εξειδικεύονται:
Υδραυλικοί δέκα (15),
ξυλουργοί- επιπλοποιοί δύο (2),
μεταλλικών κατασκευών δύο (2),
ελαιοχρωματιστές τέσσερεις (4).
ΔΕ Κηπουρών – Δενδροκόμων –ΑνθοκόμωνΔενδροκηπουρών)
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
ΔΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών
Σύνολο θέσεων ΔΕ

4
1
1
2
1
22
1
6
1
1
8
20

23

3
2
2
159

Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ
ΥΕ
Κλητήρων
–
ΘυρωρώνΓενικών
Καθηκόντων
ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας
ΥΕ Φυλάκων
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (π.χ βοηθών
μαγείρων)
ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
ΥΕ Εργατών Πρασίνου
ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου
ΥΕ Εργατών Τεχνικών Υπηρεσιών (π.χ
οδοποιίας)
ΥΕ Εργατών Δημοτικών Σφαγείων
Σύνολο θέσεων ΥΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
3
1
2
3
3
50
8
3
2
1
76

Προσωρινές Θέσεις με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου
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ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ
ΔΕ Εισπρακτόρων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
2

ΔΕ9 Τεχνικών Ειδικοτήτων
1
ΥΕ3 Βοηθών Μαγείρων
2
Σύνολο θέσεων ΔΕ
5
Θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και οι οποίες είναι προσωποπαγείς. Οι
θέσεις αυτές καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Διοικητικών Υπαλλήλων
Οικονομολόγων
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Νηπιαγωγών
Ηλεκτρολόγων
Νοσηλευτριών
Διοικητικού-Λογιστικού
Βρεφονηπιοκόμων
Φυσιοθεραπευτών
Διοικητικών υπαλλήλων
Εποπτών Καθαριότητας
Σχεδιαστών
Ηλεκτρολόγων
Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
Οδηγών Αυτοκινήτων
Οδηγών Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων
Οδηγών Φορτηγών-Απορριμματοφόρων
Τεχνικών, Εργοδηγών
Τεχνιτών, Υδραυλικών
Προγραμματιστών – Αναλυτών
Μαγείρων
Βοηθών Βρεφοκόμων
Βοηθών Νηπιαγωγών
Δενδροκηπουρών,
δενδροκόμων,
κηπουρών,
ανθοκόμων
Χειριστών Φουξ
Οικιακών Βοηθών
Εργατών Καθαριότητας
Βοηθών Κηπουρού
Εργατών Ύδρευσης
Εργατών Άρδευσης
Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ10
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ

ΘΕΣΕΙΣ
4
4
1
1
6
1
1
2
1
2
22
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
3
3
1

ΔΕ
ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ

1
3
30
1
2
5
19
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Βοηθητικό Προσωπικό

ΥΕ
ΣΥΝΟΛΟ:

3
131

Θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
1. Διακόσιες (200) θέσεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών των
Υπηρεσιών Ανταποδοτικού Χαρακτήρα με σύμβαση διάρκειας έως οκτώ μήνες (άρθρα 168 και
205 παρ. 2 του Ν. 3584/2007).
2. Πενήντα (50) θέσεις προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας (με σύμβαση διάρκειας έως
δύο μήνες) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο
206 του Ν. 3584/2007).
3. Σαράντα (40) θέσεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε
εμφανιζόμενες ανάγκες, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών (με σύμβαση διάρκειας έως οκτώ μήνες, άρθρο 205 του Ν. 3584/2007).
4. Δέκα (10) θέσεις εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατά
άτομο το μήνα (άρθρο 210 του Ν. 3584/2007).
5. Είκοσι (20) θέσεις υδρονομέων άρδευσης με σύμβαση διάρκειας έως οκτώ μήνες το χρόνο
(άρθρο 211 του Ν. 3584/2007).
6. Δέκα (10) θέσεις προσωπικού με σύμβαση διαρκούς ή διακεκομμένης απασχόλησης
συνολικής διάρκειας έως εκατόν τριάντα πέντε εργάσιμες ημέρες ετησίως για την εκτέλεση
έργων με αυτεπιστασία (άρθρο 209 του Ν. 3584/2007).
7. Δέκα (10) θέσεις προσωπικού με σύμβαση διάρκειας έως οκτώ μήνες για απρόβλεπτες και
επείγουσες ανάγκες (σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες,
παγετούς και πυρκαγιές, άρθρο 212 του Ν. 3584/2007).
8. Πέντε (5) θέσεις προσωπικού με σύμβαση διάρκειας έως ένα έτος για κάλυψη αναγκών
προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή
ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση
υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς (άρθρο 205 παρ. 1 του Ν. 3584/2007).

Προϊστάμενοι Υπηρεσιών
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Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών Γραφείων της οργανωτικής
δομής του Δήμου τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπάλληλοι των
ακόλουθων κλάδων:

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
(Οργανική μονάδα)
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας
Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
Διεύθυνση
Προγραμματισμού,
Οργάνωσης
και
Πληροφορικής
Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ)
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

6

Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης
Δραστηριοτήτων
Τμήμα Απασχόλησης και Τουρισμού
Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας

1
2
3
4

7

8

9

Εμπορικών

Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και
Περιβάλλοντος
Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης
Οχημάτων
Τμήμα Περιβάλλοντος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και
Πολιτικής Προστασίας
Τμήμα Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης
Τμήμα Καθαριότητας Πρασίνου και Οχημάτων Δημοτικής
Ενότητας Καλλικράτειας
Τμήμα Καθαριότητας Πρασίνου και Οχημάτων Δημοτικής
Ενότητας Τρίγλιας
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των
δυο Φυλων
Τμήμα Ανοικτής Προστασίας Ηλικωμένων (ΚΑΠΗ)
Αποκεντρωμένο Τμήμα Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας
(ΚΕΦΟ)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Δημ.Ενοτ. Μουδανιών
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Δημ.Ενοτ. Καλλικράτειας
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Δημ.Ενοτ. Τρίγλιας

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ1,ΤΕ, ΔΕ1
ΠΕ Πλ., ΠΕ1, ΤΕ17, ΤΕ22, ΔΕ1
ΠΕ1,ΤΕ17,ΤΕ2,ΤΕ22,ΔΕ1
ΠΕ Πληρ,ΠΕ1,ΠΕ3,ΠΕ5,
ΠΕ Γεωπ , ΤΕ 17, ΤΕ22
ΠΕ1,ΠΕ Πληρ, ΠΕ5, ΤΕ17,ΔΕ1
ΠΕ Πληρ,ΠΕ Μηχ Η/Υ, ΤΕ17
ΤΕ22,ΔΕ1
ΠΕ1,ΠΕ Γεωπ,ΠΕ Δασ, ΤΕ17,ΤΕ4
ΠΕ1,ΠΕ Γεωπ,ΤΕ13,ΤΕ3
ΠΕ1,ΤΕ17,ΔΕ1
ΠΕ1,ΤΕ17,ΔΕ1
ΠΕ Χωροτ. ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5,
ΤΕ3,ΤΕ5
ΠΕ5,ΠΕ Μηχ.Περιβ,ΠΕ Γεωπ ΠΕ
Δασ, ΠΕ7,ΤΕ4
ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΤΕ3, ΤΕ4,
ΤΕ5
ΠΕ Μηχ.Περιβ. ΠΕ Γεωπ, ΠΕ1,
ΤΕ3, ΤΕ4, ΤΕ13, ΤΕ22
ΠΕ4. ΠΕ3, ΠΕ1 ,ΤΕ4, ΤΕ3
ΠΕ3,ΠΕ5,ΤΕ3,ΤΕ4,ΔΕ1
ΠΕ3,ΠΕ5,ΤΕ3,ΤΕ4,ΔΕ1
ΠΕ Κοινων.,ΠΕ1,ΤΕ2,ΤΕ17
ΠΕ1,ΤΕ17,ΤΕ2,ΔΕ1
ΠΕ1,ΠΕ3,ΤΕ17,ΔΕ1
ΠΕ1,ΠΕ3,ΤΕ17,ΔΕ1
ΠΕ1, ΠΕ Κοινων., ΤΕ10, ΤΕ2,
ΤΕ17, ΔΕ1
ΠΕ1, ΠΕ Κοινων., ΤΕ2, ΔΕ1
ΠΕ1,ΤΕ17,ΤΕ22
ΠΕ1,ΤΕ17,ΤΕ22,ΔΕ1
ΠΕ1,ΤΕ17,ΤΕ22,ΔΕ1
ΠΕ1,ΤΕ17,ΤΕ22,ΔΕ1
ΠΕ1,ΤΕ17,ΤΕ22,ΔΕ1
ΠΕ1,ΤΕ17,ΤΕ22,ΔΕ1
ΠΕ1,ΤΕ17,ΤΕ22,ΔΕ1
ΠΕ1,ΤΕ17,ΤΕ22,ΔΕ1
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10 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
Τμήμα Ταμείου
11 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΕ1,ΤΕ17,ΤΕ22
ΠΕ1,ΤΕ17,ΤΕ22,ΔΕ1
ΠΕ1,ΤΕ17,ΤΕ22,ΔΕ1
ΠΕ1,ΤΕ17,ΤΕ22,ΔΕ1
ΠΕ3,ΠΕ4,ΠΕ5,ΠΕ6,ΠΕ7,ΤΕ3 ΤΕ5

Τμήμα Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης, Υδραυλικών ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΤΕ3, ΤΕ4, ΤΕ5
- Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Ασφάλειας
Τμήμα
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΤΕ3, ΤΕ4, ΤΕ5
εγκαταστάσεων
ΠΕ
Διεκπερ.Υπ,
ΠΕ1,
12 Διεύθυνση ΚΕΠ
Τμήμα ΚΕΠ Δημ. Ενοτ. Μουδανιών
Τμήμα ΚΕΠ Δημ. Ενοτ. Καλλικράτειας
Τμήμα ΚΕΠ Δημ. Ενοτ. Τρίγλιας

ΠΕ3,ΤΕ17,ΤΕ22
ΠΕ
Διεκπερ.Υπ,
ΠΕ3,ΤΕ17,ΤΕ22
ΠΕ
Διεκπερ.Υπ,
ΠΕ3,ΤΕ17,ΤΕ22
ΠΕ
Διεκπερ.Υπ,
ΠΕ3,ΤΕ17,ΤΕ22

ΠΕ1,
ΠΕ1,
ΠΕ1,

Η ιεραρχία του προσωπικού της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας (Ν.3731/08) έχει
ως εξής :
·
·
·
·
·
·

Ένας (1) Διευθυντής
Ένας (1) Υποδιευθυντής
Ένας (1) Τμηματάρχης Α΄
Ένας (1) Τμηματάρχης Β΄
Τρείς (3) Επόπτες
Δημοτικοί Αστυνομικοί (25)

4. Επιτροπές του Δήμου
Στο πλαίσιο διεκπεραίωσης των δράσεων και των παρεχόμενων δημοτικών
υπηρεσιών λειτουργούν οι ακόλουθες Επιτροπές με τα αντίστοιχα, κατά θεματικό τομέα,
αντικείμενα:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων κατά Εκθέσεων Αυτοψίας (αυθαίρετες κατασκευές)
Επιτροπή Παραλαβής Έργων με Μελέτη (αρθ.63 παρ. 2 ΠΔ 28/80 και άρθρο 16 ΠΔ 171/87)
Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Έργων χωρίς Μελέτη (άρθ.64 παρ. 14 Π.Δ. 28/80)
Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης Εργασιών και Πραγματοποίησης Μεταφορών (άρθρο 67, παρ.1
και άρθρο 70 παρ.1 του Π.Δ.28/80
Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών – Αξιολόγησης Προσφορών ΕΚΠΟΤΑ (αρθ. 46
ΕΚΠΟΤΑ)
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Γ. Η διάρθρωση των Υπηρεσιών του Δήμου Ν.Προποντίδας και η
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Στο πλαίσιο της προώθησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σ’ όλους τους τομείς
της δημόσιας ζωής, ιδιαιτέρως δε στους κόλπους των δημόσιων υπηρεσιών, ο Δήμος
Ν.Προποντίδας διατηρεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο38 με στόχο τη διευκόλυνση της
προσβασιμότητας των δημοτών/πολιτών στις απαιτούμενες πληροφορίες και υπηρεσίες. Η
φιλοξενία της ιστοσελίδας του δήμου γίνεται στο χώρο του εθνικού δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».
Στο κεντρικό κτίριο των υπηρεσιών του Δήμου λειτουργεί τοπικό ηλεκτρονικό δίκτυο
μεταξύ των υπηρεσιών. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων
όπου λειτουργούν οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου. Βασικός στόχος των τοπικών
ηλεκτρονικών δικτύων είναι η διευκόλυνση της λειτουργίας των υπηρεσιών προκειμένου να
καθίστανται αποτελεσματικότερες τόσο ως προς τη μεταξύ τους επικοινωνία όσο και ως προς
τους δείκτες εκροών τους. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών αποτελούν ζωτικό μέρος και
κάνουν ιδιαίτερη χρήση των υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.39 Ταυτόχρονα, ο
Δήμος δίνει τη δυνατότητα της ελεύθερης πρόσβασης των δημοτών/πολιτών στο διαδίκτυο
μέσω του ασύρματου δικτύου ιντερνέτ που διαθέτει.
Σε ότι αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό που υποστηρίζει τις ανάγκες των διαρθρωμένων
υπηρεσιών, καθώς και την τοπική και ευρύτερη διαδικτυακή σύνδεση του Δήμου
Ν.Προποντίδας αυτό αφορά σ’ ένα σύνολο μηχανημάτων, αναλυτικές πληροφορίες επί των
οποίων παρέχει το Έντυπο 5 στο αντίστοιχο τμήμα του.

Δ. Τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ν.Προποντίδας
1. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου:
i.

Η Ανώνυμη Εταιρία «Εμπορικό και Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Μάμαντος»
(ΕΠΟΚΑΜ Α.Ε.):
Σύμφωνα με το καταστατικό σύστασής της, σκοπός της:40

(α) Κατηγορία επιχείρησης: Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

(β) Σκοπός της εταιρείας:

38

Η ακριβής δ/νση είναι: www.nea-propontida.gr
Η ακριβής δ/νση του ιστότοπου που χρησιμοποιούν είναι: https://ekep.ermis.gov.gr Για περισσότερες
πληροφορίες βλ. Έντυπο 5 του παρόντος.
40
Βλ. σχετ. υπ’αριθμ. Απόφαση 309/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουδανιών η οποία λήφθηκε
39

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
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α) Η λειτουργία και εκμετάλλευση της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Αγίου
Μάμαντος.
β) Η διοργάνωση και εκμετάλλευση παραδοσιακών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
γ) Η διοργάνωση και εκμετάλλευση επαγγελματικών και επιστημονικών συνεδρίων,
εμπορικών εκθέσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων.
δ) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

(γ) Έδρα της επιχείρησης:
Έδρα είναι το Τοπικό Διαμέρισμά Αγίου Μάμα του Δήμου Μουδανιών.

(δ) Διοίκηση της επιχείρησης:
Η εταιρεία διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από τη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων. Η Εταιρεία είναι μονομετοχική με μοναδικό μέτοχο το Δήμο
Μουδανιών. Ο Δήμος Μουδανιών συμμετέχει στη Διοίκηση δια του δικαιώματος εκλογής
των μελών του μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

(ε) Η διάρκεια της Εταιρείας:
Η διάρκεια της Εταιρείας είναι 50 χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Καταστατικού.

(στ) Κεφάλαιο:
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Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζεται σε 1.350.390,00 ευρώ και
σχηματίζεται από α) την καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης επιχείρησης 955.988,28
ευρώ, β) την κεφαλαιοποίηση των οφειλών της επιχείρησης στο Δήμο 394.378,14 ευρώ, γ)
την καταβολή μετρητών για στρογγυλοποίηση του αριθμού των μετοχών 23,58 ευρώ.

(ζ) Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από την εκμετάλλευση της εμποροπανήγυρης
και της αίθουσας εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στους
σκοπούς της επιχείρησης
.
(η) Η Εταιρική χρήση είναι 12μηνη και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η
Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά η πρώτη χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη και αρχίζει από τη
σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011.

ii.

Η Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ν.Προποντίδας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ν.Προποντίδας προέκυψε μετά τη συγχώνευση
των αντίστοιχων Κοινωφελών επιχειρήσεων των τριών πρώην δήμων, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 78/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.41 Τα βασικά χαρακτηριστικά της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου δίδονται παρακάτω:

(α) ΕΔΡΑ: «Νέα Τρίγλια»

41

Η συστατική πράξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ν.Προποντίδας δημοσιεύθηκε το
ΦΕΚ/Β/590/14-4-2011.
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Η επιχείρηση μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα για την εκπλήρωση των σκοπών της
με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
(β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006
(γ) ΣΚΟΠΟΣ:
1. Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης:
α) Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής - παιδικής ηλικίας - τρίτης ηλικίας. β) Η
δημιουργία και λειτουργία:

- κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,
- προγραμμάτων για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά.

γ) Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την
ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

δ) Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη
δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων
εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.
ε) Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις:
-

παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
βρεφοκομείων,
ορφανοτροφείων,
κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας,
ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,
γηροκομείων,
Βοήθεια στο Σπίτι,
Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας,
Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας,
Κέντρων για ΑΜΕΑ,
ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες,
αναψυχής ατόμων με αναπηρία.

στ) Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα για την
εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής
ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων και επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων,
καθώς και μέλη των οικογενειών αυτών.
ζ) Η προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής
κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κέντρου Υποστήριξης της Τοπικής Οικονομίας.
2. Τομείς παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
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α) η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών,
β) η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.

3. Τομέας Περιβάλλοντος:
α) Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού,
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και
ευρωπαϊκών πολιτικών.
β) Η λειτουργία σφαγείων.
γ) Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
δ) Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων.
στ) Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης του δήμου.
ε) Η Δημιουργία και λειτουργία κέντρων
πληροφόρησης.

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

και

στ) Η παρακολούθηση και υλοποίηση των προγραμμάτων «Καθαρές ακτές» «Γαλάζιες
σημαίες» και λοιπών σχετικών προγραμμάτων.
Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνονται:
- Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.
- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη
της περιοχής τους.
- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης
για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.
- Ο σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και η
συνεργασία με άλλους φορείς για τη συμμετοχή σε αυτά.
(δ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Η επιχείρηση διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους
αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Νέας Προποντίδας. Από τα μέλη
αυτά:
v.
Τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών
προέρχεται από τη μειοψηφία.
vi.
Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Ο Κοινωνικός
Φορέας ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
vii.
Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας που
έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.
viii.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20)
εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην
επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση αυτών. Σε αντίθετη
περίπτωση ορίζεται ως μέλος ένας δημότης με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το
αντικείμενο της επιχείρησης.
2. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νέας Προποντίδας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του
( Άρθρο 256 παρ. 4 του Ν. 3463/2006). Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
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προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητας του που
προβλέπεται από το Νόμο ή τη Συστατική Πράξη της επιχείρησης. Σε περίπτωση κωλύματος
ή απουσίας του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου
και λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του Δημοτικού Συμβουλίου
(άρθρο 256, παρ. 2 του Ν. 3463/2006).
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις
της, δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο αντιπρόεδρος.
(ε) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την
επιχείρηση, πλην των περιπτώσεων που ορίζει διαφορετικά ο Νόμος 3463/2006.
Ειδικότερα το Δ.Σ.:
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την επιχείρηση και είναι αρμόδιο να αποφασίζει
για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της επιχείρησης, στη διαχείριση της περιουσίας
της και στην επιδίωξη του σκοπού της και γενικά να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που την
αφορά. Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων της Επιχείρησης.
β. Προσλαμβάνει το Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης μετά από σχετική προκήρυξη.
γ. Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο το διετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων και
υπηρεσιών της επιχείρησης.
δ. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων
της επιχείρησης.
ε. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, έως το τέλος Απριλίου του επόμενου της
διαχειριστικής περιόδου έτους, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της
επιχείρησης, μαζί με τη σχετική έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 261 (Ν. 3463/2006)
και έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της
νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης.
ζ. Συνάπτει συμβάσεις ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών της
επιχείρησης, καθώς και συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες
ρυθμίσεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ.
(στ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά εντός του πρώτου πενθημέρου
κάθε μήνα, καθώς και όταν οι υποθέσεις της επιχείρησης το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο με έγγραφη πρόσκληση προς
τα μέλη τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση.
3. Επίσης συγκαλείται υποχρεωτικά όταν το ζητήσουν τα μισά τουλάχιστον μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί την ίδια
ημέρα της συνεδρίασης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της επιχείρησης και ευρίσκεται σε
απαρτία εφ' όσον υφίσταται απόλυτος πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών
του.
5. Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άρτιος,
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βρίσκεται σε απαρτία εφ' όσον παρίστανται τα μισά μέλη του.
6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων, σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις
του χωρίς δικαίωμα ψήφου, φυσικά πρόσωπα για να εκφράσουν την άποψη τους όταν
συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.
8. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά
σε ιδιαίτερο βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους
Συμβούλους. Τα πρακτικά τηρούνται από τον γραμματέα του Διοικητικού
Συμβουλίου ή από υπάλληλο της επιχείρησης που ορίζεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
(ζ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της
απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(η) ΠΟΡΟΙ
1. Η χρηματοδότηση από το Δήμο Νέας Προποντίδας για τις δραστηριότητες και τις
παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του ν.
3463/2006.
2. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 268 του ν. 3463/06.
3. Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Εθνικών Φορέων.
4. Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού
τομέα και από φυσικά πρόσωπα.
5. Λοιπές επιχορηγήσεις.
6. Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης προς
τρίτους.
(θ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης συντάσσονται υποχρεωτικά ο
Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση
και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της επιχείρησης, οι θέσεις του προσωπικού κατά
ειδικότητα, καθώς και το ανώτατο όριο αυτού, ο Κανονισμός Προσωπικού, ο οποίος
καθορίζει την υπηρεσιακή κατάσταση αυτού, τα προσόντα πρόσληψης, τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις, καθώς και τις πειθαρχικές τους ευθύνες, και ο Κανονισμός Οικονομικής
Διαχείρισης. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει, με απόφασή του, και
άλλους κανονισμούς, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία της επιχείρησης.
(ι) ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κεφάλαιο της επιχείρησης είναι το άθροισμα του κεφαλαίου των συγχωνευόμενων
κοινωφελών επιχειρήσεων όπως αυτό προσδιορίζεται στις συστατικές πράξεις τους και τις
τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Συγκεκριμένα ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα
χιλιάδες εξακόσια ένα € και δεκατρία λεπτών (1.150.601,13) όπως προκύπτει από το
άθροισμα:
α. του κεφαλαίου ύψους τριακοσίων πενήντα χιλιάδων επτακοσίων δέκα πέντε € και ογδόντα
εννέα λεπτών (350.715,89) της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μουδανιών
(ΔΗ.ΚΕ.Μ.)»,
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β. του κεφαλαίου ύψους τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα πέντε €
και είκοσι τεσσάρων λεπτών (499.885,24) της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Τρίγλιας» και
γ. του κεφαλαίου ύψους τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) € της «Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Καλλικράτειας».
( ια) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η διαχείριση της επιχείρησης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 260 του Ν.3463/2006.
Ειδικότερα:
α. Με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων.
β. Το οικονομικό έτος της διαχείρισης συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.
γ. Η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
δ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα
καθαρά κέρδη της επιχείρησης μπορεί να διατίθενται για τη βελτίωση ή την επέκταση των
εγκαταστάσεών της ή να διατίθενται στο Δήμο Νέας Προποντίδας για την εκτέλεση
κοινωφελών έργων. Με την ίδια διαδικασία το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να κρατήσει
μέχρι δώδεκα τοις εκατό (12%) από τα καθαρά κέρδη, σε ιδιαίτερο λογαριασμό για την
παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους.
ε. Η επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις.
(ιβ) ΛΥΣΗ
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκεια της και δεν υπάρξει νέα απόφαση για παράταση.
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου
Νέας Προποντίδας, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Γ. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για
χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών.
Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Η εκκαθάριση γίνεται
μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Νέας
Προποντίδας.
Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται
στο Δήμο Νέας Προποντίδας.
Επίσης, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων
επιχειρήσεων περιήλθαν αυτοδικαίως στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ν.Προποντίδας, η
οποία υπεισήλθε ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έργου
και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο
μέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα κοινωφελή
επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

iii.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλλικράτειας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
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Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. συστάθηκε με την υπ’αριθμ. 48/2000 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Καλλικράτειας και τα βασικά χαρακτηριστικά της δίδονται
παρακάτω:

(α) Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως
προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της
αρμοδιότητάς της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν.
1069/1980 «περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης», με
όλες τις σχετικές τροποποιήσεις του.

(β) Περιοχή αρμοδιότητάς της είναι η διοικητική περιφέρεια του πρώην Δήμου
Καλλικράτειας.
(γ) Ο τρόπος εκμετάλλευσης των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 3 του Ν. 1069/1980.

(δ) Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν:
·
·
·
·
·

Τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητάς της τα οποία
εκτελέστηκαν ή θα εκτελεσθούν με βάση τις μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα
εγκριθούν.
Όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν
Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων
Όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο
δίκτυο
Οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων

(ε) Έσοδα της επιχείρησης είναι:
·

Το ειδικό τέλος για μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και
αποχέτευσης.
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό υπέρ ΔΕΥΑ
Δωρεά επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό
μέχρι 35% επί των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεων
έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης.
Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της αποχέτευσης
Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό της ύδρευσης και της
αποχέτευσης
Τι τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου ύδρευσης
Το τέλος χρήσεως υπονόμων
Η αξία ύδατος που καταναλώνεται
Η εγγύηση χρήσεως υδατομετρητή
Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή
αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών
Οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων
Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τμήμα από την εκπόνησή της
Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρ. 28-29
του Ν. 1069/80, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

(στ) Η διοίκηση της επιχείρησης:

·

Η επιχείρηση διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από 5
μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Από τα μέλη αυτά: 3 είναι αιρετοί του Δήμου (ένας εκ των οποίων από τη
μειοψηφία), 1 είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα και ένας είναι κάτοικος
του Δήμου.
· Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον
Αντιπρόεδρο.
· Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού
Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη.
· Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες
τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος αυτού, ο αντιπρόεδρος.
2. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:
i.

Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας.

Με την υπ’ αριθμ. 67/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Ν.Προποντίδας συστάθηκε το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Νέας
Προποντίδας με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας
Προποντίδας», με έδρα τα Ν. Μουδανιά.42

42

Η συστατική πράξη του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ν.Προποντίδας δημοσιεύθηκε
το ΦΕΚ/Β/590/14-4-2011.
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Ως προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά του νεοσυσταθέντος νομικού προσώπου αυτά
αφορούν στα κάτωθι:
(α) Σκοπός
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι
υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων:
α) Στον τομέα του πολιτισμού:
7. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
8. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η
προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που
παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων,
μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών
διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη
και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
9. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών
χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
10. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων
ή η συμμετοχή του σε αυτά.
11. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
12. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
β) Στον τομέα του αθλητισμού:
3. Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων,
αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.
4. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση
αθλητικών εκδηλώσεων.
Επίσης στους σκοπούς του Ν.Π. περιλαμβάνεται και η λειτουργία Παιδικού Δημοτικού Σταθμού
στα Ν. Μουδανιά.

Ειδικότερα για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, αναλαμβάνονται ενδεικτικά οι
εξής δράσεις:
Α. Ο ετήσιος προγραμματισμός των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που
πραγματοποιούνται στα όρια του Δήμου Νέας Προποντίδας και ο συντονισμός όλων των
φορέων που εμπλέκονται σ’ αυτές.
Β. Η οργάνωση και η συμμετοχή σε προγράμματα Εθνικά και Κοινοτικά.
Γ. Η διοργάνωση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων με σκοπό την καλλιέργεια, διαπαιδαγώγηση και ευαισθητοποίηση των
κατοίκων και ιδιαίτερα την νεολαίας.
Δ. Η ανάδειξη και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων και υποδομών που υπάρχουν στο Δήμο
(το Κλειστό Θέατρο, το Ανοιχτό Θέατρο, Μουσεία, εκθετήρια κ.λπ.) μέσω διοργάνωσης
αντίστοιχων εκδηλώσεων, φεστιβάλ επιστημονικών και καλλιτεχνικών ημερίδων.
Ε. Η μετάκληση και παρουσίαση συγκροτημάτων και θιάσων από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, οι πολιτιστικές ανταλλαγές με φορείς άλλων χωρών και η προσέγγιση της
κουλτούρας και του πολιτισμού μας. Η προώθηση ανταλλαγών με ομογενειακές οργανώσεις
και η καλλιέργεια δεσμών με τους απόδημους Έλληνες ιδίως αυτών που προέρχονται από
περιοχές του Δήμου. Η μελέτη και παρουσίαση του πολιτισμού των αλησμόνητων πατρίδων
καθώς και η καλλιέργεια δεσμών με αυτές στο μέγιστο βαθμό.
Στ. Η θεσμοθέτηση βραβείων, υποτροφιών και λοιπών υλικών ή ηθικών αμοιβών
προκειμένου να αναπτυχθούν δραστηριότητες που προωθούν τους σκοπούς του νομικού
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αυτού προσώπου. Η αναζήτηση, μελέτη και ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, του πολιτισμού,
της παράδοσης του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.
Ζ. Η ανάληψη εκδοτικών πρωτοβουλιών και η χρηματοδότηση επιστημονικών ερευνών για
ζητήματα που σχετίζονται με το σκοπό του Οργανισμού.
Η. Η καλλιέργεια του πνεύματος εθελοντισμού και η προώθηση της ερασιτεχνικής
δημιουργίας των κατοίκων σε διάφορους τομείς. Ιδίως αναφέρονται η προστασία του
περιβάλλοντος και η ανάδειξη οικολογικής συνείδησης, η οργάνωση υποδομής για την
αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε ειδικές κοινωνικές ομάδες καθώς και σε πληγέντες από
θεομηνίες, καταστροφές, σεισμούς κ.λπ.
Θ. Η συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια κ.λπ. για την προώθηση του τουριστικού, αγροτικού
και επιχειρηματικού χαρακτήρα του τόπου.
Ι. Η τεχνική υποστήριξη όλων των εκδηλώσεων από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Ια. Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια που θα αποσκοπεί στην εκπλήρωση του άνω σκοπού.
Για την επίτευξη των παραπάνω θα δημιουργηθούν οι εξής Τομείς:
ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Ο τομέας Μουσικών Τεχνών αποτελείται από τα τμήματα:
1. Φιλαρμονικής, που υπάγονται:
α. Μπάντα
β. Ορχήστρα εγχόρδων και πνευστών
γ. Χορωδία
δ. Μαντολινάτα
2. Δημοτικών Ωδείου, που υπάγονται οι σχολές:
α. θεωρητικής μουσικών και ανώτερων θεωρητικών
β. Οργανικής μουσικής, που υπάγονται τα τμήματα: πιάνου, ακορντεόν - εγχόρδων (βιολιού,
βιόλας, βιολοντσέλου, κοντραμπάσου) - κιθάρας, μαντολίνου λαϊκών παραδοσιακών
οργάνων - πνευστών οργάνων (φλάουτο, όμποε, κουαρτίνο, κλαρίνο, φαγκότο, κορνέτα,
φλυκόρνο, αλτικόρνο, τρομπόνι, ατίρο, ενφώνιο, μπάσσο, κόρνο σαξόφωνο, κάσα)
- κρουστών οργάνων
- κλασσικής κιθάρας, τσέμπαλου και κρουστών (ΦΕΚ 760/τ. Β/19/10/99)
γ. Δραματικής απαγγελίας
δ. Βυζαντινής μουσικής (ΦΕΚ 882/25.10.95)
ε. Σύνθεσης (ΦΕΚ 1032/12.11.96) στ. Φωνητικής μουσικής
ζ. Διεύθυνσης μπάντας, ορχήστρας, χορωδίας η. Χορού
θ. Παιδαγωγικής σχολής μουσικής
ι. Μουσικής προπαιδείας
ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΥΨΩΣΗΣ
Ο τομέας μορφωτικής – πνευματικής εξύψωσης αποτελείται από τα τμήματα:
o Βιβλιοθηκών
o Αναγνωστηρίων
o Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου
o Θεάτρου
o Πνευματικά Κέντρα
o Κινηματογραφικές λέσχες
i.
Νεανικών δραστηριοτήτων
ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
α) ο εντοπισμός, η συγκέντρωση και η φύλαξη του αρχειακού υλικού που σώζεται η
παράγεται ακόμα και σήμερα και περιέχει πολύτιμες μαρτυρίες για τη διοικητική, κοινωνική,
οικονομική ιστορία του Δήμου Νέας Προποντίδας,
β) η εποπτεία, διάσωση, συντήρηση, καταγραφή, μικροφωτογράφηση, ταξινόμηση και
ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού και η διάθεση προς μελέτη όλων των δημοσίων και
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ιδιωτικών αρχείων, εγγράφων και χειρογράφων τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και στην
πολιτική κληρονομιά και σε ό,τι έχει σχέση με τη διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή
του Δήμου Νέας Προποντίδας.
γ) η συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, την Εκκλησία, τα εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύματα
και άλλους φορείς για τη διάσωση του αρχειακού υλικού,
δ) η συνεργασία με τους κατόχους ιδιωτικών αρχείων, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό
ενδιαφέρον,
ε) η προβολή αντικειμένων που σχετίζονται με την κοινωνική ζωή, την οικονομική
κατάσταση, την πολιτιστική δραστηριότητα, τα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων της περιοχής,
στ) η έκδοση μελετών, δοκιμίων και άλλων συγγραφικών έργων που πραγματεύονται θέματα
σχετικά με τους κατοίκους ή με τον ίδιο το Δήμο Νέας Προποντίδας,
ζ) η παρακολούθηση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των εκδόσεων που αφορούν τον Δήμο
Νέας Προποντίδας και η δημιουργία βιβλιοθήκης με όλα τα βιβλία που κατά καιρούς έχουν
εκδοθεί και αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Δήμο Νέας Προποντίδας,
η) διοργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, ομιλιών και συναφών εκδηλώσεων,
θ) η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς
φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
ι) ο εμπλουτισμός με αγορά ή αποδοχή δωρεάς αρχειακού υλικού από τους κατόχους τους και
ομοιότυπων αρχειακού υλικού που βρίσκονται σε ξένα κράτη ή οργανισμούς,
ια) κάθε άλλη δραστηριότητα που εξυπηρετεί το σκοπό του Αρχείου.
ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ο τομέας αθλητισμού αποτελείται από τα τμήματα:
Μαζικού αθλητισμού, που υπάγονται τα τμήματα
α. Αθλητισμός- παιδί
β. Αθλητισμός – γυναίκα
γ. Παιδί – θάλασσα
δ. Αθλητισμός – ώριμη ηλικία
Αθλητισμού, που υπάγονται τα τμήματα:
α. Ναυταθλητισμός
β. Ατομικά και ομαδικά αθλήματα
ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΠΑΙΔΙΚΟY ΣΤΑΘΜΟY ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση, συναισθηματική
ψυχοσωματική, κοινωνική, ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή
τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.

(β) Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται
από εννέα (9) μέλη, ως εξής:
- Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη
μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
- Ένα (1) μέλος που είναι χρήστης των υπηρεσιών του νομικού προσώπου.
- Δύο (2) μέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες
γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.
- Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων εφόσον υπηρετούν σε αυτό τουλάχιστον 10
εργαζόμενοι, σε αντίθετη περίπτωση η θέση θα καταληφθεί από ένα χρήστη των
υπηρεσιών του νομικού προσώπου.
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Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού
Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε ένα (εκατομμύριο
εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες) 1.680.000,00 ευρώ και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος
της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της
έκτακτης επιχορήγησης,
β) η επιχορήγηση από το κράτος ή από άλλους εθνικούς ή διεθνείς φορείς και Οργανισμούς,
γ) κάθε είδους εισφορές, χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,
δ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.,
ε) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε εθνικά και
ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.
(δ) Περιουσία
Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή
ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.
Σε ότι αφορά το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, των νομικών προσώπων που συγχωνεύθηκαν, αυτό κατέστη
αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που
προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας.

ii.

Οι Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν.Προποντίδας.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των αντίστοιχων διατάξεων του Ν. 3852/2010
συγχωνεύθηκαν όλες οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του νέου Δήμου και συστάθηκαν αντίστοιχα δύο χωριστά Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου με έδρα τα Ν.Μουδανιά:43

·

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ν.Προποντίδας:

43

Βλ. αντίστοιχα τις υπ’ αριθμ. 72/2011, 74/2011, 73/2011 και 75/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Ν.Προποντίδας.

Σελίδα 255 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

(α) Σκοπός:
Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των
πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων
σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων
υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση
των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις
αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές
βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της
διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε
φορά από διάταξη νόμου.
(β) Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο
αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ως εξής:
- Έξι (6) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη
μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
- Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
- Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση
γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα
μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- Έναν δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
- Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων σε περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί
περισσότερα από 10 άτομα, σε αντίθετη περίπτωση η θέση θα καταληφθεί από ένα δημότη ή
κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν
συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος
συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού
Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ,
β) τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε
ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης,
γ) επιχορήγηση από το κράτος ή άλλους εθνικού ή διεθνείς φορείς και οργανισμούς,
δ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας, καθώς και από τη συμμετοχή του σε εθνικά και
ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης,
ε) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
στ) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,
ζ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.,
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η) εισπράξεις από εκμίσθωση κυλικείων,
θ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
(δ) Περιουσία:
Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των
σχολικών επιτροπών της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία
που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.
·

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν.Προποντίδας:

Πρόκειται για τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης στο Δήμο Νέας Προποντίδας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ν. Προποντίδας» με έδρα τα Νέα Μουδανιά.
(α) Σκοπός:
Σκοπός της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νέας
Προποντίδας θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη
των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης,
τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η
εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε
είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων
σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των
εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη
κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας
των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.
(β) Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο
αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ως εξής:
- Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη
μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
- Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
- Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση
γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα
μεγέθους σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- Έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
- Έναν δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
- Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων σε περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί
περισσότερα από 10 άτομα, σε αντίθετη περίπτωση η θέση θα καταληφθεί από ένα
δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
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Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία
αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού
Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ,
β) Τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις
εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης,
γ) επιχορήγηση από το κράτος ή άλλους εθνικού ή διεθνείς φορείς και οργανισμούς,
δ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας, καθώς και από τη συμμετοχή του σε εθνικά και
ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης,
ε) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
στ) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,
ζ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το
Ν.Π.Δ.Δ.,
η) εισπράξεις από εκμίσθωση κυλικείων,
θ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
(δ) Περιουσία:
Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των
σχολικών επιτροπών της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των
νομικών προσώπων που συγχωνεύθηκαν, αποτέλεσαν αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχουν
τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προέκυψε από τη συγχώνευση, με την ίδια
σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.

Δ. Συνεργασίες του Δήμου Ν.Προποντίδας

1. Συνεργασίες με ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
Στο πλαίσιο προώθησης υπερτοπικών δράσεων για την ανάπτυξη της ευρύτερης
περιοχής, ο Δήμος Ν.Προποντίδας συνεργάζεται με τους όμορούς της δήμους και
συγκεκριμένα με το Δήμο Κασσάνδρας, το Δήμο Πολυγύρου, το Δήμο Θέρμης και το
Δήμο Θερμαϊκού. Παράλληλα, συνεργάζεται και με τις υπηρεσίες και τα όργανα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αιρετή), της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
αλλά την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.
2. Συνεργασίες με ΝΠΙΔ & ΝΠΔΔ
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-

ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ:

Ο Δήμος Ν.Προποντίδας κατέχει το 7,61% (46.600 € σε σύνολο μετοχικού κεφαλαίου
612.200 € ) του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Χαλκιδικής Α.Ε. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ (ΑΝ. ΕΤ. ΧΑ. ΑΕ). Στην εταιρία μετέχουν και
άλλοι Δήμοι και φορείς όπως Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών Χαλκιδικής και η Ένωση
Ξενοδοχείων Χαλκιδικής. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στον Πολύγυρο (έδρα του Νομού)
και σκοπός της εταιρίας είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη καθώς και η
επιχειρηματική, οικονομική ανάπτυξη των ΟΤΑ της περιοχής.
-

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ:

Επιπρόσθετα, ο Δήμος Ν.Προποντίδας συμμετέχει με ποσοστό 2,61% (επί συνόλου
455.695,04 €) στο εταιρικό σχήμα της εταιρίας Ανατολική Α.Ε μαζί με πολλούς φορείς
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, άλλους ΟΤΑ και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η εταιρία εδρεύει
στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης (Δήμος Θέρμης) και αναπτύσσει
δραστηριότητες σε τομείς όπως ανθρώπινοι πόροι, περιβάλλον και υποδομές, ενέργεια,
αγροτική ανάπτυξη, υποστήριξη τοπικής αυτοδιοίκησης κα με στόχο την οικονομική,
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.
-

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. ΑΕ ΟΤΑ:

Ο Δήμος Ν.Προποντίδας συμμετέχει επίσης, με ποσοστό 1,36 % στο Κέντρο
Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Απορρύπανσης Χαλκιδικής (ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ.
ΑΕ).
- Δ.Ε.Δ.Α. 2ης ΔΕ Ν. Χαλκιδικής :

Ο Δήμος Ν.Προποντίδας συμμετέχει στη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης
Απορριμμάτων σε συνεργασία με το Δήμο Πολυγύρου (Δ.Ε.Δ.Α. 2ης ΔΕ Ν.Χαλκιδικής),
ύστερα από τις σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των τριών πρώην Δήμων
του έτους 200244 και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 07/08/2002 (αριθ. 1035)45.
(α) Σκοποί της επιχείρησης:
·
·
·
·
·
·
·

η διαχείριση και λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ),
η εκπόνηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που εκπορεύονται
και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
η εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών,
η υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης,
η διεκπεραίωση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών
σχετικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων,
η πλήρης και δίκαιη εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»,
η προώθηση κινήτρων μείωσης παραγωγής αποβλήτων,

44

Πρόκειται για τις υπ’ αριθμ. 73/2002, 42/2002, 58/2002 αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων
Μουδανιών, Τρίγλιας και Καλλικράτειας αντίστοιχα.
45
Το καταστατικό της ΔΕΔΑ 2ης ΔΕ Ν.Χαλκιδικής τροποποιήθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2697/13-12-08
τεύχος Β΄.
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·

η οικονομική βιωσιμότητα των φορέων των έργων.

(β) Διοίκηση της επιχείρησης:
Το Διαδημοτικό Όργανο της επιχείρησης αποτελείται από επτά (7) μέλη. Έξι (6)
από αυτά είναι αιρετοί εκπρόσωποι των Δήμων και ένα μέλος προέρχεται από την
Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής.
Για την παρακολούθηση των όρων της σύμβασης ορίζεται πενταμελής επιτροπή, που
θα ορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε Δημοτικής περιόδου.
(γ) Τα Οικονομικά της επιχείρησης:
Το κεφάλαιο της επιχείρησης ορίζεται στο ποσό των 90.000,00 € και ο Δήμος
Ν.Προποντίδας συμμετέχει κατά 93%. Η εισφορά των Δήμων στο κεφάλαιο της Επιχείρησης,
το οποίο συμπεριλαμβάνει και την αξία της
δημοτικής
έκτασης
όπου είναι
εγκατεστημένος ο Χ.Υ.Τ.Α., είναι ανάλογη των απορριμμάτων που παράγουν. Η
οικονομική διαχείριση της Επιχείρησης ενεργείται με βάση το δικό της προϋπολογισμό
εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από τη δημοτική διαχείριση.
3. Αδελφοποιήσεις
Ο Δήμος Ν.Προποντίδας διατηρεί τις αδελφοποιήσεις των τριών πρώην δήμων
Τρίγλιας, Μουδανιών και Καλλικράτειας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αδελφοποίηση Πόλεων.46 Παράλληλα προέβη σε
πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή του σε νέο δίκτυο προώθησης αδελφοποιήσεων.
Συνεπώς, οι αδελφοποιήσεις του νέου Δήμου συνοψίζονται στις εξής κάτωθι:
Αδελφοποίηση με τη πόλη Caltagirone της Ιταλίας.
Πραγματοποιήθηκε με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των περιοχών
Καλλικράτειας και Caltagirone. Στο πλαίσιο του προγράμματος διοργανώθηκε τριήμερο
συνέδριο με θέμα «Τουρισμός και Τοπική Οικονομία» (15-17 Οκτωβρίου 2005) όπου
συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν τις προοπτικές που αναπτύσσονται με την
αδελφοποίηση και οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ των τοπικών φορέων με βάση τον
τουρισμό.

Αδελφοποίηση με το Δήμο Σουβερμέζ της Νοτιοανατολικής Τουρκίας
Η τουρκική πόλη Σουβερμέζ βρίσκεται στην περιοχή της Καππαδοκίας και είναι
η
γενέτειρα πόλη των κατοίκων των Ν.Φλογητών. Η απόφαση για αδελφοποίηση
πάρθηκε ύστερα από την επίσκεψη του Δημάρχου της Σουβερμέζ και την ενθουσιώδη
υποδοχή του από τους κατοίκους των Φλογητών, οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία για
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δυο δήμων.
Η αδελφοποίηση π ρ α γμ α το πο ι ήθ η κ ε πρ ο κε ι μ έ ν ο υ ν α δ ο θ ο ύ ν ευκαιρίες
46

Ο πρώην δήμος Τρίγλιας αδελφοποιήθηκε με τους δήμους Ραφήνας και Zeytinbagi της Τουρκίας. Ο δήμος
Καλλικράτειας αδελφοποιήθηκε με τη πόλη Caltagirone της Ιταλίας και ο δήμος Μουδανιών αδελφοποίθηκε με
τις πόλεις Σουβερμέζ της Τουρκίας και Λομ της Βουλγαρίας.
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στους δυο Δήμους για εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και
αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο
των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, την εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και
προστασία του τοπικού πολιτισμού, καθώς και την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ακόμη την προώθηση των τουριστικών
ανταλλαγών μεταξύ των ευρύτερων περιοχών αμφοτέρων των πόλεων. Παράλληλα,
βασικός στόχος της αδελφοποίησης ήταν η συνεργασία των δύο δήμων σε τεχνολογική,
πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική βάση, με το σκεπτικό της συνεισφοράς στον
εκσυγχρονισμό και τα οφέλη κάθε Δήμου.
Η αδελφοποίηση πραγματοποιήθηκε με την προοπτική της επέκτασής της και σε
οικονομικά θέματα, σε μια προσπάθεια να ενισχυθούν οι μικρές και μεσαίες βιομηχανικές
και εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κάθε πόλη, αντίστοιχα σε Ελλάδα
και Τουρκία. Ακόμη, οι αδελφές πόλεις θα παρίστανται σε εκθέσεις και παζάρια που θα
πραγματοποιούνται σε κάθε πύλη.
Επιπλέον, προβλέπεται η συνεργασία των δήμων και σε περιβαλλοντικά θέματα. Θα
οργανωθούν συναντήσεις για τη χρήση σύγχρονων στρατηγικών και τεχνολογίας για την
αντιμετώπιση των συνθηκών που βλάπτουν το περιβάλλον και την οικολογία Παράλληλα,
κάθε Δήμος που θα υπογράψει την συμφωνία θα στηρίξει την πολιτιστική ανταλλαγή
λαογραφικής ομάδας, τραγουδιστών και όλων των πολιτιστικών πεδίων και θα
δραστηριοποιηθούν σε τέτοια θέματα επικοινωνίας. Θα συνεργαστούν για να προάγουν
την φυσική ομορφιά, τα ιστορικά σημεία και έργα που βρίσκονται εντός των ορίων
του Δήμου κάθε χώρας. Θα καταρτιστούν μελέτες για πεδία που θα έχουν
προαποφασιστεί, ώστε οι μαθητές να γνωριστούν και να δραστηριοποιηθούν μαζί.
Οι αδελφές πόλεις θα στηρίξουν τα αθλήματα, τις ομάδες και θα προσπαθήσουν να
οργανώσουν αγώνες, ώστε οι ομάδες και οι παράγοντες να γνωριστούν. Οι Δήμαρχοι κάθε
πόλης και τα συμβούλια θα ανταλλάξουν αμοιβαίες επισκέψεις σε σημαντικές
ημερομηνίες. Τέλος, θα διεξαχθούν απαραίτητες μελέτες για την συνεισφορά στην
παγκόσμια ειρήνη, την ανακάλυψη εθίμων και παραδόσεων, την εξέλιξη της φιλίας, την
συνεργασία μεταξύ των χωρών μας.

Αδελφοποίηση με την πόλη Λομ της Βουλγαρίας
Η παραδουνάβια πόλη Λομ της Βουλγαρίας έχει πληθυσμό που ανέρχεται στους
30.000 κατοίκους.
Το λιμάνι της πόλης αυτής αποτελεί βασικό δρόμο προς τις ευρωπαϊκές χώρες που
διατρέχει ο Δούναβης και στόχο επενδυτικού σχεδιασμού προς την κεντρική Ευρώπη,
γεγονός
που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων.
Η αδελφοποίηση δίνει τη δυνατότητα κοινής υποβολής προτάσεων προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων για τη ζωή και τον πολιτισμό των
δημοτών με ανταλλαγές επισκέψεων, αλλά και προβληματισμών για την αξιοποίηση των
λιμανιών, της προστασίας του περιβάλλοντος, τις σπουδές των νέων και την ανάπτυξη
της οικονομίας αμφοτέρων των πόλεων.
Αδελφοποίηση τους δήμους Ραφήνας και Zeytinbagi της Τουρκίας
Η αδελφοποίηση με το Δήμο Ραφήνας πραγματοποιήθηκε λόγω των δεσμών που
συνδέουν τους κατοίκους των δύο Δήμων (Ραφήνας και πρώην Δήμο Τρίγλιας) και
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κυρίως του κοινού τόπου καταγωγής τους.
Η αδελφοποίηση με το Δήμο Zeytinbagi της Τουρκίας πραγματοποιήθηκε στις 26-62003 με την 116/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Τρίγλιας,
κατά την επίσημη επίσκεψη του Δημάρχου και του Δημοτικού συμβουλίου του
Δήμου μας στην πόλη Zeytinbagi.
Ο Δήμος Ζeytinbagi είναι ο πρώην Δήμος Τρίγλιας Μικράς Ασίας, τόπος
προέλευσης και καταγωγής μέρους των κατοίκων του πρώην Δήμου Τρίγλιας Ε λλάδ ο ς
από όπου εκδιώχθηκαν κατά το έτος 1922. Τόσο ο κοινός τόπος προέλευσης και
καταγωγής όσο και οι αλληλεπιδράσεις των δυο λαών κατά τη συμβίωσή τους πριν την
απομάκρυνση τους, αποτέλεσαν έναυσμα και αιτία της απόφασης για την υλοποίηση του
προγράμματος 'αδελφοποίησης'. Η προσπάθεια επαναπροσέγγισης των πολιτών των δύο
πόλεων ήταν κοινή απόφαση και των δύο Δήμων με σκοπό την αναθέρμανση των
σχέσεων, την διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης και την επανασύνδεση των δεσμών
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Κατά την επίσκεψη των δύο Δήμων
συμφωνήθηκε μεταξύ τους μόνιμη συνεργασία σε θέματα ανάπτυξης, τεχνογνωσίας,
οικονομίας, πνεύματος, πολιτισμού και αθλητισμού καθώς και προώθηση ανταλλαγών
στον κοινωνικό πολιτιστικό και αθλητικό τομέα όπως και στην ανταλλαγή αγροτικών και
λοιπών προϊόντων.
Συμμετοχή σε Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων
Ο Δήμος Νέας Προποντίδας στο πλαίσιο της δράσης του για συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα, κατέθεσε αντίστοιχη αίτηση ως «Εταίρος» στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Η
Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013» και στη δράση 1.1 Ενεργοί Πολίτες γα την ΕυρώπηΣυναντήσεις πολιτών.47
Ο «Εταίρος Ηγέτης» της δράσης με τίτλο “Town Twinning to celebrate the European
Year for Volunteerism”, μτφρ «Αδελφοποιήσεις πόλεων για τον εορτασμό του Ευρωπαϊκού
έτους Εθελοντισμού», στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Νέας Προποντίδας και έχει εγκριθεί
με τον κωδικό 515504-EFC-1-2011-1-IT-EFC-CM είναι ο Δήμος Oggiono Ιταλίας και
εταίροι εκτός από το Δήμο Νέας Προποντίδας είναι οι Δήμοι Halasztelek Ουγγαρίας, Leisnig
Γερμανίας και Algaida Ισπανίας
Στη συγκεκριμένη πρόταση, 206 πολίτες από τους συμμετέχοντες Δήμους- μεταξύ των
οποίων και αιρετοί-οι οποίοι ασχολούνται και προβάλουν τον εθελοντισμό, θα συναντηθούν
από τις 16 έως τις 21 Ιουνίου 2011 στην πόλη Oggiono.
Το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος είναι να προωθήσει μια πρώτη ανταλλαγή ιδεών
και να παγιώσει συνεχιζόμενες δραστηριότητες προκειμένου να καθοριστούν μελλοντικά ,
παγιωμένα κοινά προγράμματα μεταξύ των εταίρων. Κατά την διάρκεια της συνάντησης κάθε
εταίρος θα παρουσιάσει στους άλλους τα καλύτερα εθελοντικά προγράμματα που έχει
εφαρμόσει σε τοπικό επίπεδο και τη δική του στρατηγική για την προώθηση του
εθελοντισμού. Οι εταίροι δήμοι πρέπει να εμβαθύνουν σε πιθανές συνεργίες για ένα
ευρύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της
συνεργασίας με τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς και οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο.
Τέλος εκτός από την τελετή αδελφοποίησης μεταξύ του Ιταλικού και του Ουγγρικού
Δήμου, θα υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας εθελοντισμού μεταξύ των πέντε δήμων.
Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
δικαιούχος του προγράμματος είναι ο Ιταλικός Δήμος.

47

Η αίτηση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 151/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Η σημασία της συμμετοχής του Δήμου Νέας Προποντίδας στο παραπάνω πρόγραμμα
έγκειται στο ότι του δίνεται η ευκαιρία να προβληθεί τουριστικά και κοινωνικά και
πολιτιστικά σε ευρωπαϊκή κλίμακα, ενώ παράλληλα ισχυροποιεί τη θέση του στο μεγάλο
κεφάλαιο της δικτύωσης των ευρωπαϊκών πόλεων, το οποίο αποτελεί σημαντικό παράγοντα
στην επιτυχή επιλογή του για συμμετοχή του σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
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ΙΙ. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των Υπηρεσιών του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων του.
Η ανάλυση που προηγήθηκε εστίασε στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
του εσωτερικού περιβάλλοντος και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ν.Προποντίδας
με την προοπτική του εξορθολογισμού της λειτουργίας του και την αναβάθμιση των
παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τους Δημότες.
Στην παρούσα ενότητα γίνεται αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του
Δήμου, ήτοι κωδικοποιημένες αναφορές στα δυνατά και αδύνατα σημεία λειτουργία των
Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, ενώ απώτερο σκοπό αποτελεί ο
εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης που με τη σειρά τους θα
αποτελέσουν την βάση προτάσεων για την εσωτερική αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών.48
Ουσιαστική σημασία στη καταγραφή του ρόλου των Υπηρεσιών του Δήμου, είχε ο
εντοπισμός των κυριότερων υποομάδων που αποτελούν και τους αποδέκτες των
παρεχόμενων Υπηρεσιών.49 Για το σκοπό αυτό συντάχθηκαν δομημένα ερωτηματολόγια
στα οποία ο Δήμος αντιμετωπίσθηκε ως ένα δίκτυο Υπηρεσία υπηρεσιών με κεντρικές και
αποκεντρωμένες δομές –κύρια λόγω της ραγδαίας μεταβολής του μεγέθους του νέου ΟΤΑ–
στα οποία και καταγράφηκαν οι απόψεις εργαζομένων και αιρετών. Στη συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων ενεπλάκη το σύνολο της παρούσας Δημοτικής Αρχής, καθώς και
στελέχη των Υπηρεσιών του Δήμου.
Με τον τρόπο αυτό αποτυπώθηκε ο τρόπος λειτουργίας των επιμέρους Υπηρεσιών
του Δήμου, εντοπίσθηκαν οι αποδέκτες των Υπηρεσιών αυτών, καταγράφηκαν τα
προβλήματα και λειτουργικά κενά, ενώ ήρθαν στην επιφάνεια απόψεις και σκέψεις
βελτίωσης της διοικητικής δομής και λειτουργίας, ενώ αναδείχθηκε και το ιδιαίτερα
σημαντικό ζήτημα της παρακίνησης των Δημοτών για την ενεργή συμμετοχή στα
ζητήματα που αφορούν την λειτουργία του Δήμου και την ποιότητα των παρεχόμενων
Υπηρεσιών.
Οι αποδέκτες των Υπηρεσιών του Δήμου Ν . Π ρ ο π ο ν τ ί δ α ς διακρίνονται σε
πέντε υποσύνολα, βάσει των χαρακτηριστικών που ενσωματώνουν και των ιδιαίτερων
αναγκών τους, όπως αυτές διαμορφώνονται τοπικά και χρονικά και των Υπηρεσιών που
εμπλέκονται στην ικανοποίησή τους.
48
49

Βλ. Έντυπο 5 .
Βλ. Πίνακα 1 που ακολουθεί.
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Πίνακας 1: Αποδέκτες των Υπηρεσιών του Δήμου Ν.Προποντίδας
Αποδέκτες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες / Ανάγκες
Οι Δημότες απευθύνονται κύρια στις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου, για την
έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, όπως είναι τα πιστοποιητικά δημοτικής
κατάστασης και οι βεβαιώσεις σχετικά με αγροτικά θέματα, και για την πληρωμή λογαριασμών
ύδρευσης και τελών καθαριότητας, καθώς και τελών παρεπιδημούντων. Σε μεγάλο βαθμό
απευθύνονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες όταν επιθυμούν τη σύνδεση των κατοικιών τους στο
δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, για βεβαιώσεις τοπογραφικού ενδιαφέροντος (βεβαιώσεις
υψομέτρου, χαρακτηρισμοί δρόμων για σύνταξη συμβολαίων οικοπέδων), για θέματα κτηματολογίου
και για την πραγματοποίηση έργων μικρής κλίμακας. Υψηλή είναι και η ζήτηση των Υπηρεσιών
των ΚΕΠ που αξιοποιούνται σε όλο το φάσμα των δυνατοτήτων λειτουργίας τους. Την
καθημερινότητα των Δημοτών εξυπηρετούν τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ του Δήμου τα οποία σε
συνεργασία με το Δήμο παρέχουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ

ΕΠΟΧΙΚΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ

ΑΓΡΟΤΕΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΑΜΕΑ-ΑΠΟΡΟΙ

Οι αλλοδαποί απευθύνονται σχετικά σπάνια στις οικονομικές Υπηρεσίες για την πληρωμή τελών
Ύδρευσης - Αποχέτευσης, ενώ πολύ υψηλότερη είναι η επαφή τους με τις Διοικητικές
Υπηρεσίες για ζητήματα που αφορούν την ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α.. Απευθύνονται στο
τμήμα Αλλοδαπών για την έκδοση πράσινης κάρτας, ώστε να νομιμοποιήσουν την παραμονή τους
και να διευκολυνθούν στην εργασία τους, καθώς και στα ΚΕΠ για την χορήγηση επιδομάτων και
πληροφόρηση σε πλήθος ζητημάτων που άπτονται του ενδιαφέροντός τους. Τέλος, εξυπηρετούνται
από τις υπηρεσίες καθαριότητας, καθώς σε μεγάλο βαθμό έχουν ενσωματωθεί στο κοινωνικό
γίγνεσθαι το Δήμου και οι ανάγκες τους προσομοιάζουν των αμιγών Δημοτών.
Ως ετεροδημότες χαρακτηρίζονται κύρια οι κάτοχοι εξοχικών κατοικιών που δεν είναι μόνιμοι
κάτοικοι του Δήμου. Απευθύνονται σχετικά σπάνια στις Οικονομικές Υπηρεσίες για την
καταβολή τελών ύδρευσης και καθαριότητας, καθώς και τελών παρεπιδημούντων. Συχνότερα,
απευθύνονται στις Διοικητικές Υπηρεσίες για την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, αν και
προτιμούν περισσότερο το Κ.Ε.Π. για το σκοπό αυτό, από το οποίο μπορούν να λάβουν
επιπρόσθετα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Πολύ συχνά απευθύνονται στις Τεχνικές
Υπηρεσίες για θέματα που αφορούν την κατοικία τους, καθώς σ τ η ν ε υ ρ ύ τ ε ρ η π ε ρ ι ο χ ή
τ ο υ δ ή μ ο υ υ φ ί σ τ α τ α ι μ ε γ ά λ ο π ρ ό β λ η μ α μ ε τ η ν ύ π α ρ ξ η αυθαίρετων κτισμάτων.
Ο εποχικός πληθυσμός αφορά σχεδόν αποκλειστικά τους παραθεριστές του
καλοκαιριού που δεν διαμένουν περισσότερες των 15 - 20 ημερών στα
ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακά συγκροτήματα εντός των ορίων του
Δήμου. Οι συναλλαγές τους πραγματοποιούνται κύρια με τα ΚΕΠ, ενώ είναι
σημαντική η ικανοποίηση που αποκομίζουν από την σωστή λειτουργία τη υπηρεσίας
καθαριότητας.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ο αριθμός των οποίων αυξάνει κατακόρυφα τους θερινούς
μήνες και είναι είτε δημότες είτε εποχικοί κάτοικοι, συναλλάσσονται με τις οικονομικές
υπηρεσίες για την πληρωμή κάθε είδους τελών και λογαριασμών ύδρευσης, με τα
ΚΕΠ για την παροχή πληροφόρησης και την έκδοση βεβαιώσεων. Η επαφή τους με τις
Διοικητικές Υπηρεσίες είναι μέτρια και αφορά θέματα αδειών καταστημάτων και
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, είναι σημαντική η ζήτηση για υπηρεσίες
καθαριότητας, κύρια τους θερινούς μήνες, που συμβάλλει στην καλή εικόνα της τοπικής
αγοράς.
Οι ηλικιωμένοι, κύρια δημότες, απευθύνονται πρώτιστα στα ΚΕΠ για την έκδοση
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, δίνουν σημασία στην τακτική αποκομιδή απορριμμάτων και
τη γενική τήρηση της καθαριότητας, ενώ σε σημαντικό ποσοστό δέχονται τη φροντίδα των
μελών του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι", καθώς και των μελών του προγράμματος «Μονάδες
Κοινωνικής Μέριμνας». Σε μικρότερο βαθμό απευθύνονται στις Οικονομικές και Διοικητικές
Υπηρεσίες, κύρια για την πληρωμή τελών και λογαριασμών, για την έκδοση βεβαιώσεων και για
θέματα που αφορούν τον Ο.Γ.Α.. Τέλος, αρκετοί είναι οι ηλικιωμένοι που ψυχαγωγούνται
ορισμένες ώρες της ημέρας στα Κ.Α.Π.Η..
Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι απευθύνονται συχνά στις Διοικητικές Υπηρεσίες για την
έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αφορούν τον Ο.Γ.Α. και τον Ε.Λ.Γ.Α.,
ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έρχονται σε επαφή με το Γραφείο Αλλοδαπών
για θέματα που αφορούν την έκδοση αδειών παραμονής του αλλοδαπού προσωπικού
που απασχολούν. Επισκέπτονται επίσης τις Τεχνικές Υπηρεσίες για κάθε είδους
χάρτες και βεβαιώσεις τοπογραφικού ενδιαφέροντος Στο Κ.Ε.Π. απευθύνονται ως
εναλλακτική λύση για την έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
Τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι άποροι απευθύνονται πολύ συχνά στις Διοικητικές
Υπηρεσίες για την ανανέωση δικαιολογητικών που αφορούν την κατάστασή τους, ενώ σε
σημαντικό ποσοστό δέχονται τη φροντίδα των μελών του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι", καθώς
και των μελών του προγράμματος «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας».

Σε ότι αφορά την αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου
Σελίδα 265 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

υπογραμμίζεται ότι η διοικητική οργάνωση, η μηχανοργάνωση, καθώς και οι κτιριακές
εγκαταστάσεις που διαθέτει κρίνονται αρκετά ικανοποιητικές αλλά σίγουρα εντοπίζονται
σοβαρά μειονεκτήματα τα οποία χρειάζεται να αντιμετωπιστούν.
Από τους πίνακες παρουσίασης του απασχολούμενου προσωπικού, από την
γνωμοδότηση της διοίκησης αλλά και σύμφωνα με τα αιτήματα των επιμέρους υπηρεσιών
-όπως αυτά καταγράφηκαν στα κατάλληλα δομημένα ερωτηματολόγια και έντυπα που
συμπληρώθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης- προκύπτει ότι ο Δήμος δε διαθέτει
επαρκές

μόνιμο

προσωπικό

για

την

αντιμετώπιση

των

προβλημάτων

που

παρουσιάζονται, γεγονός που αποτελεί πρόσχωμα σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή ή
οργανωτική προσπάθεια. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα για περαιτέρω
κατάρτιση και εξειδίκευση του προσωπικού σε θέματα της αρμοδιότητάς τους, αλλά και σε
νέους τομείς, προκειμένου να βελτιωθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και να
αφομοιωθεί αποτελεσματικότερα οποιαδήποτε καινοτόμα διαδικασία.
Ζωτικό στοιχείο στην αξιολόγηση της λειτουργίας των εσωτερικών δημοτικών
υπηρεσιών αποτελεί ο τομέας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Εδώ επείγει η βελτίωση
της

μηχανοργάνωση

του

Δήμου.

Συγκεκριμένα,

η

πρόσβαση

στο

διαδίκτυο

πραγματοποιείται με ταχύτητα 2 Mbps ενώ οι σημερινές ανάγκες του διευρυμένου δικτύου
των Κεντρικών και Αποκεντρωμένων υπηρεσιών του νέου Δήμου απαιτούν μεγαλύτερες
ταχύτητες (24 Mbps). Απαραίτητη επίσης, κρίνεται για τον Δήμο η συνεχής αναβάθμιση του
τεχνικού εξοπλισμού με προηγμένα συστήματα και υπηρεσίες ( π.χ. υπηρεσίες αποθήκευσης
δεδομένων (υπηρεσίες backup) για την αποφυγή κινδύνου απώλειας δεδομένων).
Συνοψίζοντας, παρατηρείται χαμηλός βαθμός αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών ΤΠΕ, ενώ
ο υπάρχων εξοπλισμός χαρακτηρίζεται από πολυτυπία και δαπανηρή -σε όρους
αναλωσίμων- λειτουργία.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων, όπως αυτές προέκυψαν μετά από την εφαρμογή του «Προγράμματος
Καλλικράτης», αν και παρουσιάζουν καταρχάς, επάρκεια ως προς το συνολικό τους όγκο,
εντούτοις διαπιστώνεται έλλειψη επαρκούς χώρου για τη στέγαση των Κεντρικών
Υπηρεσιών. Ιδιαίτερο δε, εμφανίζεται το πρόβλημα στο κτίριο που εδρεύει ο Δήμος όπου
και έχει συγκεντρωθεί ένας μεγάλος όγκος υπηρεσιών και υπαλλήλων αναδεικνύοντας
ακόμη εντονότερα το πρόβλημα της επάρκειας και της καταλληλότητας στέγασης.
Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των βασικών του προβλημάτων και της υπέρβασης
των αδυναμιών της εσωτερικής οργάνωσής του, ο Δήμος Ν.Προποντίδας θα πρέπει να προβεί
σε όλες εκείνες τις ενέργειες πιστοποίησης της ποιότητας των υπηρεσιών του. Προτείνεται,
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λοιπόν η εισαγωγή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας των παρεχόμενων

Υπηρεσιών,

αξιολόγησής τους και ανάληψης διορθωτικών ενεργειών (ISO). To ISO (International
Organization for Standards) είναι ένας Διεθνής Οργανισμός Προτυποποίησης που αποτελεί
πρότυπο για την ποιότητα Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Η παραγωγή των
υπηρεσιών του Δήμου κατά την οργάνωση των διεθνών προτύπων δηλαδή κατά ISO
διασφαλίζει την αποτελεσματική ποιότητα των υπηρεσιών του. Επιπρόσθετα, η λειτουργία
του Φορέα κατά ISO εξασφαλίζει την συνεχή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των
υπηρεσιών του με τον προκαθορισμό δεικτών παρακολούθησης και στόχων. Συνεπώς, η
λειτουργία ενός φορέα κατά ISO αποτελεί σημαντική προϋπόθεση αποτελεσματικότητας και
παροχής σωστών υπηρεσιών προς τους αποδέκτες. Παράλληλα, προτείνεται και η εφαρμογή
«καλών πρακτικών», καθώς και καινοτόμων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που
ακολουθούνται από άλλους ΟΤΑ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε πως η λειτουργία του φορέα κατά το
συγκεκριμένο

διεθνές

πρότυπο

θα

του

εξασφαλίσει

μεγαλύτερες

πιθανότητες

χρηματοδότησης από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ καθώς ο Φορέας θα χαρακτηρίζεται από επάρκεια
υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα, τέτοια διαδικασία πιστοποίησης της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών θα πρέπει να υποστηριχθεί και από το κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα, που
συνδυαστικά θα βελτίωνε την διαχειριστική ικανότητα του Δήμου που απέχει αρκετά από τα
επιθυμητά επίπεδα. Απόρροια απουσίας σχετικού συστήματος, ο Δήμος παρουσιάζει
προβλήματα στο σχεδιασμό των έργων και των Δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει, τον
προγραμματισμό εργασιών και ενεργειών με άμεσες συνέπειες στο λειτουργικό κόστος
και τους χρόνους ολοκλήρωσης, τον προγραμματισμό σε όλα τα επίπεδα.
Παρά τα σημαντικότερα προβλήματα που καταγράφηκαν, δεν πρέπει να
υποβαθμισθεί το γεγονός ότι καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια από τους εργαζόμενους
με την παρακίνηση και των αιρετών, προκειμένου ο Δήμος να λειτουργήσει αποδοτικά με
τις όποιες ελλείψεις και προβλήματα τον χαρακτηρίζουν.
Συνεπώς, οι γενικοί στόχοι που τίθενται για το ΕΠ του Δήμου Ν.Προποντίδας σε
σχέση με τις διοικητικές του λειτουργίες αφορούν:
Ø Την βελτίωση παραγωγικότητας του ΟΤΑ μέσω του προγραμματισμού προσλήψεων και της
επιμόρφωσης του προσωπικού
Ø Την αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης του Φορέα με την προμήθεια εξοπλισμού και
γενικότερα με ενέργειες ψηφιακής οργάνωσης του Δήμου.

Σελίδα 267 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

Ø Την εξασφάλιση των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων με σκοπό

την καλύτερη

οργάνωση του Δήμου και των διοικητικών υπηρεσιών. Ειδικότερα υπάρχει επιτακτική
ανάγκη για την πραγματοποίηση ορισμένων διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου σε
ανεξάρτητο χώρο, ώστε αυτές να πραγματοποιούνται αποτελεσματικότερα και ταχύτερα. Με
αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η μεγαλύτερη
δραστηριότητα του Δήμου σε έργα και θέματα που αφορούν τον πολίτη.
Ø Την πιστοποίηση των υπηρεσιών του κατά ISO.
Στη συνέχεια ακολουθεί η κωδικοποίηση των δυνατών και αδυνάτων σημείων της
εσωτερικής οργάνωσης του Δήμου, τα οποία στη συνέχεια αντιστοιχίζονται

σε

κατηγορίες θεμάτων εσωτερικής ανάπτυξης προκειμένου να αναδειχθούν τα κρίσιμα
ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης.

Αδύνατα σημεία
Υπάρχουν σαφή περιθώρια βελτίωσης της παροχής Υπηρεσιών προς τους Αποδέκτες κύρια
στους τομείς της καθαριότητας και της παροχής νερού
Δε λειτουργούν τα αποκεντρωμένα τμήματα Δημοτικής Αστυνομίας στις Δημοτικές Ενότητες
Καλλικράτειας και Τρίγλιας για τη διευθέτηση ζητημάτων στάθμευσης και αποσυμφόρησης της
κίνησης και για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Δεν υιοθετούνται ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις στη διαχείριση των
αποβλήτων
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δεν εφαρμόζεται Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών, με
παράλληλη αξιολόγησή τους και ανάληψη διορθωτικών ενεργειών
Δεν εφαρμόζεται Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης, το οποίο μπορεί να βελτιώσει τη
διαχειριστική ικανότητα του Δήμου
Αδυναμία στη διαδικασία απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου
Υπό-στελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου, σε βαθμό που Διευθύνσεις ή τμήματα
στελεχώνονται από έναν ή δύο εργαζόμενους
Ελλείψεις στον εκσυγχρονισμός της μηχανοργάνωσης του Δήμου
Μεγάλος αριθμός συμβασιούχων και αντίστοιχη έλλειψη μονίμων
Υψηλός βαθμός απόκλισης από το προβλεπόμενο οργανόγραμμα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ,

Πολύ μικρό ποσοστό απασχολούμενων με πτυχίο ΑΕΙ και υπό-αξιοποίηση των
υπαρχόντων σε ετερόκλητες διαδικασίες

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Επιτακτική η ανάγκη επιμόρφωσης του προσωπικού σε θέματα που άπτονται της
αρμοδιότητάς τους

&
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Είναι άμεση η ανάγκη βελτίωσης και αναδιάρθρωσης των κτιριακών
εγκαταστάσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών που στεγάζονται στην
έδρα του δήμου ή η μετεγκατάστασή τους σε άλλο χώρο
Είναι επιτακτική η ανάγκη εισαγωγής ευέλικτων διαδικασιών με την αξιοποίηση
τεχνολογιών ΤΠΕ
Ανυπαρξία πρόβλεψης για την ενημέρωση των Υπαλλήλων ενός τμήματος σχετικά με τα
αντικείμενα των συναδέλφων τους, ώστε να εξυπηρετούν σε περίπτωση απουσίας
Πρόβλημα στην κατανομή των εργασιών μεταξύ των Υπαλλήλων με συνέπεια την
επιφόρτιση μικρού αριθμού εργαζομένων με μεγάλο αριθμό αρμοδιοτήτων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
&
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Λόγω του μεγάλου όγκου ετεροδημοτών οι διατιθέμενοι πόροι δεν μπορούν να
ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες των μηνών αιχμής της τουριστικής περιόδου
Ελλιπής αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας

Ισχυρά
σημεία
Ικανοποιητικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τους αποδέκτες των Υπηρεσιών
του Δήμου, ακόμη και με την υπάρχουσα κατάσταση
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Παρατηρείται η αμεσότερη δυνατή εξυπηρέτηση στα αιτήματα των πολιτών
Συντηρούνται υπηρεσίες κοινής ωφέλειας όπως τα προγράμματα "Βοήθεια στο σπίτι",
«Μ ονάδες Κοινωνικής Μέριμνας», δημοτικοί
παιδικός σταθμός, τα Κ.Α.Π.Η., ενώ είναι ικανοποιητική και η λειτουργία των ΚΕΠ
Συνεργασία με ΔΕΔΑ 2ης ΔΕ Ν.Χαλκιδικής για τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ενδοδημοτική συνεργασία τα ΝΠΔΔ & τα ΝΠΙΔ για την πραγματοποίηση
αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
Συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυο αδελφοποιημένων πόλεων

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ,
ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
& ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
&
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Η επαρκής εξοικείωση του προσωπικού με τις νέες τεχνολογίες
Ο ικανοποιητικός βαθμός μηχανοργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου

Προοπτικές αύξησης των εσόδων του δήμου μέσα από την εσόδων του Δήμου μέσα από
τον εξορθολογισμό της αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης (κυρίως) περιουσίας
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_05: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΜΗΜΑ
ΚΕΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΑΥΤ.
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΥΤ.
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
&
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

&

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
&
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΕΠ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
&
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ Κ.Ε.Φ.Ο.

ΤΜΗΜΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΟΛ/ΘΗΣΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ

/

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
Σελίδα 270
ΑΛΙΕΙΑΣ
&
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

2.

Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

3.

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

4.

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

5.

Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων κατά Εκθέσεων Αυτοψίας (αυθαίρετες κατασκευές)

6.

Επιτροπή Παραλαβής Έργων με Μελέτη (αρθ.63 παρ. 2 ΠΔ 28/80 και άρθρο 16 ΠΔ 171/87)

7.

Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Έργων χωρίς Μελέτη (άρθ.64 παρ. 14 Π.Δ. 28/80)

8.

Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης Εργασιών και Πραγματοποίησης Μεταφορών (άρθρο 67, παρ.1 και άρθρο 70 παρ.1 του Π.Δ.28/80)

9.

Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ)

10.

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών – Αξιολόγησης Προσφορών ΕΚΠΟΤΑ (αρθ. 46 ΕΚΠΟΤΑ)
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής
Κοινωνική Πολιτική, Υγεία,
Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός

Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Δ/νση Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και
Περιβάλλοντος

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου
Ν.Προποντίδας

Τοπική Οικονομία &
Απασχόληση

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης

Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας

Εμπορικό Πολιτιστικό Κέντρο
Αγίου Μάμαντος Α.Ε. (ΕΠΟΚΑΜ
Α.Ε.)

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Καλλικράτειας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

Οργανισμός Πολιτισμού και
Αθλητισμού Δήμου Ν.Προποντίδας

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
Δήμου Ν.Προποντίδας

Δ/νση ΚΕΠ

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
Δήμου Ν.Προποντίδας

Νομική Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου,
Γενικός Γραμματέας,
Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας*
Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας*
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων
Σχέσεων

ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

1

ΠΕ 9 Γεωπόνων

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΠΕ 1 Διοικητικών

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΔΕ 1 Διοικητικών

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΔΕ 1 Διοικητικών

ΙΔΑΧ

2

ΠΕ 19 Πληροφορικής

Μόνιμο Προσωπικό

1

Προγραμματιστής-Αναλυτής ΔΕ

ΙΔΑΧ
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Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

1

ΠΕ 1 Διοικητικών.

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΠΕ 9 Γεωπόνων

Μόνιμο Προσωπικό

3

ΔΕ 1 Διοικητικών

ΙΔΑΧ

2

ΥΕ Εργάτρια άρδευσης

ΙΔΑΧ

1

ΔΕ 1 Διοικητικών

Μόνιμο Προσωπικό

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Πολεοδομίας (Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας)

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

4

ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών

Μόνιμο Προσωπικό

2

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Μόνιμο Προσωπικό

2

ΔΕ 1 Διοικητικού-Λογιστικού

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Μόνιμο Προσωπικό
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1

ΤΕ Πληροφορικής

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΔΕ Εργοδηγών

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΔΕ Εργοδηγών

ΙΔΑΧ

1

ΔΕ Σχεδιαστών

ΙΔΑΧ

1

ΔΕ Τεχν. Γεωργίας

Μόνιμο Προσωπικό

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

1

ΤΕ 4 Μηχανολόγων Μηχανικών

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΤΕ 4 Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΤΕ Ηλεκτρολόγων

ΙΔΑΧ

1

ΔΕ 2 Εποπτών Καθαριότητας

ΙΔΑΧ

2

ΔΕ 2 Εποπτών Καθαριότητας

Μόνιμο Προσωπικό
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8

ΔΕ 29 Οδηγών αυτοκινήτων

Μόνιμο Προσωπικό

3

ΔΕ 29 Οδηγών αυτοκινήτων

ΙΔΑΧ

2

ΔΕ 29 Οδηγός απορριμματοφόρου αυτοκινήτου

ΙΔΑΧ

1

ΔΕ 28 Χειριστής μηχανήματος

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΔΕ 28 Χειριστής μηχανήματος

ΙΔΑΧ

1

ΔΕ Χειριστής Φουξ

ΙΔΑΧ

26

ΥΕ 16 Εργατών καθαριότητας

ΙΔΑΧ

9

ΥΕ 16 Εργατών καθαριότητας

Μόνιμο Προσωπικό

2

ΥΕ Εργατών ύρδευσης

ΙΔΑΧ

3

ΥΕ Εργατών άρδευσης

ΙΔΑΧ

1

ΥΕ 16 Εργατών καθαριότητας Νεκροταφείου

Μόνιμο Προσωπικό

2

ΥΕ 16 Κηπουρών

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΔΕ Δενδροκηπουρός

ΙΔΑΧ

1

ΥΕ Βοηθός κηπουρού

ΙΔΑΧ

1

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

ΙΔΑΧ

1

ΔΕ 20 Τεχνιτών-Υδραυλικών

ΙΔΑΧ
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1

ΔΕ 20 Τεχνιτών-Υδραυλικών

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΔΕ 30 Τεχνιτών-Υδραυλικών

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΠΕ 1 Διοικητικών

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΔΕ 1 Διοικητικών

Μόνιμο Προσωπικό

68

Εργατών Καθαριότητας

ΙΔΟΧ

18

Οδηγοί Απορριμματοφόρου

ΙΔΟΧ

11

Χειριστές Μηχανιμάτων

ΙΔΟΧ

5

Ηλεκτρολόγων

ΙΔΟΧ

1

Μηχανικών Αυτοκινήτων

ΙΔΟΧ

5

Εργατών Αποχέτευσης

ΙΔΟΧ

4

Υδραυλικών

ΙΔΟΧ

5

Εργατών Ύδρευσης

ΙΔΟΧ

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

1

ΠΕ 1 Διοικητικών

Μόνιμο Προσωπικό
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1

ΠΕ 1 Διοικητικών

ΙΔΑΧ

1

ΠΕ 1 Οικονομολόγων

ΙΔΑΧ

1

ΔΕ 1 Διοικητικών

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΔΕ 1 Διοικητικών

ΙΔΑΧ

6

ΠΕ Νηπιαγωγών

ΙΔΑΧ

3

ΔΕ Βοηθών Νηπιαγωγών

ΙΔΑΧ

3

ΔΕ Βοηθών βρεφοκόμων

ΙΔΑΧ

3

ΔΕ Μαγείρων

ΙΔΑΧ

1

ΤΕ Νοσηλευτών

ΙΔΑΧ

3

ΥΕ Οικιακών βοηθών

ΙΔΑΧ

4

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

ΙΔΑΧ

1

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

ΙΔΑΧ

2

ΤΕ 10 Φυσιοθεραπευτών

ΙΔΑΧ

1

ΤΕ 10 Φυσιοθεραπευτών

Μόνιμο Προσωπικό

18

ΥΕ Καθαριστών Σχολικών Μονάδων

ΙΔΑΧ

3

ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό

ΙΔΑΧ
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2

ΥΕ 3 Βοηθών Μαγείρων

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΔΕ 9 Τεχνικών Ειδικοτήτων

Μόνιμο Προσωπικό

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

2

ΠΕ 1 Διοικητικών

Μόνιμο Προσωπικό

11

ΔΕ 1 Διοικητικών

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΔΕ 1 Διοικητικού-Λογιστικού

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΥΕ 1 Κλητήρων

Μόνιμο Προσωπικό

16

ΔΕ 1 Διοικητικών

ΙΔΑΧ

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

4

ΠΕ 1 Διοικητικών

Μόνιμο Προσωπικό
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2

ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικο

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΤΕ 17 Διοικητικού-Λογιστικού

Μόνιμο Προσωπικό

2

ΔΕ 1 Διοικητικών

Μόνιμο Προσωπικό

2

ΔΕ 15 Εισπρακτόρων

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΠΕ 1 Διοικητικών

ΙΔΑΧ

3

ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικο

ΙΔΑΧ

2

ΤΕ 17 Διοικητικού-Λογιστικού

ΙΔΑΧ

3

ΔΕ 1 Διοικητικών

ΙΔΑΧ

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

3

ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΠΕ 5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΠΕ 6 Τοπογράφων μηχανικών

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΤΕ 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΤΕ 5 Τεχνολόγων τοπογράφων μηχανικών

Μόνιμο Προσωπικό
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1

ΤΕ 3 Πολιτικών μηχανικών έργων

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών

ΙΔΑΧ

1

ΠΕ 5 Μηχανολόγων Μηχανικών

ΙΔΑΧ

Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

5

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

Μόνιμο Προσωπικό

3

ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

Μόνιμο Προσωπικό

2

ΔΕ 1 Διοικητικών

Μόνιμο Προσωπικό
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Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα

1

Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ν.Προντίδας

Μετακλητός Υπάλληλος

1

ΔΕ 1 Διοικητικών

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΠΕ 1 Διοικητικών

ΙΔΑΧ

1

ΠΕ 1 Διοικητικών

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΠΕ Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω

Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής

1

ΠΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας

Μόνιμο Προσωπικό

1

ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας

Μόνιμο Προσωπικό

4

ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας

Μόνιμο Προσωπικό
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρότυπα - Συστήματα - Εργαλεία

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Διαχειριστική Επάρκεια

ΝΑΙ

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

ΌΧΙ

ISO 9001/2008

ΌΧΙ

Επιμορφώσεις - Κατάρτιση

ΌΧΙ

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

ΌΧΙ

Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης

ΌΧΙ

Σύστημα Προγραμματισμού & Παρακολούθησης
Έργων

ΝΑΙ

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΝΑΙ

Σχόλιο - Παρατηρήσεις

ΠΑΛΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. ΧΡΗΖΕΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Σχόλιο - Παρατηρήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

ΝΑΙ

Διαβούλευση

ΌΧΙ

Τοπικό δίκτυο (lan)

ΝΑΙ

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ασύρματο δίκτυο (w-lan)

ΝΑΙ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

-

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Αριθμός web servers

Web servers/ Γραμμή επικοινωνία (εύρος ζώνης)

url: www.nea-propontida.gr & https://ekep.ermis.gov.gr (Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΠ)

ΌΧΙ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Α/Α

Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Περιγραφή

1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ

2.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

3.

ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

4.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

5.
6.

Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ορίζονται τα 5 στάδια υλοποίησης: Στάδιο 1 - Πληροφόρηση, Στάδιο 2 - Αλληλεπίδραση, Στάδιο 3 Αμφίδρομη αλληλεπίδραση, Στάδιο 4 Συναλλαγή, Στάδιο 5
Προσωποποίηση.
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ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Ονομασία Κτιρίου

Επιφάνεια κτιρίου
(τ.μ.)

Κτίσματα Ιστορικής /
Αρχιτεκτονικής αξίας

Δυναμικότητα
κτιρίου

Αριθμός Εργαζομένων

Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1.048,17

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙKΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

69

ΌΧΙ

OXI

100,42

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ
ΠΟΛΙΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

6

OXI

OXI

275,30

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΝΑΙ

136

ΝΑΙ

2.046,79
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
120,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ

OXI

9

ΝΑΙ

142,60

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΓΩΝΙΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

OXI

264,98
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ν.ΣΥΛΛΑΤΩΝ
308,37
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
132,60

ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΩΖΟΠΟΛΗΣ(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ + ΙΑΤΡΕΙΟ)

134,80
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ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΟΔΟΚΗΠΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ)

ΝΑΙ

OXI

85,30

ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΌΧΙ

1.218,20
ΚΑΠΗ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

203,27

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΌΧΙ

ΝΑΙ
746,89

ο

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΌΧΙ
786,80

4 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

100,11
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4 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

144,00

1ο & 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΝΑΙ
273,16

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

357,08

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΌΧΙ

895,74

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΌΧΙ

2.521,74
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΤ.83
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

OXI

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

153,44

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΥΑΝΗ
ΑΚΤΗ ΟΤ.103 Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

108,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΤ0791
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

62,75

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ
ΠΟΛΙΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

OXI

275,30
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

287,43
ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

75,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ
162,97

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ
1.474,06

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ

ΝΑΙ

120,00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ

OXI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

488,00

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
126,33
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ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ

ΝΑΙ
439,40

ΚΑΠΗ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ

130,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

50,00

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
67,98

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ Ν.ΓΩΝΙΑΣ

ΝΑΙ
29,22

ΚΑΠΗ Ν.ΓΩΝΙΑΣ

70,00

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΡΕΩΝ
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ
Ν.ΓΩΝΙΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

385,00
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΣΥΛΛΑΤΩΝ

ΝΑΙ

401,69
ΚΑΠΗ Ν.ΣΥΛΛΑΤΩΝ

120,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

OXI

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

94,48
ΚΑΠΗ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

100,00

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
45,92
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

OXI
332,74

ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΟΔΟΚΗΠΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ)

ΝΑΙ

85,30
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΛΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΗΝΗΣ

105
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ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ

67,3

ΌΧΙ

4,5

ΝΑΙ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

93

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

52

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ν.ΤΕΝΕΔΟΥ

62

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ν.ΠΛΑΓΙΩΝ

130

ΌΧΙ

4,5

ΌΧΙ

ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ν.ΠΛΑΓΙΩΝ

120

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ

200

ΚΕΠ 987 ΤΡΙΓΛΙΑΣ

80

ΟΧΙ

ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΓΛΙΑΣ

286

ΌΧΙ

1ο Δημ.Σχολ.Ν. Τρίγλιας

790,00

2ο Δημ.Σχολ.Ν. Τρίγλιας

621,42

2

ΥΠΑΡΧΕΙ
ΌΧΙ
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Δημοτ.Σχολ. Κρήνης-Νηπιαγωγειο
Κρήνης

176,12

1ο Νηπιαγ.& 2ο
Νηπιαγ.Ν.Τρίγλιας(συστεγάζόνται)

342

Νηπιαγωγείο Ελαιοχωρίων

198,72

Νηπιαγωγείο Ν. Πλαγίων

258,86

Δημοτικό Ν. Πλαγίων

445,78

Νηπιαγωγείο Ν. Τενέδου

190,28

Νηπιαγωγείο Πετραλώνων

377,40

Γυμνάσιο Ν.Τρίγλιας

1.968,00

Γεν. Λύκειο Ν.Τρίγλιας

1.834,13

ΚΑΠΗ

794

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

753

ΌΧΙ

ΝΑΙ
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ΣΦΑΓΕΙΟ

401,91

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΜΕΤΟΧΙ

400

ΝΑΙ

ΜΑΓΑΖΑΡΑ

802

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

360

ΌΧΙ

ΝΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ποτίδαιας

120

OXI

ΌΧΙ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Διονυσίου

119

OXI

ΌΧΙ

ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

800

OXI

ΌΧΙ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Φλογητά

365

OXI

ΌΧΙ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ζωγράφου

86

OXI

ΌΧΙ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σήμαντρα

440

OXI

ΌΧΙ
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Αγ.Παντελεήμονα

240

OXI

ΌΧΙ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Αγ.Μάμαντος

120

OXI

ΌΧΙ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πορταριάς

200

OXI

ΌΧΙ

ΚΕΠ 982 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

105

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

37

OXI

ΌΧΙ

ΚΑΠΗ Ν.Ποτίδαιας

60

OXI

ΌΧΙ

ΚΑΠΗ Διονυσίου

59

OXI

OXI

ΚΑΠΗ Ν.Μουδανιών

200

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΚΑΠΗ Πορταριάς

150

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

300

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΚΔΑΠ

148

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

269

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

242

ΌΧΙ

ΌΧΙ
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

37

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

1200

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

700

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ"ΒΙΘΥΝΙΑ"

100

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

80

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΚΑΠΗ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

80

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΚΑΠΗ Ν.ΦΛΟΓΗΤΩΝ

80

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΚΑΠΗ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

80

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΚΑΠΗ ΑΓ.ΜΑΜΑ

120

ΌΧΙ

ΌΧΙ
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Πλήθος

Είδος

118

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

74

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

35

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΑ

27

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ

19

UPS

1

PLOTER COLOR

3

SCANNER

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.

ΟΤΑ α’ & β’ ΒΑΘΜΟΥ

2.

ΑΝ. ΕΤ. ΧΑ. ΑΕ

3.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ

4.

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. ΑΕ
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5.

Δ.Ε.Δ.Α. 2ης ΔΕ Ν.Χαλκιδικής

6.

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΗ Caltagirone (ΙΤΑΛΙΑ)

7.

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΗ Σουβερμέζ (ΤΟΥΡΚΙΑ)

8.

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΗ Λομ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

9.

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ Ραφήνας

10.

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ Zeytinbagi (ΤΟΥΡΚΙΑ)

11.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Η Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013» και στη δράση 1.1 Ενεργοί Πολίτες γα την
Ευρώπη-Συναντήσεις πολιτών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Προβλήματα/ανάγκες
1) Αναγκαιότητα βελτίωσης της εφαρμογής διαδικασιών
αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου-Πολιτών, 2)
Αναγκαιότητα βελτίωσης των διαδικασιών καταγραφής και
αξιολόγησης παραπόνων, ανταπόκρισης και διορθωτικών
ενεργειών, 3) Ανυπαρξία συστήματος ελέγχου και
αξιολόγησης διαδικασιών και προσωπικού, 4) Αδυναμία
στελέχωσης του Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας των
Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των ΔΕ Καλλικράτειας και
Τρίγλιας, 5) Έλλειψη πόρων για συντήρηση δικτύων
Ύδρευσης και Άρδευσης, 6) Ανυπαρξία διαδικασιών
καταμέτρησης της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής και
θερμικής, στο πλαίσιο γενικότερης εξοικονόμησης
ενέργειας, 7) Μερική απόκλιση της εσωτερικής οργάνωσης
από την αναγκαία για την ευέλικτη λειτουργία του Δήμου
8) Δυσλειτουργία στη συνεργασία Τεχνικής και
Οικονομικής Υπηρεσίας αναφορικά με τη διαδικασία
παρακολούθησης και σύνδεσης μεταξύ της εκτέλεσης και
της πληρωμής των Τεχνικών Έργων

Δυνατότητες

1) Δυνατότητα εισαγωγής συστημάτων πιστοποίησης και διασφάλισης της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών και των εσωτερικών λειτουργιών του Δήμου (ISO), 2)
Δυνατότητα ανάπτυξης διαδικασιών διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών
και αντικειμενικής αξιολόγησης των υπηρεσιών από τους πολίτες, 3) Διαμόρφωση νέου
οργανωτικού σχήματος, 4) Βελτίωση των διαδικασιών διοίκησης παράλληλα με την
εισαγωγή διαδικασιών ελέγχου, αξιολόγησης και ανάληψης διορθωτικών ενεργειών, 5)
Δυνατότητα βελτίωσης της συμμετοχής φορέων, συλλόγων και οργανώσεων πολιτών σε
ζητήματα αναπτυξιακού προγραμματισμού, 6) Δυνατότητα χρησιμοποίησης "καλών
πρακτικών" άλλων ΟΤΑ (από Ελλάδα και εξωτερικό) αναφορικά με τις διαδικασίες
οργάνωσης και προγραμματισμού,

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

α) Έλλειψη πόρων, στελέχωσης και επαρκούς προβολής
των κοινωνικών και πολιτιστικών υπηρεσιών, β)
περιορισμένο φάσμα δραστηριοτήτων οικονομικής
ανάπτυξης και απασχόλησης

1) Αναδιοργάνωση και βελτίωση των υφιστάμενων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 2)
Σαφή περιθώρια βελτίωσης στους τομείς ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, 3)
Αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

1) Ανεπαρκής στελέχωση σε μόνιμους υπαλλήλους, 2)
Μεγάλος αριθμός συμβασιούχων, 3) Ευρύ φάσμα
εργασιακού αντιμένου δυσανάλογο με τη στελέχωση

1) Περαιτέρω στελέχωση με μόνιμο προσωπικό, 2) Ανάθεση αρμοδιοτήτων αποκλειστικά
με το αντικείμενο, 3) Αναδιοργάνωση, παρακίνηση και κινητροδότηση του προσωπικού,
4) Στελέχωση με προσωπικό υψηλής εκπαίδευσης, 4) Φροντίδα αναπλήρωσης κενών και
ορφός καταμερισμός εργασιών

Περιορισμοί
1) Εθνικές επιταγές για περαιτέρω περιορισμό των
προσλήψεων προσωπικού

Ευκαιρίες
1) Εκπαίδευση του προσωπικού για την αποδοτική αξιοποίηση πληροφοριακών
συστημάτων, 2) Συστηματική καταγραφή των αναγκών σε ειδικότητες και προκήρυξη των
αντίστοιχων θέσων

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

1) Πολυτυπία μηχανημάτων - υψηλό κόστος συντήρησης,

1) Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ΤΠΕ, 2) Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ΤΠΕ

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

1) Χαμηλές ταχύτητες internet

1) Αναβάθμιση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Δήμου, 2) Αναβάθμιση του του
τεχνολογικού εξοπλισμού με προηγμένα συστήματα και υπηρεσίες, 3) Καταγραφή
εξοπλισμού, απόσυρση παλαιών και αγορά νέων μηχανημάτων βάσει προδιαγραφών

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

1) Κτιριακή ανεπάρκεια της στέγασης των Κεντρικών
Υπηρεσιών που βρίσκονται στην έδρα του Δήμου, 2)
Αναγκαιότητα ανελκυστήρα στις Κεντρικές υπηρεσίες της
έδρας του Δήμου

1) Πρόβλεψη για τη διευκόλυνση πρόσβασης των ΑΜΕΑ στις δημοτικές υπηρεσίες

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2) Εξορθολογισμός στη χρήση των δημοτικών κτιρίων για την αποτελεσματική και
λειτουργική κατανομή των υπηρεσιών του Δήμου
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

1) Αδυναμία είσπραξης βεβαιωμένων εσόδων του Δήμου,
2) Αδυναμία στην αποτελεσματική αξιοποίηση της
δημοτικής περιουσίας

1) Προώθηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων
έργων στα όρια του Δήμου και δε Διαδημοτικές συνεργασίες, 2) Προσπάθεια
εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων από προγράμματα Περιφερειακού Χαρακτήρα ή άμεσης
χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 3)Προώθηση δράσεων για εξεύρεση
εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την εξυπηρέτηση των δημοτικών αναγκών

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

1) Σταθερές και ανελαστικές πηγές εσόδων (ΣΑΤΑ, ΚΑΠ
κλπ), 2)Περικοπές υφιστάμενων επιχορηγήσεων από
Κεντρικούς φορείς ή καθυστερήσεις στη ροή
χρηματοδότησης,

1) Περιορισμός δαπανών λόγω εξορθολογισμού διαχείρισης, 2) Εκπόνηση μελέτης για την
ορθή αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Οι γενικοί στόχοι που τίθενται για το ΕΠ του Δήμου Ν.Προποντίδας σε σχέση με τις διοικητικές του λειτουργίες αφορούν:
1) Βελτίωση παραγωγικότητας του ΟΤΑ μέσω του προγραμματισμού προσλήψεων και της επιμόρφωσης του προσωπικού
2) Αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης του Φορέα με την προμήθεια εξοπλισμού και γενικότερα με ενέργειες ψηφιακής οργάνωσης του Δήμου
3) εξασφάλιση των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων με σκοπό την καλύτερη οργάνωση του Δήμου και των διοικητικών υπηρεσιών. Ειδικότερα υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την
πραγματοποίηση ορισμένων διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου σε ανεξάρτητο χώρο, ώστε αυτές να πραγματοποιούνται αποτελεσματικότερα και ταχύτερα. Με αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η μεγαλύτερη δραστηριότητα του Δήμου σε έργα και θέματα που αφορούν τον πολίτη.
4) Πιστοποίηση των υπηρεσιών του κατά ISO
5) Εξορθολογισμός της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου
6) Εξορθολογισμός των δαπανών του Δήμου
7) Ανεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης (π.χ. Πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ, Ευρωπαϊκά Προγράμματα)

Σελίδα 304 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

8) Αποτελεσματική αξιοποιήση της δημοτικής περιουσίας
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1) Αναγκαιότητα προώθησης δραστηριοτήτων οικονομικής ανάπτυξης, μέσω καλλιέργειας συνεργασιών με τοπικούς φορείς για την ανάληψη αμοιβαία επωφελών ενεργειών.
2) Αναγκαιότητα βιώσιμης διαχείρισης του φυσικού πλούτου
3) Αναγκαιότητα παροχής πρόσθετων Υπηρεσιών στον παραθεριστικό πληθυσμό
4) Αναγκαιότητα ανακατανομής καθηκόντων, αναπλήρωσης και πρόσθετης στελέχωσης του προσωπικού
5) Αναγκαιότητα ανάπτυξης συνεργασιών με όμορους Δήμους και ενσωμάτωση "καλών πρακτικών" από την λειτουργία άλλων Δήμων
6) Αναγκαιότητα εισαγωγής συστηματων εξοικονόμησης ενέργειας
7) Αναγκαιότητα καλλιέργειας της εξωστρέφειας του Δήμου
8) Αναγκαιότητα πραγματοποίησης προσλήψεων προσωπικού υψηλών προσόντων
9) Αναγκαιότητα ορθής χρήσης του εξοπλισμού μηχανοργάνωσης και επιλογή προμηθευτών για την αποφυγή άσκοπων
10) Αναγκαιότητα τακτικότερης συντήρησης των υποδομών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης για την αποφυγή κατασπατάλησης νερού
11) Αναγκαιότητα περιορισμού του λειτουργικού κόστους μέσω βελτιωμένης διαχείρισης
12) Αναγκαιότητα αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας
13) Αναγκαιότητα διερεύνησης νέων πηγών εσόδων
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ΙΙΙ. Περιγραφή και αξιολόγηση της Οικονομικής Κατάστασης και των Περιουσιακών
Στοιχείων του Δήμου Ν.Προποντίδας
Α. Δημοτική Περιουσία
Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία που παρέχει το Έντυπο 6 η περιουσία του νέου
Δήμου αποτελείται από:
·

Αγροτεμάχια/καλλιεργήσιμη γη

·

Οικόπεδα

·

Λιβάδια

·

Βοσκοτόπια

·

Δημοτικές Οδοί

·

Κοινόχρηστα Ρέματα

·

Κοινά Χέρσα

·

Σκουπιδότοποι

·

Αθλητικές & Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις

·

Πάρκα

·

Εγκαταστάσεις Βιολογικών Σταθμών

·

Λοιπά Δημοτικά κτίρια (π.χ. Σχολικές εγκαταστάσεις, αναψυκτήρια, αποθήκες,
σφαγεία, Ειρηνοδικείο, κτίρια στέγασης των δημοτικών υπηρεσιών κ.α.)

Ο μεγαλύτερος όγκος της δημοτικής περιουσίας αφορά σε αγροτεμάχια, κοινόχρηστα
ρέματα, κοινά χέρσα, λιβάδια και βοσκοτόπια. Ωστόσο, αξιοσημείωτος είναι και ο όγκος των
λοιπών δημοτικών εγκαταστάσεων που είναι δεκτικότερες αξιοποίησης.
Η εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση του συνόλου της δημοτικής περιουσίας οφείλει
να αποτελεί ζωτικό μέλημα της παρούσας δημοτικής αρχής διότι αποτελεί έναν ασφαλή
τρόπο εξεύρεσης πόρων, ενώ ταυτόχρονα συνάδει με τη γενικότερη αναθεώρηση της
φιλοσοφίας

περί

ανασυγκρότησης

των

ΟΤΑ.
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_06: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΑ
Α/Α

Οδός

Κατάσταση

Κτίσματα
Ιστορικής
/
Αρχιτεκτονικής
αξίας

Περιοχή

Επιφάνεια (τ.μ.)

Περιγραφή

1

Ν.Ποτίδαια

1120

Αρ.οικοπέδου 1

2

Ν.Ποτίδαια

831

Αρ.οικοπέδου 10

3

Ν.Ποτίδαια

886

Αρ.Οικοπέδου 20

4

Ν.Ποτίδαια

449

Αρ.οικοπέδου 63

5

Ν.Ποτίδαια

251

Αρ.οικοπέδου 25

6

Ν.Ποτίδαια

1993

Αρ. οικοπέδου 165

7

Ν.Ποτίδαια

223

Αρ.οικοπέδου 287

Ν.Ποτίδαια

2613

Αρ.οικοπέδου 144,ΟΤ 35

9

Ν.Ποτίδαια

33245

Αρ.τεμ.168,καλλιεργήσιμη γη

10

Ν.Ποτίδαια

841

Αρ. τεμ.1012,καλλιεργήσιμη γη

11

Ν.Ποτίδαια

15838

εκμισθώνεται

Αρ.τεμ.819,καλλιεργήσιμη γη

12

Ν.Ποτίδαια

23125

εκμισθώνεται

Αρ.τεμ.382,καλλιεργήσιμη γη

13

Ν.Ποτίδαια

1500

εκμισθώνεται

Αρ. τεμ.1011,καλλιεργήσιμη γη
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14

Ν.Ποτίδαια

13525

εκμισθώνεται

Αρ.τεμ.820,καλλιεργήσιμη γη

15

Ν.Ποτίδαια

83575

Αρ.τεμ.188,καλλιεργήσιμη γη

16

Ν.Ποτίδαια

16207

Αρ.τεμ.133,καλλιεργήσιμη γη

17

Ν.Ποτίδαια

6496

Αρ.τεμ.254,καλλιεργήσιμη γη

18

Ν.Ποτίδαια

3440

Αρ. τεμ. 253, καλλιεργήσιμη γη

19

Ν.Ποτίδαια

11760

Αρ.τεμ. 238, καλλιεργήσιμη γη

20

Ν.Ποτίδαια

4500

Αρ.τεμ.138,καλλιεργήσιμη γη

21

Ν.Ποτίδαια

598916

Αρ.τεμ.195,καλλιεργήσιμη γη

22

Ν.Ποτίδαια

395..788,00

Αρ. τεμ. 774,καλλιργήσιμη γη

23

Ν.Ποτίδαια

1875

Αρ.τεμ.205, ρέμα κοινό

24

Ν.Ποτίδαια

6250

Αρ. τεμ.749, ρέμα κοινό

25

Ν.Ποτίδαια

2062

Αρ.921, ρέμα κοινό

26

Ν.Ποτίδαια

250

Αρ.τεμ.1229, ρέμα κοινό

27

Ν.Ποτίδαια

4000

Αρ.τεμ. 1234, καλλιεργήσιμη γη

28

Ν.Ποτίδαια

4000

αρ.τεμ.1237. καλλεργήσιμη γη

29

Ν.Ποτίδαια

3250

Αρ. τεμ. 1239, ρέμα κοινό
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30

Ν.Ποτίδαια

1563

Αρ. τεμ. 1563, χέρσο κοινό

31

Ν.Ποτίδαια

3900

Αρ. τεμ. 1036, χέρσο κοινό

32

Ν.Ποτίδαια

1313

Αρ. τεμ.1038, χέρσο κοινό

33

Ν.Ποτίδαια

3000

Αρ. τεμ. 1102, χέρσο κοινό

34

Ν.Ποτίδαια

8000

Αρ. τεμ. 1123,χέρσο κοινό

35

Ν.Ποτίδαια

6750

Αρ. τεμ. 1145, χέρσο κοινό

36

Ν.Ποτίδαια

1810

Αρ. τεμ.1146, χέρσο κοινό

37

Ν. Ποτίδαια

2000

Αρ. τεμ. 1148, χέρσο κοινό

38

Ν.Ποτίδαια

3000

Αρ. τεμ. 1166, χέρσο κοινό

39

Ν.Ποτίδαια

500

Αρ. τεμ. 1203, χέρσο κοινό

40

Ν.Ποτίδαια

1625

Αρ. τεμ. 1206,χέρσο κοινό

41

Ν.Ποτίδαια

4750

αρ. τεμ. 1212, χέρσο κοινό

42

Ν.Ποτίδαια

12937

αρ.τεμ.1216, χέρσο κοινό

43

Ν.Ποτίδαια

1750

αρ. τεμ. 1218, χέρσο κοινό

44

Ν.Ποτίδαια

1000

αρ.τεμ.1222,χέρσο κοινό

45

Ν.Ποτίδαια

375

αρ.τεμ.1246,χέρσο κονό
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46

Ν.Ποτίδαια

1000

αρ.τεμ.1254, χέρσο κοινό

47

Ν.Ποτίδαια

6188

αρ.τεμ.750, χέρσο κοινό

48

Ν.Ποτιδαια

7000

αρ.τεμ. 1227, χέρσο κοινό

49

Ν. Ποτίδαια

594019

ΑΡ. ΤΕΜ. 1105, Δάσος κοινό

50

Ν.Ποτίδαια

200

Κοινοτικό Κατάστημα , ΟΤ 40, Αρ. οικ.165, ισόγειο και 1ος ορ.

51

Ν.Ποτίδαια

60

Παλαιό Κοινοτικό Κατάστημα (ιατρείο),, ΟΤ 40, αρ. οικ. 165

52

Ν.Ποτίδαια

100

53

Ν.Ποτίδαια

5848

54

Ν.Ποτίδαια

100

55

Ν.Ποτίδαια

27120

Αρ. τεμ. 189, έλος κοινό

56

Ν.Ποτίδαια

2304

Αρ. τεμ. 1010, Νεκροταφείο

57

Ν.Ποτίδαια

6498

Αρ. τεμ. 254, βοσκή κοινή

58

Ν.Ποτίδαια

12388

Αρ.τεμ.482,βοσκή κοινή

59

Ν.Ποτίδαια

6709

Αρ. τεμ.1208α, βοσκή κοινή

60

Ν.Ποτίδαια

29390

Αρ τεμ. 652, βοσκή κοινή

61

Ν.Ποτίδαια

17787

Αρ.1086, βοσκή κοινή

Αιθουσα Πνευματικού Κέντρου ΟΤ 35, αρ. οικ.144, 1ος
όροφος
Χώρος εκπαίδευσης, ΟΤ 25,οικ.516,98 (δημοτικό,
νηπιαγωγείο,ειδικό σχολείο)
εκμισθώνεται

Δημοτικό αναψυκτήριο, ΟΤ.40, Αρ. οικ. 165, ισόγειο
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62

Ν.Ποτίδαια

157442

Αρ.1159, βοσκή κοινή

63

ν.ποτίδαια

14000

Αρ.τεμ.1227α, βοσκή κοινή

64

Ν. Ποτίδαια

11950

Αρ. τεμ.1235α, βοσκή κοινή

65

Ν.Ποτίδαια

21450

Αρ. τεμ.1238, βοσκή κοινή

66

Ν.Ποτίδαια

1250

Αρ.τεμ.1240,βοσκή κοινή

67

Ν.Ποτίδαια

48282

Αρ. τεμ. 1214α, βοσκή κοινή

68

Ν.Ποτίδαια

38212

Αρ. τεμ.1082, λιβάδι κοινό

69

Διονυσίου

7651,08

ΟΤ109, Διονυσίου

70

Διονυσίου

4281,14

ΟΤ119, Διονυσίου

71

Διονυσίου

9024

ΟΤ 125,Διονυσίου

72

Διονυσίου

4050

ΟΤ 126,Διονυσίου

73

Διονυσίου

148954,91

ΟΤ 127,Διονυσίου

74

Διονυσίου

2226,17

ΟΤ 13,

75

Διονυσίου

4500,14

ΟΤ 37

76

Διονυσίου

1500,04

ΟΤ 37Α

77

Διονυσίου

5580,19

ΟΤ 38
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78

Διονυσίου

4356,82

ΟΤ 39

79

Διονυσίου

3460,94

ΟΤ 52

80

Διονυσίου

4233

ΟΤ 120

81

Διονυσίου

4250,43

ΟΤ 121

82

Διονυσίου

7689,85

ΟΤ 122

83

Διονυσίου

2438,97

ΟΤ123

84

Διονυσίου

6884,23

ΟΤ 124

85

Διονυσίου

2632,47

ΟΤ 129

86

Διονυσίου

2812,02

ΟΤ 130

87

Διονυσίου

4971,26

ΟΤ 102 (κοινόχρηστος χώρος)

88

Διονυσίου

8483,86

ΟΤ 104 (Αθλητικος χώρος)

89

Διονυσίου

4680,01

οτ 108

90

Διονυσίου

4467,74

ΟΤ 110 (αθλητικός χώρος)

91

Διονυσίου

2513,44

ΟΤ 110 (αθλητικός χώρος)

92

Διονυσίου

3971,86

ΟΤ 112 (τουριστικός χώρος)

93

Διονυσίου

3802,15

ΟΤ 113 (τουριστικός χώρος)
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94

Διονυσίου

27842,24

ΟΤ 114 (κάμπινγκ)

95

Διονυσίου

8737,62

ΟΤ 115 (κοινόχρηστος χώρος)

96

Διονυσίου

1897,86

ΟΤ 118 (αθλητικός χώρος)

97

Διονυσίου

3104,07

ΟΤ 142 (κοινόχρηστος χώρος)

98

Διονυσίου

5237,47

ΟΤ 143 (κοινόχρηστος χώρος)

99

Διονυσίου

2925,57

ΟΤ 135 (κοινόχρηστος χώρος)

100

Διονυσίου

9500

101

Διονυσίου

2250

Αρ.152, καλλιεργήσιμη γη

102

Διονυσίου

1500

Αρ.153 , καλλιεργήσιμη γη

103

Διονυσίου

4590

Αρ.86, καλλιεργήσιμη γη

104

Διονυσίου

1500

Αρ.136, καλλιεργήσιμη γη

105

Διονυσίου

4750

Αρ.1056, καλλιεργήσιμη γη

106

Διονυσίου

325

Αρ.1042,καλλιεργήσιμη γη

107

Διονυσίου

13500

εκμισθώνεται

Αρ.808,καλλιεργήσιμη γη

108

Διονυσίου

5062

εκμισθώνεται

Αρ.812, καλλιεργήσιμη γη

109

Διονυσίου

7500

εκμισθώνεται

Αρ.542, καλλιεργήσιμη γη

εκμισθώνεται

ΟΤ 133 (Αθλητικές εγκαταστάσεις)
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110

Διονυσίου

5062

εκμισθώνεται

Αρ.818, καλλιεργήσιμη γη

111

Διονυσίου

18125

Αρ.545, καλλιεργήσιμη γη

112

Διονυσίου

4000

Αρ.167,καλλιεργήσιμη γη

113

Διονυσίου

1750

Αρ.466,ρέμα κοινόχρηστο

114

Διονυσίου

15438

Αρ.509, ρέμα κοινόχρηστο

115

Διονυσίου

1125

Αρ.526, ρέμα κοινόχρηστο

116

Διονυσίου

6375

Αρ.771, ρέμα κοινόχρηστο

117

Διονυσίου

2938

Αρ.807, ρέμα κοινόχρηστο

118

Διονυσίου

42562

Αρ.847, ρέμα κοινόχρηστο

119

Διονυσίου

1687

Αρ.815, ρέμα κοινόχρηστο

120

Διονυσίου

9340

Αρ.1084,ρέμα κοινόχρηστο

121

Διονυσίου

3250

Αρ.1055,ρέμα κοινόχρηστο

122

Διονυσίου

2750

Αρ.1058,ρέμα κοινόχρηστο

123

Διονυσίου

1250

Αρ.1079,ρέμα κοινόχρηστο

124

Διονυσίου

250

Αρ.1080,ρέμα κοινόχρηστο

125

Διονυσίου

87250

Αρ.189,αμμώδης έκταση
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126

Διονυσίου

17562

ΑΡ.521,αμμώδης έκταση

127

Διονυσίου

1500

Αρ.1057,βιολογικός σταθμός

128

Διονυσίου

12312

Αρ.87,βιολογικός σταθμός

129

Διονυσίου

3812

Αρ.788, νεκροταφείο

130

Διονυσίου

5000

Αρ.1072,Νεκροταφείο

131

Διονυσίου

10500

Αρ.137,σκουπιδότοπος

132

Αγιος Παντελεήμονας

450

ΟΤ12,Οικ. 91 (οικόπεδο κοινοτικού κατατήματος)

133

Αγιος Παντελεήμονας

9000

Αρ.Οικοπέδου 68 (οικόπεδο σχολείου)

134

Αγιος Παντελεήμονας

1313

Αρ.τεμ,. 677, αγροτεμάχιο

135

Αγιος Παντελεήμονας

1250

Αρ. τεμ.424,αγροτεμάχιο

136

Αγιος Παντελεήμονας

500

Αρ.τεμ. 425, αγροτεμάχιο

137

Αγιος Παντελεήμονας

1000

Αρ. τεμ 610, αγροτεμάχιο

138

Αγιος Παντελεήμονας

1250

Αρ.τεμ.612, αγροτεμάχιο

139

Αγιος Παντελεήμονας

10687

Αρ.613,αγροτεμάχιο

140

Αγιος Παντελεήμονας

4250

Αρ,668, αγροτεμάχιο

141

Αγιος Παντελεήμονας

1750

Αρ.669,αγροτεμάχιο
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142

Αγιος Παντελεήμονας

1750

αρ.679, αγροτεμάχιο

143

Αγιος Παντελεήμονας

6000

Αρ.680,αγροτεμάχιο

144

Αγιος Παντελεήμονας

5063

Αρ.683,αγροτεμάχιο

145

Αγιος Παντελεήμονας

9000

Αρ.68,αγροτεμάχιο

146

Αγιος Παντελεήμονας

108513

Αρ.τεμ.410,ρέμα κοινό

147

Αγιος Παντελεήμονας

89525

Αρ. τεμ.456, ρέμα κοινό

148

Αγιος Παντελεήμονας

484769

Αρ.τεμ.609,ρέμα κοινό

149

Αγιος Παντελεήμονας

11677

Αρ. τεμ.416, χέρσο κοινό

150

Αγιος Παντελεήμονας

38872

Αρ. τεμ.413,χέρσο κοινό

151

Αγιος Παντελεήμονας

2450

Αρ.τεμ.445, χέρσο κοινό

152

Αγιος Παντελεήμονας

4000

αρ.τεμ.297, χέρσο κοινό

153

Αγιος Παντελεήμονας

14519

Αρ. τεμ. 379,χέρσο κοινό

154

Αγιος Παντελεήμονας

1250

αρ.τεμ.382,χέρσο κοινό

155

Αγιος Παντελεήμονας

5750

αρ.τεμ.553,χέρσο κοινό

156

Αγιος Παντελεήμονας

5138

αρ. τεμ.611, χέρσο κοινό

157

Αγιος Παντελεήμονας

10375

αρ.τεμ.688, χέρσο κοινό
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158

Αγιος Παντελεήμονας

1313

αρ.τεμ.692, χέρσο κοινό

159

Αγιος Παντελεήμονας

1500

ΑΡ.ΤΕΜ.693,χέρσο κοινό

160

Αγιος Παντελεήμονας

10250

Αρ. τεμ. 696, χέρσο κοινό

161

Αγιος Παντελεήμονας

46500

αρ.τεμ.187, χέρσο κοινό

162

Αγιος Παντελεήμονας

11900

αρ.τεμ.627,λιβάδι

163

Αγιος Παντελεήμονας

32392

αρ,τεμ.409,λιβάδι

164

Αγιος Παντελεήμονας

18221

αρ,τεμ.460,λιβάδι

165

Αγιος Παντελεήμονας

55370

αρ.τεμ.591, λιβάδι

166

Αγιος Παντελεήμονας

135819

αρ.τεμ.398,λιβάδι

167

Αγιος Παντελεήμονας

26625

αρ.τεμ.643,λιβάδι

168

Αγιος Παντελεήμονας

57760

Αρ. τεμ.395,λιβάδι

169

Αγιος Παντελεήμονας

22875

αρ.τεμ.463,λιβάδι

170

Αγιος Παντελεήμονας

4747

αρ.τεμ.635,λιβάδι

171

Αγιος Παντελεήμονας

66000

αρ.τεμ.661,λιβάδι

172

Αγιος Παντελεήμονας

3179

αρ.τεμ.674,λιβάδι

173

Αγιος Παντελεήμονας

6187

αρ.τεμ.466,λιβάδι
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174

Αγιος Παντελεήμονας

27000

αρ.τεμ.614,λιβάδι

175

Αγιος Παντελεήμονας

12500

αρ.τεμ.621,λιβάδι

176

Αγιος Παντελεήμονας

4500

αρ.τεμ.629,λιβάδι

177

Αγιος Παντελεήμονας

2000

αρ.τεμ.637,λιβάδι

178

Αγιος Παντελεήμονας

5250

αρ.τεμ.639,λιβάδι

179

Αγιος Παντελεήμονας

1500

αρ.τεμ.641,λιβάδι

180

Αγιος Παντελεήμονας

3250

αρ.τεμ.691,λιβάδι

181

Αγιος Παντελεήμονας

5000

αρ,τεμ.102, νεκροταφείο

182

Αγιος Μάμας

1100

οικόπεδο κοινοτικού καταστήματος

183

Αγιος Μάμας

500

εκμισθώνεται

Οικόπεδο δημοτικού αναψυκτηρίου πλατείας

184

Αγιος Μάμας

4000

εκμισθώνεται

οικόπεδο δημοτικού αναψυκτηρίου παραλίας

185

Αγιος Μαμας

4720

οικόπεδο νεκροταφείου

186

Αγιος Μάμας

120

κοινοτικό κατάστημα

187

Αγιος Μάμας

15

αποθήκη κοινοτικού καταστήματος

188

Αγιος Μάμας

400

Δημοτικό Σχολείο

189

Αγιος Μάμας

90

Νηπιαγωγείο
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190

Αγιος Μάμας

36250

Αρ.168,169, αγρός

191

Αγιος Μάμας

500

Αρ.1298, διαιρετό τμήμα αγρού

192

Αγιος Μάμας

549,24

Γκρέμια, λωρίδα αγρού

193

Φλογητά

3261

ΟΤ 123,οικ.809, οικόπεδο για ανέγερση σχολείου

194

Φλογητά

201

ΟΤ 75, ΟΙΚ.516,παραλία-οικοδομήσιμο

195

Φλογητά

201

ΟΤ 75,οικ.520,παραλία-οικοδομήσιμο

196

Φλογητά

978

ΟΤ 49,ΟΙΚ.296 (Καταπατημένο)

197

Φλογητά

45

ΟΤ.49 , ΟΙΚ.300 (καταπατημένο)

198

Φλογητά

119

ΟΤ 59,οικ.374 (καταπατημένο)

199

Φλογητά

790

ΟΤ 59,ΟΙΚ 448 (Καταπατημένο)

200

Φλογητά

50

ΟΤ60,οικ.449 (καταπατημένο)

201

Φλογητά

1440

ΟΤ 4,οικ. 7& 8 (Νηπιαγωγείο)

202

Φλογητά

5058

ΟΤ 12, Οικ.47 (Σχολείο)

203

Φλογητά

856

ΟΤ 33,οικ.208, (Κοινοτικό κατάστημα)

204

Φλογητά

150063

Αρ. 1194α

205

Φλογητά

13000

Αρ.8, αγροτεμάχιο
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206

Φλογητά

79086

Αρ.1132,αγροτεμάχιο

207

Φλογητά

38625

εκμισθώνεται
(..)

Αρ.1162, αγροτεμάχιο

208

Φλογητά

14937

εκμισθώνεται
(..)

Αρ.1168,αγροτεμάχιο

209

Φλογητά

3688

εκμισθώνεται

Αρ.1222,αγροτεμάχιο

210

Φλογητά

83400

Αρ.1148,αγροτεμάχιο

211

Φλογητά

33813

Αρ.505,ελαιώνας

212

Φλογητά

21000

Αρ.5,ρέμα κοινό

213

Φλογητά

16438

Αρ.τεμ.49,ρέμα κοινό

214

Φλογητά

14874

Αρ.τεμ.58, ρέμα κοινό

215

Φλογητά

3889

Αρ. τεμ.1197, ρέμα κοινό

216

Φλογητά

3062

Αρ.τεμ.1, χέρσο κοινό

217

Φλογητά

30000

Αρ.τεμ.505,χέρσο κοινό

218

Φλογητά

1312

Αρ. τεμ.642, χέρσο κοινό

219

Φλογητά

3261

Αρ. τεμ.1196,χέρσο κοινό

220

Φλογητά

8217

Αρ.τεμ.1198, χέρσο κοινό

221

Φλογητά

838

αρ.τεμ.1254, χέρσο κοινό
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222

Φλογητά

3293

Αρ.τεμ.1279,χέρσο κοινό

223

Φλογητά

6590

Αρ.τεμ.1284,χέρσο κοινό

224

Φλογητά

2630

Αρ.τεμ.1299,χέρσο κοινό

225

Φλογητά

14788

Αρ.τεμ.14788, χέρσο κοινό

226

Φλογητά

15000

227

Φλογητά

365

ΟΤ 33,ΟΙΚ 208,( κοινοτικό κατάστημα)

228

Φλογητά

70

1193ι,αγροτεμάχιο,τουριστικό περίπτερο Α

229

Φλογητά

117

1193Ι,αγροτεμάχιο,τουριστικό περίπτερο Β

230

Φλογητά

480

ΟΤ4,ΟΙΚ.7&8,(νηπιαγωγείο)

231

Φλογητά

250

ΟΤ12,ΟΙΚ.47,(Δημοτικό σχολείο)

232

Ζωγράφου

663

ΟΤ 27,ΟΙΚ.95 (χώρος κοινοτικού καταστήματος)

233

Ζωγράφου

60059

Αρ.τεμ.1,χέρσο κοινό

234

Ζωγράφου

21445

Αρ.τεμ.181, χέσρο κοινό

235

Ζωγράφου

13401

Αρ.τεμ.250,χέρσο κοινό

236

Ζωγράφου

1315

Αρ.289,χέρσο κοινό

237

Ζωγράφου

3443

Αρ.296, χέρσο κοινό

εκμισθώνεται

Αρ.τεμ.1193,χέρσο κοινό
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238

Ζωγράφου

10625

Αρ.424, χέρσο κοινό

239

Ζωγράφου

23000

Αρ.488,χέρσο κοινό

240

Ζωγράφου

4446

Αρ.205 (νεκροταφείο)

241

Ζωγράφου

86

ΟΤ 27,οικ.95(κοινοτικό κατάστημα)

242

Ζωγράφου

25

καταστημα στις εργατικές κατοικίες

243

Ζωγράφου

80

αίθουσα στις εργατικές κατοικίες

244

Ζωγράφου

200

Παλιό σχολείο Ζωγράφου

245

Ζωγράφου

100

Καινούριο Δημοτικό Σχολείο

246

Ζωγράφου

Αρ.79,90

247

Σήμαντρα

227

Αρ. οικ.820,(κοινοτικό κατάστημα)

248

Σήμαντρα

1008

Αρ.940 οικοπέδου (αγροτικό ιατρείο)

249

Σήμαντρα

602

Αρ.οικοπέδου 946, ( Πεύκα)

250

Σήμαντρα

675

Αρ. οικοπέδου 619

251

Σήμαντρα

184

Αρ.οικ.727,(χώρος Πολιτιστικού Συλλόγου)

252

Σήμαντρα

6330

Αρ.οικ.947 (χώρος Γυμανασίου)

253

Σήμαντρα

2009

Αρ.979 (εντός οικισμού-μη οικοδομήσιμο-ρεύμα κοινό)

εκμισθώνεται

Αρ.79,90, καλλιεργήιμη γη
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254

Σήμαντρα

9280

Αρ.667,(εντός οικισμού-μη οικοδομήσιμο -ρεύμα κοινό)

255

Σήμαντρα

4470

Αρ. 981 (εντός οικισμού-μη οικοδομήσιμο -ρεύμα κοινό)

256

Σήμαντρα

4315

Αρ.704 (εντός οικισμού-μη οικοδομήσιμο-ρέυμα κοινό)

257

Σήμαντρα

940

Αρ. 470, (εντός οικισμού-μη οικοδομήσιμο-ρέυμα κοινό)

258

Σήμαντρα

445

Αρ. 12 (εντός οικισμού+μη οικοδομήσιμο-ρεύμα κοινό)

259

Σήμαντρα

1540

Αρ.14 (εντός οικισμού-μη οικοδομήσιμο-ρέυμα κοινό)

260

Σήμαντρα

5918

αρ. 117 (εντός οικισμού-μη οικοδομήσιμο-ρεύμα κοινό)

261

Σήμαντρα

728

αρ.156 (εντός οικισμού-μη οικοδομήσιμο - ρεύμα κοινό)

262

Σήμαντρα

3927

Αρ.168 (εντός οικισμού-μη οικοδομησιμα-ρεύμα κοινό)

263

Σήμαντρα

3.252,00 τμ

Αρ.229 (εντός οικισμού-μη οικοδομήσιμο-ρεύμα κοινό)

264

Σήμαντρα

792

Αρ.352,(εντός οικισμού-μη οικοδομήσιμο-ρεύμα κοινό)

265

Σήμαντρα

942

Αρ.430,(εντός οικισμού-μη οικοδομήσιμο -ρεύμα κοινό)

266

Σήμαντρα

492

Αρ.447 (εντός οικισμού-μη οικοδομήσιμο-ρεύμα κοινό)

267

Σήμαντρα

50

Αρ.469 (εντός οικισμού-μη οικοδομήσιμο-ρεύμα κοινό)

268

Σήμαντρα

1278

Αρ.519 (εντός οικισμού-μη οικοδομήσιμο-ρεύμα κοινό)

269

Σήμαντρα

426

Αρ.544 (εντός οικισμού-μη οικοδομήσιμο-ρεύμα κοινό)
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270

Σήμαντρα

858

Αρ.549(εντός οικισμού-μη οικοδομήσιμο-ρεύμα κοινό)

271

Σήμαντρα

405

Αρ.616 (εντος οικισμού-μη οικοδομήσιμο ρεύμα κοινό)

272

Σήμαντρα

655

Αρ.768 (εντος οικισμού-μη οικοδομήσιμο-ρεύμα κοινό)

273

Σήμαντρα

5346

Αρ.920 (εντος οικισμού -μη οικοδομήσιμο-ρεύμα κοινό)

274

Σήμαντρα

262

Αρ.992 (εντός οικισμού-μη οικοδομήσιμο -ρεύμα κοινό)

275

Σήμαντρα

625

ΑΡ.993 (εντός οικισμού-μη οικοδομήσιμο-ρεύμα κοινό)

276

Σήμαντρα

662

Αρ.1 (κατακλιζόμενο)

276

Σήμαντρα

1325

Αρ.15(κατακλιζόμενο)

277

Σήμαντρα

1518

Αρ.30 (κατακλιζόμενο)

278

Σήμαντρα

4104

Αρ.109 (κατακλιζόμενο)

279

Σήμαντρα

26.755.00

Αρ.998 (κατακλισμένο)

280

Σήμαντρα

238

Αρ.429 (κατακλισμένο)

281

Σήμαντρα

4135

Αρ.704 (κατακλισμένο)

282

Σήμαντρα

500

Αρ.871 (κατακλισμένο)

283

Σήμαντρα

9734

Αρ.888 (κατακλισμένο)

284

Σήμαντρα

290

Αρ.983 (κατακλισμένο)
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285

Σήμαντρα

144

Αρ.984 (κατακλισμένο)

286

Σήμαντρα

233

Αρ.986 (κατακλισμένο)

287

Σήμαντρα

937

Αρ.988 (κατακλισμένο)

288

Σήμαντρα

187

Αρ.989 (κατακλισμένο)

289

Σήμαντρα

9365

Αρ.620 (κατακλισμένο)

290

Σήμαντρα

570

Αρ.41 (κατακλισμένο)

291

Σήμαντρα

645

Αρ.54 (κατακλισμένο)

292

Σήμαντρα

589

Αρ.55 (κατακλισμένο)

293

Σήμαντρα

1317

Αρ.116 (κατακλισμένο)

294

Σήμαντρα

9998

Αρ.72 (χέρσο κοινόχρηστο)

295

Σήμαντρα

937.00

Αρ.85 (χέρσο κοινόχρηστο)

296

Σήμαντρα

3125

Αρ.103 (χέρσο κοινόχρηστο)

296

Σήμαντρα

12695

Αρ.104 (χέρσο κοινόχρηστο)

297

Σήμαντρα

875

Αρ. τεμ. 117(χέρσο κοινόχρηστο)

298

Σήμαντρα

500

Αρ,τεμ.119 (χέρσο κοινόχρηστο)

299

Σήμαντρα

6342

Αρ. τεμ.128 (χέρσο κοινόχρηστο)
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300

Σήμαντρα

2875

Αρ.τεμ.136 (χέρσο κοινόχρηστο)

301

Σήμαντρα

500

302

Σήμαντρα

1187

Αρ.τεμ.154 (χέρσο κοινόχρηστο)

303

Σήμαντρα

8050

Αρ.τεμ.232 (χέρσο κοινόχρηστο)

304

Σήμαντρα

2125

Αρ.τεμ.245 (χέρσο κοινόχρηστο)

305

Σήμαντρα

1500

Αρ.τεμ.424 (χέρσο κοινόχρηστο)

306

Σήμαντρα

687

Αρ.τεμ.438 (χέρσο κοινόχρηστο)

307

Σήμαντρα

1188

Αρ.τεμ.440 (χέρσο κοινόχρηστο)

308

Σήμαντρα

938

αρ.τεμ445 (χέρσο κοινόχρηστο)

309

Σήμαντρα

26438

αρ.τεμ. 448 (χέρσο κοινόχρηστο)

310

Σήμαντρα

1062

αρ.τεμ.453 (χέρσο κοινόχρηστο)

311

Σήμαντρα

2625

αρ.τεμ455 (χέρσο κοινόχρηστο)

312

Σήμαντρα

1625

αρ.τεμ.477 (χέρσο κοινόχρηστο)

313

Σήμαντρα

14750

αρ.τεμ.490 (χέρσο κοινόχρηστο)

314

Σήμαντρα

6937

αρ.τεμ.496 (χέρσο κοινόχρηστο)

315

Σήμαντρα

2125

αρ.τεμ.497 (χέρσο κοινόχρηστο)

Αρτεμ.149 (χέρσο κοινόχρηστο)
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316

Σήμαντρα

188

αρ.τεμ.498 (χέρσο κοινόχρηστο)

317

Σήμαντρα

1625

αρ.τεμ.503 (χέρσο κοινόχρηστο)

318

Σήμαντρα

8500

αρ.τεμ.511(χέρσο κοινόχρηστο)

319

Σήμαντρα

937

αρ.τεμ.513 (χέρσο κοινόχρηστο)

320

Σήμαντρα

2125

αρ.τεμ.516(χέρσο κοινόχρηστο)

321

Σήμαντρα

4187

αρ.τεμ519χέρσο κοινόχρηστο)

322

Σήμαντρα

1563

αρ.τεμ.540 (χέρσο κοινόχρηστο)

323

Σήμαντρα

438

αρ.τεμ.561(χέρσο κοινόχρηστο)

324

Σήμαντρα

250

αρ.τεμ.540 (χέρσο κοινόχρηστο)

325

Σήμαντρα

4875

αρ.τεμ.580 (χέρσο κοινόχρηστο)

326

Σήμαντρα

2313

αρ.τεμ.648 (χέρσο κοινόχρηστο)

327

Σήμαντρα

750

αρ. τεμ. 651 (χέρσο κοινόχρηστο)

328

Σήμαντρα

1312

αρ.τεμ.654(χέρσο κοινόχρηστο)

329

Σήμαντρα

2000

αρ. τεμ. 655(χέρσο κοινόχρηστο)

330

Σήμαντρα

6500

αρ.τεμ.658 (χέρσο κοινόχρηστο)

331

Σήμαντρα

4187

αρ. τεμ. 673 (χέρσο κοινόχρηστο)
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332

Σήμαντρα

3000

αρ.τεμ.681 (χέρσο κοινόχρηστο)

333

Σήμαντρα

2187

αρ. τεμ. 651 (χέρσο κοινόχρηστο)

334

Σήμαντρα

5125

αρ.τεμ.685(χέρσο κοινόχρηστο)

335

Σήμαντρα

188

αρ. τεμ. 692(χέρσο κοινόχρηστο)

336

Σήμαντρα

125

αρ.τεμ.699(χέρσο κοινόχρηστο)

337

Σήμαντρα

2750

αρ. τεμ.701(χέρσο κοινόχρηστο)

338

Σήμαντρα

5863

αρ.τεμ.723 (χέρσο κοινόχρηστο)

339

Σήμαντρα

8563

αρ. τεμ. 728 (χέρσο κοινόχρηστο)

340

Σήμαντρα

313

αρ.τεμ.732 (χέρσο κοινόχρηστο)

341

Σήμαντρα

3063

αρ. τεμ. 736(χέρσο κοινόχρηστο)

342

Σήμαντρα

2437

αρ.τεμ.766 (χέρσο κοινόχρηστο)

343

Σήμαντρα

1062

αρ. τεμ. 776 (χέρσο κοινόχρηστο)

344

Σήμαντρα

17250

αρ.τεμ.811 (χέρσο κοινόχρηστο)

345

Σήμαντρα

625

αρ. τεμ. 828χέρσο κοινόχρηστο)

346

Σήμαντρα

1000

αρ.τεμ.844 (χέρσο κοινόχρηστο)

347

Σήμαντρα

812

αρ. τεμ. 854(χέρσο κοινόχρηστο)
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348

Σήμαντρα

1188

αρ.τεμ.855(χέρσο κοινόχρηστο)

349

Σήμαντρα

188

αρ. τεμ.910(χέρσο κοινόχρηστο)

350

Σήμαντρα

250

αρ.τεμ.1041 (χέρσο κοινόχρηστο)

351

Σήμαντρα

6603

αρ. τεμ. 1322 (χέρσο κοινόχρηστο)

352

Σήμαντρα

3937

αρ.τεμ.1340 (χέρσο κοινόχρηστο)

353

Σήμαντρα

1937

αρ. τεμ. 1647 (χέρσο κοινόχρηστο)

354

Σήμαντρα

250

αρ.τεμ.1764(χέρσο κοινόχρηστο)

355

Σήμαντρα

937

αρ. τεμ. 1766 (χέρσο κοινόχρηστο)

356

Σήμαντρα

2375

αρ.τεμ.1808(χέρσο κοινόχρηστο)

357

Σήμαντρα

1063

αρ.τεμ.1895 (χέρσο κοινόχρηστο)

358

Σήμαντρα

1000

αρ.τεμ.1900(χέρσο κοινόχρηστο)

359

Σήμαντρα

188

αρ.τεμ.1903 (χέρσο κοινόχρηστο)

360

Σήμαντρα

500

αρ.τεμ.1907(χέρσο κοινόχρηστο)

361

Σήμαντρα

937

αρ.τεμ.1815 (χέρσο κοινόχρηστο)

362

Σήμαντρα

10312

αρ.τεμ.2.448 χέρσο κοινόχρηστο)

363

Σήμαντρα

4687

αρ.τεμ.2.457(χέρσο κοινόχρηστο)
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364

Σήμαντρα

3125

αρ.τεμ.2459(χέρσο κοινόχρηστο)

365

Σήμαντρα

813

αρ.τεμ.2462 (χέρσο κοινόχρηστο)

366

Σήμαντρα

688

αρ.τεμ.2470(χέρσο κοινόχρηστο)

367

Σήμαντρα

1250

αρ.τεμ.2471 (χέρσο κοινόχρηστο)

368

Σήμαντρα

1500

αρ.τεμ.1831 (χέρσο κοινόχρηστο)

369

Σήμαντρα

12775

αρ.τεμ.2.517 (χέρσο κοινόχρηστο)

370

Σήμαντρα

1175

αρ.τεμ.2518(χέρσο κοινόχρηστο)

371

Σήμαντρα

2500

αρ.τεμ.2686 (χέσρο κοινόχρηστο)

372

Σήμαντρα

500

αρ.τεμ.2851χέρσο κοινόχρηστο)

373

Σήμαντρα

4750

αρ.τεμ.2.859 (χέρσο κοινόχρηστο)

374

Σήμαντρα

6687

αρ.τεμ.2848(χέρσο κοινόχρηστο)

375

Σήμαντρα

6000

αρ.τεμ.3010 (χέρσο κοινόχρηστο)

376

Σήμαντρα

1188

αρ.τεμ.886(χέρσο κοινόχρηστο)

377

Σήμαντρα

2438

αρ.τεμ.2167 (χέρσο κοινόχρηστο)

378

Σήμαντρα

4375

αρ.τεμ.65(ρέμα κοινόχρηστο)

379

Σήμαντρα

3875

αρ.τεμ.101 (ρέμα κοινόχρηστο)
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380

Σήμαντρα

1938

αρ.τεμ.107(ρέμα κοινόχρηστο)

381

Σήμαντρα

2625

αρ.τεμ.141(ρέμα κοινόχρηστο)

382

Σήμαντρα

2062

αρ.τεμ.184(ρέμα κοινόχρηστο)

383

Σήμαντρα

1000

αρ.τεμ.189(ρέμα κοινόχρηστο)

384

Σήμαντρα

9250

αρ.τεμ.1808(ρέμα κοινόχρηστο)

385

Σήμαντρα

86125

αρ.τεμ.426(ρέμα κοινόχρηστο)

386

Σήμαντρα

16750

αρ.τεμ.482 (ρέμα κοινόχρηστο)

387

Σήμαντρα

211874

αρ.τεμ.548 (ρέμα κοινόχρηστο)

388

Σήμαντρα

186875

αρ.τεμ.575 (ρέμα κοινόχρηστο)

389

Σήμαντρα

102750

αρ.τεμ.1022 (ρέμα κοινόχρηστο)

390

Σήμαντρα

7188

αρ.τεμ.1113(ρέμα κοινόχρηστο)

391

Σήμαντρα

2625

αρ.τεμ.1253(ρέμα κοινόχρηστο)

392

Σήμαντρα

30250

αρ.τεμ.1287(ρέμα κοινόχρηστο)

393

Σήμαντρα

49625

αρ.τεμ.1648ρέμα κοινόχρηστο)

394

Σήμαντρα

12500

αρ.τεμ.1682(ρέμα κοινόχρηστο)

395

Σήμαντρα

19988

αρ.τεμ.1789(ρέμα κοινόχρηστο)
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396

Σήμαντρα

15000

αρ.τεμ.1936(ρέμα κοινόχρηστο)

397

Σήμαντρα

39297

αρ.τεμ.2150 (ρέμα κοινόχρηστο)

398

Σήμαντρα

2665

αρ.τεμ.2254(ρέμα κοινόχρηστο)

399

Σήμαντρα

111687

αρ.τεμ.2977(ρέμα κοινόχρηστο)

400

Σήμαντρα

1625

αρ.τεμ.2994(ρέμα κοινόχρηστο)

401

Σήμαντρα

31742

αρ. τεμ.156 (χερσολίβαδο κοινόχρηστο)

402

Σήμαντρα

41125

αρ.τεμ.585 (χερσολίβαδο κοινόχρηστο)

403

Σήμαντρα

67000

Αρ.τεμ.1067 (χερσολίβαδο κοινόχρηστο)

404

Σήμαντρα

24688

Αρ. τεμ. 2515 (χερσολίβαδο κοινόχρηστο)

405

Σήμαντρα

7062

Αρ. τεμ.2550 (χερσολίβαδο κοινόχρηστο)

406

Σήμαντρα

17881

Αρ.τεμ.2658 (χερσολίβαδο κοινόχρηστο)

407

Σήμαντρα

38562

Αρ. τεμ.2842 (χερσολίβαδο κοινόχρηστο)

408

Σήμαντρα

74375

Αρ. τεμ.2860 (χερσολίβαδο κοινόχρηστο)

409

Σήμαντρα

37625

Αρ. τεμ.3009 (χερσολίβαδο κοινόχρηστο)

410

Σήμαντρα

1750

Αρ. τεμ.478 (χερσολίβαδο κοινόχρηστο)

411

Σήμαντρα

500

Αρ. οικοπ.620 (Δημοτικό Σχολείο)

Σελίδα 332 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

412

Πορταριά

779

Αρ. οικ.222, ΟΤ 35 (οικόπεδο κοινοτικού καταστήματος)

413

Πορταριά

1600

414

Πορταριά

4262

Αρ.226 (οικόπεδο σχολείου)

415

Πορταριά

4851

νεκροταφείο

416

Πορταριά

5018

Αρ. οικ.276, ΟΤ 46 (άλσος Αγίου Γεωργίου)

417

Πορταριά

306,42

ΟΤ 34, οικ222 (οικόπεδο ΚΑΠΗ)

418

Πορταριά

1520

Αρ.418 (ρεύμα κοινό -μη οικοδομήσιμο)

419

Πορταριά

375

Αρ οικ.288 (οικόπεδο παραλίας)

420

Πορταριά

375

Αρ. οικ.289 (οικόπεδο παραλίας)

421

Πορταριά

375

Αρ. οικ.290 (οικόπεδο παραλίας)

422

Πορταριά

375

Αρ. οικ.295 (οικόπεδο παραλίας)

423

Πορταριά

375

Αρ.οικ.296 (οικόπεδο παραλίας)

424

Πορταριά

375

αρ.οικ.297 (οικόπεδο παραλίας)

425

Πορταριά

187000

αρ.τεμ.232 (ρέμα κοινό -μη οικοδομήσιμο)

426

Πορταριά

31875

αρ. τεμ.316 (ρέμα κοινό-μη οικοδομήσιμο)

427

Πορταριά

17250

αρ.τεμ.319 (ρέμα κοινό -μη οικοδομήσιμο)

εκμισθώνεται

ΟΤ73 (οικόπεδο κοινοτικού αναψυκτηρίου)
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428

Πορταριά

114500

αρ. τεμ.154 (ρέμα κοινό-μη οικοδομήσιμο)

429

Πορταριά

27500

αρ.τεμ.590(ρέμα κοινό -μη οικοδομήσιμο)

430

Πορταριά

20125

αρ. τεμ.636 (ρέμα κοινό-μη οικοδομήσιμο)

431

Πορταριά

5250

αρ.τεμ.657(ρέμα κοινό -μη οικοδομήσιμο)

432

Πορταριά

41250

αρ. τεμ.433 (ρέμα κοινό-μη οικοδομήσιμο)

433

Πορταριά

11625

αρ.τεμ.1003 (ρέμα κοινό -μη οικοδομήσιμο)

434

Πορταριά

3437

αρ. τεμ.231 (χέρσο κοινό)

435

Πορταριά

39500

αρ.τεμ.345 (χέρσο κοινό )

436

Πορταριά

12750

αρ. τεμ.356(χέρσο κοινό)

437

Πορταριά

32187

αρ.τεμ.370 (χέρσο κοινό )

438

Πορταριά

16160

αρ. τεμ.420(χέρσο κοινό)

439

Πορταριά

2612

αρ.τεμ.423(χέρσο κοινό )

440

Πορταριά

1750

αρ. τεμ.430(χέρσο κοινό)

441

Πορταριά

41250

αρ.τεμ.433 (χέρσο κοινό )

442

Πορταριά

6250

αρ. τεμ.435 (χέρσο κοινό)

443

Πορταριά

47437

αρ.τεμ.437 (χέρσο κοινό )
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444

Πορταριά

36612

αρ. τεμ.439 (χέρσο κοινό)

445

Πορταριά

6407

αρ.τεμ.454 (χέρσο κοινό )

446

Πορταριά

14160

αρ. τεμ.460 (χέρσο κοινό)

447

Πορταριά

16562

αρ.τεμ.472(χέρσο κοινό )

448

Πορταριά

3062

αρ. τεμ.526 (χέρσο κοινό)

449

Πορταριά

13812

αρ.τεμ.536(χέρσο κοινό )

450

Πορταριά

3125

αρ. τεμ.641(χέρσο κοινό)

451

Πορταριά

24625

αρ.τεμ.696(χέρσο κοινό )

452

Πορταριά

8000

αρ. τεμ.738 (χέρσο κοινό)

453

Πορταριά

1312

αρ.τεμ.798(χέρσο κοινό )

454

Πορταριά

6875

αρ. τεμ.859 (χέρσο κοινό)

455

Πορταριά

1400

αρ.τεμ.879 (χέρσο κοινό )

456

Πορταριά

2500

αρ. τεμ.882(χέρσο κοινό)

457

Πορταριά

12563

αρ.τεμ.886χέρσο κοινό )

458

Πορταριά

7375

αρ. τεμ.893 (χέρσο κοινό)

459

Πορταριά

3187

αρ.τεμ.906 (χέρσο κοινό )
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460

Πορταριά

6250

αρ. τεμ.909 (χέρσο κοινό)

461

Πορταριά

18937

αρ.τεμ.917(χέρσο κοινό )

462

Πορταριά

750

αρ. τεμ.929 (χέρσο κοινό)

463

Πορταριά

1000

αρ.τεμ.953(χέρσο κοινό )

464

Πορταριά

6840

αρ. τεμ.1025(χέρσο κοινό)

465

Πορταριά

1838

αρ.τεμ.1045(χέρσο κοινό )

466

Πορταριά

200

Κοινοτικό κατάστημα Πορταριάς

467

Πορταριά

262

Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς

468

Ν.Μουδανιά

250

ΟΤ.Γ106,Αρ. οικ.010133

469

Ν.Μουδανιά

3130,3

ΟΤ Γ92

470

Ν.Μουδανιά

422,2

ΟΤ Γ113,οικ.010212 (βρεφονηπιακός σταθμός)

471

Ν.Μουδανιά

2285

ΟΤ Γ105,ΟΙΚ.10108

472

Ν.Μουδανιά

4553

ΟΤ Γ22 (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων)

473

Ν.Μουδανιά

4517,35

ΟΤΓ02 (Μουσείο-Βιθυνία)

474

Ν.Μουδανιά

6914,6

475

Ν.Μουδανιά

11271

ΟΤ Γ06 (χώρος εκπάιδευσης)
ΟΤΓ07 (Χώρος εκπάιδευσης)
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476

Ν.Μουδανιά

7809

ΟΤΓ11 (χώρος διοίκησης)

477

Ν.Μουδανιά

5571,05

ΟΤ Γ13 (χώρος εκπαίδευσης)

478

Ν.Μουδανιά

3069

ΟΤ Γ14 (χώρος παιδικού σταθμού)

479

Ν.Μουδανιά

4607,05

ΟΤ Γ17 (χώρος πυροσβεστικού σταθμού)

480

Ν.Μουδανιά

501,2

ΟΤΓ22 (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων)

481

Ν.Μουδανιά

620,5

ΟΤ Γ31, αρ. Οικ. 010506

482

Ν.Μουδανιά

9436

ΟΤΓ23,σρ οικ.010507

483

Ν.Μουδανιά

152,3

ΟΤ Γ22,αρ. οικ. 010205 (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων)

484

Ν.Μουδανιά

2134

ΟΤ Γ22, αρ. οικ.010204 (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων)

485

Ν.Μουδανιά

650,7

ΟΤ Γ29,αρ.οικ.010202

486

Ν.Μουδανιά

2209

ΟΤΓ09,αρ.οικ.010301

487

Ν.Μουδανιά

3877,04

ΟΤ Γ10,οικ.010301

488

Ν.Μουδανιά

4607

ΟΤΓ22,αρ.οικ.010203 (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων)

489

Ν.Μουδανιά

1453

ΟΤ Γ23,οικ.010508

490

Ν.Μουδανιά

602,1

ΟΤ Γ31, αρ. Οικ. 010507

491

Ν.Μουδανιά

6018,18

ΟΤ Γ22,αρ. οικ. 010201 (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων)
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492

Ν.Μουδανιά

1453,29

ΟΤ Γ22,αρ.οικ.010203 (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων)

493

Ν.Μουδανιά

23969

ΟΤ
Γ23,οικ.010510
γυμναστήριο)

494

Ν.Μουδανιά

1040,3

ΟΤΓ46,αρ. οικ. 010102

495

Ν.Μουδανιά

599

ΟΤ 122, αρ, οικ.752

496

Ν.Μουδανιά

598

ΟΤ 122, αρ, οικ.753

497

Ν.Μουδανιά

50

οτ 49,ΟΙΚ.333 (κοινόχρηστο)

498

Ν.Μουδανιά

361,94

ΟΤ Γ92,οικ.03 (τοπικό κέντρο ΚΑΠΗ)

499

Ν.Μουδανιά

140

ΟΤ40,οικ.261 (Δημαρχείο)

500

Ν.Μουδανιά

140

ΟΤ40,οικ.262 (Δημαρχείο)

501

Ν.Μουδανιά

320

ΟΤ40,οικ.263 (Δημαρχείο)

502

Ν.Μουδανιά

200

ΟΤ24,οικ.833 (Ειρηνοδικείο)

503

Ν.Μουδανιά

10000

ΟΤΓ7 (ΤΕΕ)

504

Ν.Μουδανιά

8000

ΟΤ 120 (Ενιαίο Λύκειο-Γυμνάσιο)

505

Ν.Μουδανιά

3905

ΟΤΓ74,Αρ.482 (1ο &3ο Δημοτικό Σχολείο)

506

Ν.Μουδανιά

6914

ΟΤΓ6 (ΤΕΙ)

507

Ν.Μουδανιά

17062

Αρ. τεμ.2391,χέρσο

(χώρος

αθλητισμού-κλειστό
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508

Ν.Μουδανιά

7000

Αρ.τεμ.1228,χέρσο

509

Ν.Μουδανιά

1687

Αρ.τεμ.1566,χέρσο

510

Ν.Μουδανιά

8696

Αρ.τεμ.1159,βιολογικός σταθμός

511

Ν.Μουδανιά

8000

Αρ.τεμ.1194, Νεκροταφείο

512

Ν.Μουδανιά

17000

Αρ.τεμ.2511, σκουπιδότοπος

513

Ν.Μουδανιά

12429

Αρ.τεμ.2519, σκουπιδότοπος

514

Χρ.Σμύρνης

Ν.Μουδανιά

50,3

εκμισθώνεται

Ισόγειο κατ/μα,το οποίο χρησιμοποιείταυ ως ΠΡΟΠΟ

515

Ελ/
βενιζέλου

Ν.Μουδανιά

23

εκμισθώνεται

Ισόγειο κατ/μα,το οποίο χρησιμοποιείταυ ως κουρείο

516

Ελ/
βενιζέλου

Ν.Μουδανιά

40

εκμισθώνεται

ισόγειο κατ/μα, το οποίο χρησιμοποιείται ως καθαριστήριο

Ν.Μουδανιά

38

Ν.Μουδανιά

2910

εκμισθώνεται

Ν.Μουδανιά

24

εκμισθώνεται

Ν.Μουδανιά

1000

εκμισθώνεται

Ν.Μουδανιά

70

εκμισθώνεται

ΟΤ Γ08,οικόπεδο που χρησιμοποιείται για επαγγελματική
χρήση

Ν.Μουδανιά

2758,75

εκμισθώνεται

Οικόπεδο που χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης
αυτοκινήτων super market

Ν.Μουδανιά

78660

εκμισθώνεται

Αρ.2334,2448,2451,2452,2509, καλλιεργήσιμη γη

517
518

πλατ.
Βασματζίδη
περιοχή
"αλμυρα"

519
520

περιοχή
"αλμυρα"

521
522
523

περιοχή
"αλμυρα"

ισόγειο κατ/μα
Αρ.0104 οικ., ΟΤ 01, μέσα στο οποίο υπάρχει ανψυκτήριο
84,46 τμ
Αρ.01,ΟΤΓ8,οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιείται ως
αποθηκευτικός χώρος
αγροτεμάχιο το οποίο χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός
χώρος
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524

Ν.Μουδανιά

30095

525

Ν.Μουδανιά

700

ΟΤ Γ2,Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών

526

Ν.Μουδανιά

1200

ΟΤ 21,Ωδείο

527

Ν.Μουδανιά

200

ΟΤ 122 (Νηπιαγωγείο)

528

Ν.Μουδανιά

250

ΟΤ Γ14 (παιδικός σταθμός)

529

Ν.Μουδανιά

5000

ΟΤ Γ7 ΤΕΕ

530

Ν.Μουδανιά

1400

ΟΤ Γ13 (2ο Δημοτικό Σχολείο)

531

Ν.Μουδανιά

1393

ΟΤ Γ120(Γυμνάσιο)

532

Ν.Μουδανιά

3128

ΟΤ Γ120(Ενιαίο Λύκειο)

Ν.ΠΛΑΓΙΑ

1000

ΔΙΑΙΡΕΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΥ Νο 698

Ν.ΠΛΑΓΙΑ

20500

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΤΟΧΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 643

Ν.ΠΛΑΓΙΑ

15562

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΤΟΧΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 945

Ν.ΠΛΑΓΙΑ

6000

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΤΟΧΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 917

Ν.ΠΛΑΓΙΑ

4000

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 98

Ν.ΤΡΙΓΛΙΑ

30000

ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 4421Κ ( ΣΦΑΓΕΙΟ)

Ν.ΤΡΙΓΛΙΑ

4637

ΚΟΙΝΟΧ. ΑΓΡΟΤΕΜ. 4421ΜΔ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ)

533
534
535
536
537
538
539

εκμισθώνεται

Αρ.786,2327,2368,2241,2349,καλλιεργήσιμη γη
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540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

ΚΡΗΝΗ

5412

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΥΣΚΙΝΑ

ΚΡΗΝΗ

3978

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΥΣΚΙΝΑ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

10000

ΚΟΙΝΟΧ. ΑΓΡΟΤ ΑΡΙΘΜΟΣ 70 (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

60938

ΑΓΡΟΣ 501 ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΛΕΙΒΑΔΙ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

1625

ΑΓΡΟΣ 539 ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΔΕΙΒΑΔΙ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

1874

ΑΓΡΟΣ 564 ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΛΕΙΒΑΔΙ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

1000

ΑΓΡΟΣ 565 ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΛΕΙΒΑΔΙ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

625

ΑΓΡΟΣ 579 ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΛΕΙΒΑΔΙ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

308875

ΑΓΡΟΣ 582 ΒΟΣΚΗ ΟΡΙΝΗ ΛΕΙΒΑΔΙ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

3625

ΑΓΡΟΣ 600 ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΛΕΙΒΑΔΙ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

28875

ΑΓΡΟΣ 604 ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΛΕΙΒΑΔΙ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

52562

ΑΓΡΟΣ 605 ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΛΕΙΒΑΔΙ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

14250

ΑΓΡΟΣ 610 ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΛΕΙΒΑΔΙ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

24188

ΑΓΡΟΣ 616 ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΛΕΙΒΑΔΙ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

11625

ΑΓΡΟΣ 620 ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΛΕΙΒΑΔΙ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

1000

ΑΓΡΟΣ 472 ΧΕΡΣΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
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556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

1000

ΑΓΡΟΣ 516 ΧΕΡΣΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

2500

ΑΓΡΟΣ 583 ΧΕΡΣΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

14562

ΑΓΡΟΣ 589 ΧΕΡΣΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

34375

ΑΓΡΟΣ 690 ΧΕΡΣΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

8750

ΑΓΡΟΣ 594 ΧΕΡΣΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

875

ΑΓΡΟΣ 596 ΧΕΡΣΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

11876

ΑΓΡΟΣ 598 ΧΕΡΣΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

1250

ΑΓΡΟΣ 630 ΧΕΡΣΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

75000

ΑΓΡΟΣ 456 ΚΟΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

1938

ΑΓΡΟΣ 463 ΚΟΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

1000

ΑΓΡΟΣ 474 ΚΟΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

408

ΑΓΡΟΣ 477 ΚΟΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

610

ΑΓΡΟΣ 480 ΚΟΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

595

ΑΓΡΟΣ 484 ΚΟΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

8563

ΑΓΡΟΣ 487 ΚΟΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

375

ΑΓΡΟΣ 541 ΚΟΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
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572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

1500

ΑΓΡΟΣ 601 ΚΟΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

1000

ΑΓΡΟΣ 626 ΚΟΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

824

ΑΓΡΟΣ ΑΝΕΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

2750

ΑΓΡΟΣ 99 ΡΕΜΑ ΚΟΙΝΟ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

3812

ΑΓΡΟΣ 445 ΡΕΜΑ ΚΟΙΝΟ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

12750

ΑΓΡΟΣ 492 ΡΕΜΑ ΚΟΙΝΟ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

23437

ΑΓΡΟΣ 494 ΡΕΜΑ ΚΟΙΝΟ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

2437

ΑΓΡΟΣ 524 ΡΕΜΑ ΚΟΙΝΟ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

4938

ΑΓΡΟΣ 525 ΡΕΜΑ ΚΟΙΝΟ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

363058

ΑΓΡΟΣ 609 ΡΕΜΑ ΚΟΙΝΟ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

4250

ΑΓΡΟΣ 621 ΡΕΜΑ ΚΟΙΝΟ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

4313

ΑΓΡΟΣ 624 ΡΕΜΑ ΚΟΙΝΟ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

2750

ΑΓΡΟΣ 73 ( ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ )

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

750

ΑΓΡΟΣ 158 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

17750

ΑΓΡΟΣ 198 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

18515

ΑΓΡΟΣ 230 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

Σελίδα 343 από 408
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588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

19450

ΑΓΡΟΣ 253 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

1750

ΑΓΡΟΣ 274 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

11127

ΑΓΡΟΣ 280 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

4875

ΑΓΡΟΣ 282 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

25563

ΑΓΡΟΣ 285 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

16162

ΑΓΡΟΣ 300 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

113600

ΑΓΡΟΣ 306 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

15442

ΑΓΡΟΣ 312 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

162713

ΑΓΡΟΣ 322 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

14938

ΑΓΡΟΣ 325 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

2687

ΑΓΡΟΣ 326 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

29687

ΑΓΡΟΣ 332 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

21151

ΑΓΡΟΣ 336 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

10750

ΑΓΡΟΣ 338 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

1125

ΑΓΡΟΣ 339 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

6563

ΑΓΡΟΣ 344 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ
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618
619

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

4750

ΑΓΡΟΣ 349 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

70788

ΑΓΡΟΣ 359 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

14000

ΑΓΡΟΣ 363 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

165250

ΑΓΡΟΣ 365 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

273749

ΑΓΡΟΣ 380 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

1500

ΑΓΡΟΣ 151 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑΣ ΤΕΝΕΔΟΣ

2377

ΑΓΡΟΣ 318 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

1625

ΑΓΡΟΣ 319 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

312

ΑΓΡΟΣ 330 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

3250

ΑΓΡΟΣ 337 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

3125

ΑΓΡΟΣ 369 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

18000

ΑΓΡΟΣ 375 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΚΟΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

9625

ΑΓΡΟΣ 76 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΛΕΙΒΑΔΟ ΚΟΙΝΟΝ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

4438

ΑΓΡΟΣ 152 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΛΕΙΒΑΔΟ ΚΟΙΝΟΝ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

6250

ΑΓΡΟΣ 156 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΛΕΙΒΑΔΟ ΚΟΙΝΟΝ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

7237

ΑΓΡΟΣ 252 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΛΕΙΒΑΔΟ ΚΟΙΝΟΝ
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ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

20188

ΑΓΡΟΣ 309 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΛΕΙΒΑΔΟ ΚΟΙΝΟΝ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

22580

ΑΓΡΟΣ 320 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΛΕΙΒΑΔΟ ΚΟΙΝΟΝ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

10787

ΑΓΡΟΣ 327 ΔΙΚΟΡΦΟ ΒΟΣΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΛΕΙΒΑΔΟ ΚΟΙΝΟΝ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

875

ΑΓΡΟΣ 197 ΡΕΜΑ ΚΟΙΝΟΝ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

875

ΑΓΡΟΣ 202 ΡΕΜΑ ΚΟΙΝΟΝ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

300762

ΑΓΡΟΣ 232 ΡΕΜΑ ΚΟΙΝΟΝ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

937

ΑΓΡΟΣ 256 ΡΕΜΑ ΚΟΙΝΟΝ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

450958

ΑΓΡΟΣ 288 ΡΕΜΑ ΚΟΙΝΟΝ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

2500

ΑΓΡΟΣ 305 ΡΕΜΑ ΚΟΙΝΟΝ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

196188

ΑΓΡΟΣ 350 ΡΕΜΑ ΚΟΙΝΟΝ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

46940

ΑΓΡΟΣ 237 ΔΙΚΟΡΦΟ ΖΕΥΓΑΡΟΛΕΙΒΑΔΟΝ ΚΟΙΝΟΝ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

12375

ΑΓΡΟΣ 335 ΔΙΚΟΡΦΟ ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

18900

ΑΓΡΟΣ ΑΝΕΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΙΚΟΡΦΟ ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

6233

ΑΓΡΟΣ ΑΝΕΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΙΚΟΡΦΟ ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

1187

ΑΓΡΟΣ 354 ΔΙΚΟΡΦΟ ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

625

ΑΓΡΟΣ 356 ΔΙΚΟΡΦΟ ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ
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ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

1338

ΑΓΡΟΣ 358 ΔΙΚΟΡΦΟ ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

2125

ΑΓΡΟΣ 378 ΔΙΚΟΡΦΟ ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ

ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ

875

ΑΓΡΟΣ 386 ΔΙΚΟΡΦΟ ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ

ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ

7868

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

303039

Δρόμοι Διανομής Ο.Δ. 1938

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
13625
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

Αριθμ. οικ 554 Δρόμοι Αγέλης

Ο.Δ. 1938

17250
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

Αριθμ. οικ. 555 Δρόμοι Αγέλης Ο.Δ. 1938
8687

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

Αριθμ. οικ 141 Ρέμα Ο.Δ. 1938
8625

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

Αριθμ. οικ 228 Ρέμα Ο.Δ. 1938
5437

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

Αριθμ. οικ 527 Ρέμα Ο.Δ. 1938
2250

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

Αριθμ. οικ 1703 Ρέμα Ο.Δ. 1938
4750

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

Αριθμ. οικ 1726 Ρέμα Ο.Δ. 1938
14500

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

Αριθμ. οικ 1989 Ρέμα Ο.Δ. 1938
143687

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

Αριθμ. οικ 2128 Ρέμα Ο.Δ. 1938
11500

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

Αριθμ. οικ 2328 Ρέμα Ο.Δ. 1938
6625

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

Αριθμ. οικ 887 Ρέμα Ο.Δ. 1938
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44670
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

Δρόμοι Διανομής Σ.Δ. 1965-67
22313

ΑΡΙΘΜ.
Σ.Δ. 1965-67

2349

Δρόμοι

Κοινόχρηστοι

6937

ΑΡΙΘΜ.
Σ.Δ. 1965-68

2363

Δρόμοι

Κοινόχρηστοι

5063

ΑΡΙΘΜ.
Σ.Δ. 1965-69

2383

Δρόμοι

Κοινόχρηστοι

3687

Αριθμ.
οικ
Σ.Δ. 1965-70
Αριθμ.
οικ
Σ.Δ. 1965-71

2774

Δρόμοι

Κοινόχρηστοι

2805

Δρόμοι

Κοινόχρηστοι

Αριθμ.
οικ
Σ.Δ. 1965-72

2872

Δρόμοι

Κοινόχρηστοι

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
12063
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
10625
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
2437
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

Αριθμ. οικ 2697 Ρέμα Σ.Δ. 1965-67
2250

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

Αριθμ.οικ 2916 Δρόμος Σ.Δ.1972
4008

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

Δρόμοι Διανομής Σ.Δ.1972
500

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

Αριθμ. οικ 2896 Ρέμα Σ.Δ. 1972
17500

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

Αριθμ. οικ 8 Χέρσο Κοινόν
12875

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

Αριθμ. οικ 30 Χέρσο Κοινόν
1969

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

Αριθμ. οικ 192 Πλατεία ποτίσματος κοινόχρηστο
11375

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 276 ρέμα κοινό
99149

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2490 ρέμα κοινό
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9688
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2503 Χέρσο Κοινόν
14812

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2507 Χέρσο Κοινόν
10688

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2509 Χέρσο Κοινόν
92063

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2516 Χέρσο Κοινόν
5312

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2524 χάνδαξ κοινόχρηστος
625

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2576 Χέρσο Κοινόν
15187

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2586 Χέρσο Κοινόν
1375

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2607 Χέρσο Κοινόν
5063

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2614 Χέρσο Κοινόν
3687

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2618 Χέρσο Κοινόν
1000

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2621 Χέρσο Κοινόν
20437

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2635 Χέρσο Κοινόν
2250

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2873 ρέμα κοινό
2940

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2875 Χέρσο Κοινόν
5000

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2877 Χέρσο Κοινόν
26329

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2880 Χέρσο Κοινόν
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18000
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2881 Χέρσο Κοινόν
8629

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2886 Χέρσο Κοινόν
1625

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2344 Λειβάδι κοινό
8313

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2474 Χέρσο Κοινόν
7562

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2376 Χέρσο Κοινόν
7812

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2350 Χέρσο Κοινόν
6187

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ οικ 2615α Διαθέσιμο
1062

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 2506
25000

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 142 Αγελαδόδρομος κοινός
12500

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ 1506 Πλατεία ποτίσματος αγέλης κοινόν
25000

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ1655 ρέμα κοινό
57250

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ2330 Χέρσο Κοινόν
2312

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ2331 ρέμα κοινό
10125

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ2332 Χέρσο Κοινόν
12500

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ2334 Δρόμος αγέλης κοινός
28375

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ2335 Δρόμος αγέλης κοινός
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209438
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ2347 Χέρσο Κοινόν
9938

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ2489 Χέρσο Κοινόν
62125

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ2804 Χέρσο Κοινόν
33500

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ1373 Αγελαδόδρομος κοινός
43687

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ2221 Χέρσο Κοινόν
30750

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ2329 Χέρσο Κοινόν
23625

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ1654 Χέρσο Κοινόν
13375

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ544 Πλατεία ποτίσματος αγέλης κοινόν
23937

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ2656 Χέρσο Κοινόν
9938

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ2489 Χέρσο Κοινόν
99149

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ2490 ρέμα κοινό
135038

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ2892 Χέρσο Κοινόν
26329

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ2880 Χέρσο Κοινόν
8625

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ228 Ρέμα Ο.Δ. 1938
4687

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ2483 Ρέμα Σ.Δ. 1965-67
7000

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ2237 αγρός
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586
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ982Α ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ
528

αριθμ.
ταφρος

Οικ114

Αντιπλημμυρική

420

αριθμ.
ταφρος

Οικ99

Αντιπλημμυρική

124

αριθμ.
ταφρος

Οικ100

Αντιπλημμυρική

792

αριθμ.
ταφρος
αριθμ.
ταφρος

Οικ101

Αντιπλημμυρική

Οικ115

Αντιπλημμυρική

1020

αριθμ.
ταφρος

Οικ82

Αντιπλημμυρική

490

αριθμ.
ταφρος

Οικ119

Αντιπλημμυρική

Οικ119

Αντιπλημμυρική

Οικ119

Αντιπλημμυρική

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
528
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ120
157

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. οικ120
157

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ.
ταφρος
αριθμ. οικ120

680

αριθμ.
ταφρος

Οικ110

Αντιπλημμυρική

728

αριθμ.
ταφρος

Οικ109

Αντιπλημμυρική

375

αριθμ.
ταφρος

Οικ104

Αντιπλημμυρική

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ.
ταφρος
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528

αριθμ.
ταφρος

Οικ116

Αντιπλημμυρική

540

αριθμ.
ταφρος

Οικ131

Αντιπλημμυρική

528

αριθμ.
ταφρος

Οικ111

Αντιπλημμυρική

420

αριθμ.
ταφρος

Οικ118

Αντιπλημμυρική

546

αριθμ.
ταφρος
αριθμ.
ταφρος

Οικ90

Αντιπλημμυρική

Οικ98

Αντιπλημμυρική

360

αριθμ.
ταφρος

Οικ102

Αντιπλημμυρική

528

αριθμ.
ταφρος

Οικ112

Αντιπλημμυρική

546

αριθμ.
ταφρος

Οικ88

Αντιπλημμυρική

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
416
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
34000

741

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

αριθμ. Οικ417 αγρός
461

742

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ1 Αδιάθετα
476

743

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ231 Αδιάθετα
401

744

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ92 Αδιάθετα
380

745

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ184 Αδιάθετα
345

746

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ122 Αδιάθετα
416

747

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ50 Αδιάθετα
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313
748

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ51 Σχολείο
443

749

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ52 Δρόμοι-Ζώνη περιφερειακή

Ο.Δ. 1967

413
750

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. οικ57
419

751

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. οικ58Αδιάθετα
426

752

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. οικ59Αδιάθετα
428

753

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. οικ60Αδιάθετα
374

754

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. οικ61Αδιάθετα
374

755

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. οικ63Αδιάθετα
410

756

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. οικ121Αδιάθετα
4404

757

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. οικ219Σχολείο
72876

758

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

Δρόμοι-Ζώνη περιφερειακή

Ο.Δ. 1967

7776
759

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. οικ166
240937

760

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ167 Βοσκότοπος
26677

761

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ184 χέρσο
7162

762

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ315 νεκροταφείο
775

763

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ356 περιοχή μύλου

Σελίδα 354 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014
47737
764

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ386 Βοσκότοπος
7730

765

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ385 δρόμος
142750

766

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ470 ρέμα
505937

767

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ615 Βοσκότοπος
22500

768

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ616 χέρσο
15750

769

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ637 ρέμα
142750

770

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ570 ρέμα
615731

771

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ686 βοσκή κοινή
813

772

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ727 βοσκή κοινή
20250

773

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ731 βοσκή κοινή
5813

774

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ739 βοσκή κοινή
750

775

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ744 βοσκή κοινή
813

776

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ754 βοσκή κοινή
23125

777

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ762 βοσκή κοινή
19770

778

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ798 βοσκή κοινή
113033

779

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

Δρόμοι Διανομής Ο.Δ. 1932
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16759
780

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

Δρόμοι Διανομής-κοινόχρηστοι

Σ.Δ. 1955-67

Δρόμοι Διανομής-κοινόχρηστοι

Σ.Δ. 1967

7898
781

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ
15750

782

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ637 ρέμα
148625

783

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ570 ρέμα
27000

784

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

αριθμ. Οικ484 Αγρός
968

785

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ

αριθμ. Οικ3 Υδραγωγείο Κοινόν
6715

786

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ

αριθμ. Οικ8 Γήπεδο
330

787

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ

αριθμ. Οικ147 Διαθέσιμο
305

788

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ

αριθμ. Οικ148 Διαθέσιμο
1031

789

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ

αριθμ. Οικ19 Παιδική Χαρά
3330

790

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ

αριθμ. Οικ146 Σχολείο
2142

791

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ

αριθμ. Οικ30 Νεκροταφείο
2250

792

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ

αριθμ. Οικ100 Πλατεία ποτίσματος ζώων
137562

793

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ

αριθμ. Οικ337 Βοσκή Κατακλυζομένη
157250

794

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ

αριθμ. Οικ338 Αμμώδης έκταση
63996

795

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ

Δρόμοι Διανομής
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500
796

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ

αριθμ. Οικ180 Κατασκευή δεξαμενής
16000

797

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ

αριθμ. Οικ13 Αγρός
8250

798

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ
77196

799

Ν.ΓΩΝΙΑ
2190

800

Ν.ΓΩΝΙΑ
1507

801
802

Ν.ΓΩΝΙΑ

Ν.ΓΩΝΙΑ

804

Ν.ΓΩΝΙΑ

Διανομής

αριθμ.
Οικ242
Ο.Δ. 1968 - 1972
αριθμ.
Οικ229
Ο.Δ. 1968 - 1972

Δρόμος
Ρέμα

κοινά

4172

αριθμ.
Οικ240
Ο.Δ. 1968 - 1972

Ρέμα

κοινά

560

αριθμ.
Οικ248
Ο.Δ. 1968 - 1972

Ρέμα

κοινά

1314

αριθμ.
Οικ302
Ο.Δ. 1968 - 1972

Ρέμα

κοινά

Ν.ΓΩΝΙΑ

803

αριθμ. Οικ14 Αγρός
Δρόμοι
Ο.Δ. 1968 - 1972

2301
805

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ107 Σχολείο
379

806

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ16 Εκπολιτιστικό Κέντρο
1375

807

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ710 Λειβάδια θαμνώδη Ο.Δ.
3193

808

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ784 Λειβάδια θαμνώδη Ο.Δ.
2067

809

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ785 Λειβάδια θαμνώδη Ο.Δ.
5500

810

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ908 Λειβάδια θαμνώδη Ο.Δ.
870

811

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ923 Λειβάδια θαμνώδη Ο.Δ.

Σελίδα 357 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014
1620
812

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ924 Λειβάδια θαμνώδη Ο.Δ.
8437

813

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ929 Λειβάδια θαμνώδη Ο.Δ.
1000

814

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ73 Χέρσο κοινό Ο.Δ.
2187

815

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ120 Χέρσο κοινό Ο.Δ.
875

816

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ129 Χέρσο κοινό Ο.Δ.
1312

817

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ144 Χέρσο κοινό Ο.Δ.
7880

818

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ155 Χέρσο κοινό Ο.Δ.
1190

819

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ201 Χέρσο κοινό Ο.Δ.
3005

820

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ203 Χέρσο κοινό Ο.Δ.
1190

821

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ263 Χέρσο κοινό Ο.Δ.
7250

822

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ355 Χέρσο κοινό Ο.Δ.
11062

823

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ358 Χέρσο κοινό Ο.Δ.
2250

824

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ375 Χέρσο κοινό Ο.Δ.
1189

825

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ596 Χέρσο κοινό Ο.Δ.
312

826

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ599 Χέρσο κοινό Ο.Δ.
4800

827

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ610 Χέρσο κοινό Ο.Δ.
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500
828

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ729 Χέρσο κοινό Ο.Δ.
875

829

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ733 Χέρσο κοινό Ο.Δ.
875

830

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ739 Χέρσο κοινό Ο.Δ.
1000

831

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ754 Χέρσο κοινό Ο.Δ.
3500

832

αριθμ.
Σ.Δ. 1963
αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ877

Χέρσο

κοινό

Οικ881

Χέρσο

κοινό

625

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ882

Χέρσο

κοινό

6250

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ914

Χέρσο

κοινό

5300

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ925

Χέρσο

κοινό

1375

αριθμ.
Σ.Δ. 1963
αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ937

Χέρσο

κοινό

Οικ953

Χέρσο

κοινό

αριθμ.
Σ.Δ. 1963
αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1047

Χέρσο

κοινό

Οικ1048

Χέρσο

κοινό

2625

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1051

Χέρσο

κοινό

6687

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1056

Χέρσο

κοινό

12125

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1109

Χέρσο

κοινό

Ν.ΓΩΝΙΑ
3997

833
834

Ν.ΓΩΝΙΑ
Ν.ΓΩΝΙΑ

835

Ν.ΓΩΝΙΑ

836

Ν.ΓΩΝΙΑ

837

Ν.ΓΩΝΙΑ
2300

838

Ν.ΓΩΝΙΑ
2010

839

Ν.ΓΩΝΙΑ
6813

840
841
842
843

Ν.ΓΩΝΙΑ
Ν.ΓΩΝΙΑ
Ν.ΓΩΝΙΑ
Ν.ΓΩΝΙΑ
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844
845
846
847
848

3874

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1117

Χέρσο

κοινό

1750

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1162

Χέρσο

κοινό

2625

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1168

Χέρσο

κοινό

9250

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1252

Χέρσο

κοινό

1812

αριθμ.
Σ.Δ. 1963
αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1310

Χέρσο

κοινό

Οικ1333

Χέρσο

κοινό

34313

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1385

Χέρσο

κοινό

6250

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1405

Χέρσο

κοινό

74813

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1425

Χέρσο

κοινό

10312

αριθμ.
Σ.Δ. 1963
αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1429

Χέρσο

κοινό

Οικ1442

Χέρσο

κοινό

αριθμ.
Σ.Δ. 1963
αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1449

Χέρσο

κοινό

Οικ1480

Χέρσο

κοινό

5812

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1495

Χέρσο

κοινό

28063

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1498α

Χέρσο

κοινό

1250

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1498β

Χέρσο

κοινό

Ν.ΓΩΝΙΑ
Ν.ΓΩΝΙΑ
Ν.ΓΩΝΙΑ
Ν.ΓΩΝΙΑ
Ν.ΓΩΝΙΑ
6062

849
850

Ν.ΓΩΝΙΑ
Ν.ΓΩΝΙΑ

851

Ν.ΓΩΝΙΑ

852

Ν.ΓΩΝΙΑ

853

Ν.ΓΩΝΙΑ
2125

854

Ν.ΓΩΝΙΑ
5000

855

Ν.ΓΩΝΙΑ
4437

856
857
858
859

Ν.ΓΩΝΙΑ
Ν.ΓΩΝΙΑ
Ν.ΓΩΝΙΑ
Ν.ΓΩΝΙΑ
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860
861
862
863
864

5000

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1496

Χέρσο

κοινό

7000

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1538

Χέρσο

κοινό

7438

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1543

Χέρσο

κοινό

54750

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1594

Χέρσο

κοινό

14938

αριθμ.
Σ.Δ. 1963
αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1602

Χέρσο

κοινό

Οικ1616

Χέρσο

κοινό

19000

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1619

Χέρσο

κοινό

3187

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1622

Χέρσο

κοινό

10541

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1624

Χέρσο

κοινό

500

αριθμ.
Σ.Δ. 1963
αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1709

Χέρσο

κοινό

Οικ1720

Χέρσο

κοινό

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

Οικ1723

Χέρσο

κοινό

Ν.ΓΩΝΙΑ
Ν.ΓΩΝΙΑ
Ν.ΓΩΝΙΑ
Ν.ΓΩΝΙΑ
Ν.ΓΩΝΙΑ
3508

865
866

Ν.ΓΩΝΙΑ
Ν.ΓΩΝΙΑ

867

Ν.ΓΩΝΙΑ

868

Ν.ΓΩΝΙΑ

869

Ν.ΓΩΝΙΑ
7000

870

Ν.ΓΩΝΙΑ
216376

871

Ν.ΓΩΝΙΑ
174243

872

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ966α Δρόμοι Ο.Δ.
2295

873

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ969 Δρόμοι Ο.Δ.
1687

874

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ1088 Δρόμοι Σ.Δ. 1963
8062

875

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ1108 Δρόμοι Σ.Δ. 1963
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7000
876

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ1178 Δρόμοι Σ.Δ. 1963
812

877

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ1362 Δρόμοι Σ.Δ. 1963
937

878

Ν.ΓΩΝΙΑ

αριθμ. Οικ1629 Δρόμοι Σ.Δ. 1963
30958

879

Ν.ΓΩΝΙΑ

Δρόμοι Σ.Δ. 1963
96

880

Ν.ΓΩΝΙΑ

Δρόμοι Σ.Δ. 1964
1340

881
882

Ν.ΓΩΝΙΑ

Δρόμοι Σ.Δ. 1966
23687

αριθμ.
Σ.Δ. 1963

3125

1678
Σ.Δ. 1964

5937

1266
Σ.Δ. 1963

Ν.ΓΩΝΙΑ

883

Ν.ΓΩΝΙΑ

884

Ν.ΓΩΝΙΑ

Οικ1245

Χέρσα
Χέρσα

δρόμοι
δρόμοι
Νεκροταφείο

50500
885

Ν.ΓΩΝΙΑ

356 Ρεμα Ο.Δ.
11250

886

Ν.ΓΩΝΙΑ

880 Ρεμα Ο.Δ.
500

887

Ν.ΓΩΝΙΑ

951 Ρεμα Ο.Δ.
162392

888

Ν.ΓΩΝΙΑ

1053 Ρεμα Ο.Δ.
10750

889

Ν.ΓΩΝΙΑ

1107 Ρεμα Ο.Δ.
8500

890

Ν.ΓΩΝΙΑ

1172 Γήπεδο Σ.Δ. 1963
11938

891

Ν.ΓΩΝΙΑ

1251 Άλσος Σ.Δ. 1963
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3067
892

Ν.ΓΩΝΙΑ

309 Ερείπια-Παλαιοί Συνοικισμοί
3317

893

Ν.ΓΩΝΙΑ

328 Ερείπια-Παλαιοί Συνοικισμοί
12965

894

Ν.ΓΩΝΙΑ

912 Ερείπια-Παλαιοί Συνοικισμοί
70011

895

Ν.ΓΩΝΙΑ

Δρόμοι Διανομής Ο.Δ. 1930 (αναμόρφωση 1990)
14

896

Ν.ΓΩΝΙΑ

1884α Δρόμοι Κοινόχρηστοι Ο.Δ. 1930 (αναμόρφωση 1990)
2437

897
898

Ν.ΓΩΝΙΑ

1221
Σ.Δ.1963

Χέρσα

και

Δρόμοι

2312

1567
Σ.Δ.1963

Χέρσα

και

Δρόμοι

13000

1573
Σ.Δ.1963

Χέρσα

και

Δρόμοι

5188

1728
Σ.Δ.1966
1736
Σ.Δ.1966

Χέρσα

και

Δρόμοι

Χέρσα

και

Δρόμοι

Ν.ΓΩΝΙΑ

899

Ν.ΓΩΝΙΑ

900

Ν.ΓΩΝΙΑ

901

1306 Δρόμοι κοινοί Σ.Δ. 1963
7375

Ν.ΓΩΝΙΑ
812

902

Ν.ΓΩΝΙΑ
9498

903

Ν.ΓΩΝΙΑ

Δρόμοι
Σ.Δ. 1991

Διανομής

12256
904

Ν.ΓΩΝΙΑ

2055 Δρόμοι-Χέρσα κοινόχρηστα Σ.Δ.1991
1822

905

Ν.ΓΩΝΙΑ

2088 Δρόμοι-Χέρσα κοινόχρηστα Σ.Δ.1991
15142

906

Ν.ΓΩΝΙΑ

256 Αγρός
28200

907

Ν.ΓΩΝΙΑ

207 Αγρός
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690
908

Ν.ΓΩΝΙΑ

273 Αγρός
1630

909

Ν.ΓΩΝΙΑ

274 Αγρός
4755

910

Ν.ΓΩΝΙΑ

275 Αγρός
8330

911

Ν.ΓΩΝΙΑ

2092 Χέρσο
5000

912

ΛΑΚΚΩΜΑ
120015

913
914

ΛΑΚΚΩΜΑ

ΛΑΚΚΩΜΑ

916

ΛΑΚΚΩΜΑ

917

360

Κοινόχρηστοι
Ο.Δ. 1967 & 71

Δρόμοι

360

Κοινόχρηστοι
Ο.Δ. 1967 & 71

Δρόμοι

300

280Ρέμα
Ο.Δ. 1967 & 71

19693

Δρόμοι
Σ.Δ. 1991 & 92

ΛΑΚΚΩΜΑ

915

378 Σχολείο-Νηπιαγωγείο
Δρόμοι
Ο.Δ. 1967 & 71

ΛΑΚΚΩΜΑ
13524

918

ΛΑΚΚΩΜΑ

Αθλητικό Γυμναστήριο
90

919

ΛΑΚΚΩΜΑ

234Αγροτικό Ιατρείο
2192

920

ΛΑΚΚΩΜΑ

11Μπάρα-ποτίστρα κοινόχρηστο
7759

921

ΛΑΚΚΩΜΑ

476Μπάρα-ποτίστρα κοινόχρηστο
3720

922

ΛΑΚΚΩΜΑ

53Πάρκο-χώρος πρασίνου κοινόχρηστο
3720

923

ΛΑΚΚΩΜΑ

113Πάρκο-κοινόχρηστο
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9259
924

ΛΑΚΚΩΜΑ

407Πάρκο-κοινόχρηστο
2068

925

ΛΑΚΚΩΜΑ

473Πάρκο-κοινόχρηστο
1702

926

ΛΑΚΚΩΜΑ

495Πάρκο-κοινόχρηστο
3990

927

ΛΑΚΚΩΜΑ

532 Πάρκο-κοινόχρηστο
410

928

ΛΑΚΚΩΜΑ
3240

929

ΛΑΚΚΩΜΑ
3684

930

ΛΑΚΚΩΜΑ

235 Ηρώον
479
(προοριζόμενο για την Κοινότητα)

Διαθέσιμα

572Διαθέσιμα
(προοριζόμενο για την Κοινότητα για Κοινοφελεις σκοπούς)

714
931

ΛΑΚΚΩΜΑ

154
5080

932

ΛΑΚΚΩΜΑ

478
36125

933

ΣΥΛΛΑΤΑ

146
Ο.Δ. 1934

Δρόμοι

κοινόχρηστοι

Δρόμοι

κοινόχρηστοι

19900
934

ΣΥΛΛΑΤΑ

245 Αγρός
39425

935

ΣΥΛΛΑΤΑ

284
Ο.Δ. 1934

32678
936

ΣΥΛΛΑΤΑ

818 Αγρός
10200

937
938
939

ΣΥΛΛΑΤΑ

826 Αγρός
500

996
Ο.Δ. 1934

Δρόμοι

κοινόχρηστοι

68938

1003
Ο.Δ. 1967

Δρόμοι

κοινόχρηστοι

ΣΥΛΛΑΤΑ
ΣΥΛΛΑΤΑ
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940
941
942
943
944

341249

1006
Σ.Δ.1967

Ρέμα

κοινόχρηστο

16750

1115
Σ.Δ.1967

Ρέμα

κοινόχρηστο

1211437

1156
Σ.Δ.1967

Ρέμα

κοινόχρηστο

4563

1240
Σ.Δ.1967

Ρέμα

κοινόχρηστο

1000

1243
Σ.Δ.1967
1244
Σ.Δ.1967

Ρέμα

κοινόχρηστο

Ρέμα

κοινόχρηστο

3042

1253
Ο.Δ. 1967

Δρόμοι

κοινόχρηστοι

1202

1261
Ο.Δ. 1967

Δρόμοι

κοινόχρηστοι

1125

1430
Ο.Δ. 1967

Δρόμοι

κοινόχρηστοι

50737

1435
Σ.Δ. 1967
1436
Ο.Δ. 1967

Αγελαδόστρατα

κοινόχρηστη

Δρόμοι

κοινόχρηστοι

ΣΥΛΛΑΤΑ
ΣΥΛΛΑΤΑ
ΣΥΛΛΑΤΑ
ΣΥΛΛΑΤΑ
ΣΥΛΛΑΤΑ
1250

945
946

ΣΥΛΛΑΤΑ
ΣΥΛΛΑΤΑ

947

ΣΥΛΛΑΤΑ

948

ΣΥΛΛΑΤΑ

949

ΣΥΛΛΑΤΑ
86125

950

ΣΥΛΛΑΤΑ
22625

951

ΣΥΛΛΑΤΑ

1597Αγρός
3375

952
953
954
955

ΣΥΛΛΑΤΑ

1604Αγρός
17563

1640Δρόμοι
Ο.Δ. 1967

κοινόχρηστοι

1250

21βΔρόμοι
Ο.Δ. 1934

κοινόχρηστοι

53855

Δρόμοι
Σ.Δ. 1967

ΣΥΛΛΑΤΑ
ΣΥΛΛΑΤΑ
ΣΥΛΛΑΤΑ

Διανομής
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10000
956

ΣΥΛΛΑΤΑ

349 Αγρός (εντός οικισμού)
418

957

ΣΥΛΛΑΤΑ

22 Διαθέσιμο
461

958

ΣΥΛΛΑΤΑ

29 Διαθέσιμο
544

959

ΣΥΛΛΑΤΑ

294 Διαθέσιμο
385

960

ΣΥΛΛΑΤΑ

295 Διαθέσιμο
407

961

ΣΥΛΛΑΤΑ

296 Διαθέσιμο
423

962

ΣΥΛΛΑΤΑ

963

ΣΥΛΛΑΤΑ

964

ΣΥΛΛΑΤΑ

965

297 Διαθέσιμο
37333

Δρόμοι
Ο.Δ. 1967-68-69

30459

Δρόμοι
Ο.Δ. 1968

11995

349
Ο.Δ. 1967-68-69
237
Ο.Δ. 1968

ΣΥΛΛΑΤΑ
550

966

ΣΥΛΛΑΤΑ

Ρέματα
Ρέματα

1496
967

ΣΥΛΛΑΤΑ

103 Κοινοτικό κατάστημα
57

968

ΣΥΛΛΑΤΑ

39 Διαθέσιμο
7500

969

ΣΥΛΛΑΤΑ

298 Γήπεδο Μπάσκετ
45875

970

ΣΥΛΛΑΤΑ

680 Αγρός
2125

971

ΣΥΛΛΑΤΑ

87 Αγρός
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2378
972

ΣΥΛΛΑΤΑ

973

ΣΥΛΛΑΤΑ

974

ΣΥΛΛΑΤΑ

135 Αγρός
10375
8344

975

ΣΥΛΛΑΤΑ
159498

976

978

980

ΣΥΛΛΑΤΑ

981

573
Ο.Δ. 1930

Ρέμα

1752

581
Ο.Δ. 1930

Ρέμα

3812

607
Ο.Δ. 1930

Ρέμα

3128

627
Ο.Δ. 1930
Δρόμοι
Σ.Δ. 1960

Ρέμα

ΣΥΛΛΑΤΑ
19199

982

ΣΥΛΛΑΤΑ
3324

983

985
986
987

κοινοί
Ρέμα

15468

Δρόμοι
Σ.Δ. 1967

Διανομής

1875

1054
Σ.Δ. 1967

Ρέματα

κοινά

3250

1057
Σ.Δ. 1967

Ρέματα

κοινά

ΣΥΛΛΑΤΑ
ΣΥΛΛΑΤΑ
ΣΥΛΛΑΤΑ
ΣΥΛΛΑΤΑ

Ρέμα

892
Σ.Δ. 1960
918
Σ.Δ. 1960

ΣΥΛΛΑΤΑ
1880

984

κοινοί

2942
ΣΥΛΛΑΤΑ
ΣΥΛΛΑΤΑ

Δρόμοι

Διανομής

ΣΥΛΛΑΤΑ

979

1125Αγρός
289
Ο.Δ. 1930
Δρόμοι
Ο.Δ. 1930
1
Ο.Δ. 1930

ΣΥΛΛΑΤΑ
65375

977

1123 Αγρός

Ρέμα
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988
989
990
991
992

179

Δρόμοι
Σ.Δ. 1969

Διανομής

2875

1127Δρόμοι
Σ.Δ. 1982

Διανομής

321

Δρόμοι
Σ.Δ. 1982

Διανομής

17187

1119
Σ.Δ. 1982

Ρέματα

κοινά

10312

1122
Σ.Δ. 1982
1124
Σ.Δ. 1982

Ρέματα

κοινά

Ρέματα

κοινά

ΣΥΛΛΑΤΑ
ΣΥΛΛΑΤΑ
ΣΥΛΛΑΤΑ
ΣΥΛΛΑΤΑ
ΣΥΛΛΑΤΑ
2750

993

ΣΥΛΛΑΤΑ
6437

994

ΣΥΛΛΑΤΑ

362 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
7500

995

ΣΥΛΛΑΤΑ

363
7500

996

ΣΥΛΛΑΤΑ

364
1407

997

ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ

47 Σχολείο
52000

998

ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ

999

ΣΩΖΟΠΟΛΗ

1000

ΣΩΖΟΠΟΛΗ

118 Αγρός
3580

95 Σχολείο
96 Σχολείο

22187
1001

ΣΩΖΟΠΟΛΗ

116 Αγρός
8000

1002

ΣΩΖΟΠΟΛΗ

223 έλος προσωρινό κοινόχρηστο
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Β. Ανάλυση Οικονομικών Στοιχείων του Δήμου Ν.Προποντίδας

Η οικονομική κατάσταση του δήμου Ν.Προποντίδας απεικονίζεται στο Έντυπο 7 που
ακολουθεί. Διευκρινίζεται ότι για το έτος 2011 παρουσιάζονται τα προϋπολογισθέντα
οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά ψηφίστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ για τα έτη 2010
και 2009 τα στοιχεία προέρχονται από τους ενοποιημένους απολογισμούς των τριών πρώην
Δήμων (Μουδανιών, Τρίγλιας και Καλλικράτειας).
·

Απολογιστικά στοιχεία ετών 2009 και 2010:

Έσοδα:
Σύμφωνα με τους απολογισμούς, παρατηρείται μείωση των εσόδων κατά 13,9%. Το
μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του προηγούμενο έτους προέρχεται τα «Τακτικά Έσοδα»
(61,36%) τα οποία και μειώθηκαν κατά 7,24% σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2009. Το
μεγαλύτερο μέρος των τακτικών εσόδων προέρχεται από τα «Ανταποδοτικά Τέλη και
Δικαιώματα» (28,87%) τα οποία αυξήθηκαν κατά 10,06%. Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό
εσόδων προέρχεται από τις «Επιχορηγήσεις για Λειτουργικές Δαπάνες» (22,93%) οι οποίες
εμφανίζουν την εντυπωσιακή μείωση του 26,97% σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες του
2009. Οι πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία ανέρχονται στο 3,6%.
Σε ότι αφορά τα Έκτακτα Έσοδα διαπιστώνεται μείωση κατά 47,89%. Το μεγαλύτερο
μέρος προέρχεται από τις «Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές Δαπάνες» (8,9%) οι οποίες
μειώθηκαν κατά το εντυπωσιακό ποσοστό του 52,27%.
Έξοδα:
Σύμφωνα με τα αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία παρατηρείται μείωση και στην εξέλιξη
των εξόδων για τα έτη 2009 και 2010. Η μείωση αυτή ανέρχεται στο ποσοστό του 15,71%
(στον υπολογισμό δεν συμπεριλαμβάνεται το Αποθεματικό).
Τα «Έξοδα Χρήσης» του 2010 αποτελούν το 61,79% του συνόλου των εξόδων και
εμφανίζουν μείωση της τάξης του 7,45%. Το μεγαλύτερο μέρος των Εξόδων Χρήσης
αφορούν στις «Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού» που αποτελούν και το 24,87% του συνόλου
των εξόδων. Οι Αμοιβές και τα Έξοδα Προσωπικού εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 42,11%
σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2010. Οι «Παροχές Τρίτων» αποτελούν το 12,7% του
συνόλου των εσόδων και εμφανίζουν μείωση της τάξης του 20,10%. Μείωση (55,71%)
εμφανίζουν και οι «Πληρωμές για Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (παραχωρήσεις-
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παροχές-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις-δωρεές)» οι οποίες αποτελούν το 10,42% των συνολικών
εξόδων.
Στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες ανέρχονται στο 14,94% του συνόλου των εξόδων,
παρατηρείται μείωση της τάξης του 37,50%. Οι επενδύσεις για «Έργα» καταλαμβάνουν το
50,95% των επενδύσεων και εμφανίζουν μείωση της τάξης του 49,41%.
Σε ότι αφορά το «Αποθεματικό» παρατηρείται αύξηση της τάξης του 15,54%
·

Προϋπολογιστικά στοιχεία έτους 2011:

Έσοδα:
Τα προϋπολογισθέντα τακτικά έσοδα για το έτος ανήλθαν στο 57,89% του συνόλου των
εσόδων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των τακτικών εσόδων προβλέφθηκε στα «Ανταποδοτικά
Τέλη και Δικαιώματα» (20,24%) και στα «Λοιπά Τέλη, Δικαιώματα και Παροχή Υπηρεσιών»
(20,07%). Σε ότι αφορά τα προϋπολογισθέντα Έκτακτα Έσοδα, αυτά ανέρχονται στο
ποσοστό του 21,46% του συνόλου εσόδων. Το μεγαλύτερο μέρος των έκτακτων εσόδων
προβλέφθηκε στα «Έσοδα από Εκποίηση Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας» (16,33%).
Επιπροσθέτως, προβλέφθηκε ανάληψη συντονισμένης δημοτικής δράσης για την είσπραξη
«Εσόδων ΠΟΕ» σε ποσοστό αυξημένο κατά 205,17% σε σχέση με το αντίστοιχο
απολογισθέν ποσό έτους 2010.
Έξοδα:
Στον τομέα των εξόδων το μεγαλύτερο ποσοστό (23,25%) προβλέφθηκε στις «Αμοιβές
και Έξοδα Προσωπικού» των «Εξόδων Χρήσης» τα οποία με τη σειρά τους ανέρχονται στο
ποσοστό των 59,83% του συνόλου των εξόδων. Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό των
προϋπολογισθέντων Εξόδων Χρήσης αφορά στις «Παροχές Τρίτων» (17,36%). Στην τρίτη
θέση των Εξόδων Χρήσης βρίσκονται οι «Πληρωμές για Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε
Τρίτους» με ποσοστό 8,68%. Στον τομέα των Επενδύσεων προβλέφθηκαν δαπάνες της τάξης
του 18% (επί του συνόλου των εξόδων) εκ των οποίων το 59,83% για Έργα και το 21,67%
για Μελέτες. Σε ότι αφορά τις προϋπολογισθείσες Πληρωμές των Παρελθόντων Οικονομικών
Ετών (ΠΟΕ), αυτές ανήλθαν στο 19,25% του συνόλου των εξόδων.
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_07: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΣΟΔΑ €
0
01
02
03
04
05
06
07
1
11
12
13
14
15
16

2
21
22

3
31
32

4
41
42

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)

2011
1.540.000
64.500
11.452.500
11.352.000
1.530.000
6.226.000
580.000
32.745.000
2011
9.237.037
450.000
1.560.000

2010
993.745
17.664
7.797.322
897.858
388.242
6.193.578
283.253
16.571.662
2010
3.500
574.868
2.411.411

797.000
96.000
12.140.037

431.214
83.257
3.504.250

2009
889.416
25.876
7.084.356
999.598
309.387
8.480.800
75.252
17.864.685
2009
175.830
649.801
5.051.761
128.505
697.180
22.294
6.725.371

2011
2.027.000
89.922
2.116.922

2010
693.681

2009
345.580

693.681

345.580

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

2011
240.000
4.265.000
4.505.000

2010
1.076.490
1.076.490

2.702.441
2.702.441

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

2011
2.890.000
70000

2010
2.470.018

2009
1.729.107

2009
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
5
511
512

2.960.000

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

2011
100000
2.000.000
2.100.000
56.566.960

2.470.018
2010
2.690.776
2.690.776
27.006.877

1.729.107
2009
1.998.902
1.998.902
31.366.086

ΔΑΠΑΝΕΣ €
6
60
61
62
63
64
65
66
67
68
7
71
73
74
75

8
81
82
85

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Λοιπά γενικά έξοδα
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πίστης
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους παραχωρήσεις- παροχές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές
Λοιπά έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
Έργα
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

2011
13.149.750,00
989.600,00
9.819.175,00
46.000,00
496.800,00
1.915.000,00
2.487.050,00

2010
6.716.491,00
836.808,00
3.286.037,00
24.765,00
712.254,00
1.486.496,00
794.793,00

2009
4.726.150,00
750.598,00
4.112.955,00
20.337,00
34.822,00
856.129,00
789.247,00

4.911.000,00
30.000,00
33.844.375,00
2011
1.083.000,00
6.100.151,00
2.209.520,00
802.664,00
10.195.335,00

2.814.359,00
16.307,00
16.688.310,00
2010
294.715,00
2.216.936,00
352.954,00
1.169.400,00
4.034.006,00

6.354.532,00
32.656,00
18.032.253,00
2009
1.204.848,00
4.382.233,00
768.215,00
98.700,00
6.453.995,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ)
Λοιπές Αποδόσεις
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα
οικονομικά έτη
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

2011
10.510.000,00
380.000,00

2010
2.814.914,00
1.365.709,00

2009
4.027.382,00
1.031.581,00

10.890.000,00

4.180.623,00

5.058.962,00
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9
91

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Αποθεματικό
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)

2011
1.637.250,00
1.637.250,00
56.566.960,00

2010
2.103.937,00
2.103.937,00
27.006.877,00

2009
1.820.876,00
1.820.876,00
31.366.086,00
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Κεφάλαιο 1.2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
Στα προηγούμενα κεφάλαια ολοκληρώθηκε ο εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων
τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη
τριετία.
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι:
1. η διατύπωση του οράματος
2. η διατύπωση των κατευθυντηρίων πολιτικών επιλογών της Δημοτικής Αρχής για την
επόμενη περίοδο
3. η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος
4. η εξειδίκευση της στρατηγικής σε προτεραιότητες , Άξονες, Μέτρα και Στόχους
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ενέργεια 1η: Διατύπωση του οράματος
Ενέργεια 2η: Διατύπωση των κατευθυντηρίων πολιτικών επιλογών της Δημοτικής Αρχής για
την επόμενη περίοδο
Ενέργεια 3η: Καθορισμός της στρατηγικής
Ενέργεια 4η: Καθορισμόςτων Αξόνων, των Μέτρων και των Στόχων

1.2.1. Το όραμα και οι αρχές του Δήμου
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη διατύπωση του οράματος για την ανάπτυξη του Δήμου
(Περιοχή – Δημότες - Οργανισμός)
Αποστολή: Συνοπτική διατύπωση του σκοπού και του ρόλου (αντικειμένου δραστηριοποίησης)
του Δήμου. Αποστολή του Δήμου είναι:
«Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την
ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του».
Όραμα: Αποτελεί συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης του Δήμου ως
γεωγραφικής μονάδας και ως οργανισμού, για την επόμενη μεσο-μακροπρόθεσμη περίοδο, την
οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλέξει και με την ευρύτερη
δυνατή κοινωνική συναίνεση.
Διατύπωση των κατευθυντήριων πολιτικών επιλογών της δημοτικής αρχής για την
επόμενη περίοδο
Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά στις κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές της
Δημοτικής Αρχής για την επόμενη τριετία. Αυτές είναι σύμφωνα και με το προεκλογικό
πρόγραμμα του Δήμου :
Να οργανωθούν οι υπηρεσίες στις έδρες των πρώην Δήμων για την καλύτερη εξυπηρέτηση
της καθημερινότητας του πολίτη.
Να αξιοποιηθούν οι νέοι θεσμοί που προβλέπει ο νόμος “Καλλικράτης”, όπως Διοικητική
βοήθεια στο σπίτι, συμπαραστάτης του Δημότη, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης κ.α. για να
έχει τον πρώτο λόγο ο πολίτης.
Να εξασφαλισθεί η γεωγραφική αλλά κυρίως η ψυχική ενότητα όλων των δημοτών χωρίς
διακρίσεις και διαχωριστικές γραμμές.
Να δοθούν επιτόπου λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών αξιοποιώντας τις
πολλαπλές αρμοδιότητες που παρέχονται στον Δήμο.
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Να παραχωρηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες ευθύνες και δικαιώματα στους προέδρους,
στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες για να έχουν αυτές τον κύριο λόγο στον τόπο τους.
Να βοηθηθούν και να υπάρξει διέξοδος στους νέους προς την μάθηση, τον αθλητισμό και
τον πολιτισμό. Σύλλογοι και σωματεία πρέπει να έχουν την πολλαπλή και γενναία στήριξη του
Δήμου.
Να υπάρξει μέριμνα για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας
Να συνεχιστούν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Να προωθηθούν οι υπάρχουσες μελέτες.
Να αξιοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες και δυνατότητες που έχει ο τόπος μας.
Να επιτύχουμε την ισόρροπη ανάπτυξη παντού.
Να δοθεί προοπτική σε όλες και όλους και πάνω απ’ όλους στη νέα γενιά.
Πιο συγκεκριμένα οδηγός στο όραμα του Δήμου αποτελεί το προεκλογικό πρόγραμμα.
Επειδή η πόλη και τα χωριά όπου ζούμε, διαμορφώνονται από τον άνθρωπο και αυτά με
την σειρά τους διαμορφώνουν την ζωή του, πρέπει η ανάπτυξή τους να δίνει ιδιαίτερο βάρος
στην βελτίωση της κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής ποιότητας στο πλαίσιο ζωής και
εργασίας όλων των Δημοτών.
Η συγκρότηση πολιτικής στον τομέα του Πολεοδομικού σχεδιασμού και των έργων, δίνει
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση και τον περιορισμό των σύγχρονων αστικών προβλημάτων
όπως η λειτουργική ασφυξία, η χημική και ηχητική ρύπανση, το κυκλοφοριακό, η μοναξιά και
άλλα.
Κύριο μέλημά της Δημοτικής αρχής είναι μια ανθρώπινη διοίκηση. Μια διοίκηση κοντά
στον Δημότη. Πρώτα ο πολίτης ήταν και παραμένει η προτεραιότητα. Η αναβάθμιση της
ποιότητας της ζωής του ήταν είναι και θα είναι η κύρια επιδίωξή. Στόχος είναι ένας Δήμος
υπηρέτης του πολίτη. Ένας Δήμος με υπηρεσίες εξυπηρέτησης και κοινωνικής ανακούφισης.
Ένας δήμος που να διευκολύνει την ζωή μας. Να κάνει περισσότερο συνειδητοποιημένους
πολίτες και έτσι πιο απαιτητικούς. Διότι κατά τον Αριστοτέλη "ο πολίτης είναι ικανός να
κυβερνήσει αλλά και να κυβερνηθεί". Γιατί είναι απαραίτητος ο ενημερωμένος και απαιτητικός
πολίτης που θα πιέζει για παραπέρα βελτιώσεις ο οποίος θα έχει κριτικό λόγο, θα συμμετέχει
στα δρώμενα του Δήμου, θα αντιστέκεται στον συγκεντρωτισμό, την κηδεμονία, την πόλωση,
τις διακρίσεις.
Κατευθυντήριες αρχές: Η φιλοσοφία, οι αξίες και οι γενικές αρχές για τον τρόπο προσέγγισης
της αποστολής και του οράματος, για τον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων με τους πολίτες, για
τον τρόπο διοίκησης και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και για τον τρόπο διαχείρισης των
πόρων του Δήμου.
Αυτές είναι :
- Κινητοποίηση περιφερειακών πόρων και δυνατοτήτων
- Υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
- Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών
- Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με ΟΤΑ β βαθμού και τοπικούς φορείς
- Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης
- Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη
- Πολιτισμική ποικιλομορφία
- Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών
- Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση
- Ισόρροπη ανάπτυξη των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων
- Ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις
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1.2.2. Η στρατηγική του Δήμου
Η στρατηγική του Δήμου αποτελεί συνεκτικό σύνολο στόχων και πολιτικών, που
αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματός του.
Η διαμόρφωση της στρατηγικής σημαίνει :
1.
τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα
αντιμετωπίσει ο Δήμος και
2.
τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα
διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης.
Η διατύπωση της στρατηγικής του Δήμου γίνεται μέσω του καθορισμού Αξόνων, Μέτρων
και Στόχων, με αντικείμενο:
α. την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής.
β. την ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του Δήμου
γ. την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητάς του (με τη βελτίωση της λειτουργίας των
υπηρεσιών και των οργάνων του, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και της
υλικοτεχνικής υποδομής του)
δ. τη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης.
Απώτερος σκοπός του Δήμου, είναι η ορθολογική διαχείριση της χωρικής ανάπτυξης και
της ανταγωνιστικότητας της περιοχής. Γνώμονα για την πορεία αυτή αποτελούν οι άξονες
προτεραιότητας των κύριων χρηματοδοτικών μηχανισμών της Προγραμματικής Περιόδου 20072013, οι οποίοι θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αειφόρος
ανάπτυξη αυτού του σημαντικού τμήματος της ελληνικής επικράτειας και της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ): κατά τρόπο αυτοδύναμο αλλά και στα πλαίσια πλέον του
διεθνούς τοπίου.
Το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο χάραξης πολιτικής.
Στα πλαίσια του θα ενταχθούν μέτρα και δράσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν για την
επίτευξη συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων. Η επιλογή των τελευταίων πραγματοποιήθηκε
μέσω μίας διαδικασίας σύνθεσης. Κατά την διαδικασία αυτή εκτός από της καταγεγραμμένες
προτάσεις Φορέων, Νομικών προσώπων και κοινωνικών ομάδων του Δήμου, συνεκτιμήθηκάν
τα παρακάτω:
1. Οι Στρατηγικές Κατευθύνσεις της Ελλάδας στα πλαίσια των κοινοτικών
προτεραιοτήτων και σε απόλυτη εναρμόνιση με αυτές της Ε.Ε. (αναφέρεται παρακάτω στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του κεφαλαίου).
2. Οι Βασικές Προτεραιότητες Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
για την περίοδο 2007 – 2013 (αναφέρεται παρακάτω στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του κεφαλαίου).
3. Η ανάλυση SWOT για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στην
περιοχή μελέτης η οποία και φαίνεται πιο πάνω.
Το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού αποτελεί το πρώτο Βήμα για την σύνταξη του
Προγραμματικού Σχεδίου του Δήμου. Το επόμενο βήμα αποτελεί η αξιολόγηση των επί μέρους
μέτρων και δράσεων των οποίων και θα προγραμματιστεί η υλοποίηση.
Οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης μας δείχνουν το «πώς πρέπει να αλλάξει εσωτερικά ο
Δήμος προκειμένου να πετύχει τους στόχους τοπικής ανάπτυξης» και συγκεκριμένα :
§ ποιες αλλαγές θα επιδιώξει ο Δήμος στις δραστηριότητες και στις διαδικασίες του
§ ποιες αλλαγές θα επιδιώξει ο Δήμος στην οργάνωση και στις συνεργασίες του
§ ποιες αλλαγές θα επιδιώξει ο Δήμος στο προσωπικό και στην υλικοτεχνική
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υποδομή του
§ ποιες αλλαγές θα επιδιώξει ο Δήμος στα οικονομικά του
Όλα αυτά δύνανται να επιτευχθούν μέσω σωστών πολιτικών δράσης. Οι πολιτικές δράσης
αποτελούν γενικές κατευθύνσεις που καθοδηγούν, προσανατολίζουν ή περιορίζουν τις
ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών κατά την επιλογή των δράσεων των σχεδίων δράσης. Ως
εκ τούτου, από τη φύση τους, οι πολιτικές δράσης δεν διαφέρουν από τους στόχους εσωτερικής
ανάπτυξης. Η διαφορά τους έγκειται στον τρόπο υλοποίησής τους και είναι η εξής: για την
υλοποίηση των γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης θα χρειαστεί η κατάρτιση ειδικών
σχεδίων δράσης, ενώ οι πολιτικές δράσης θα υλοποιηθούν υιοθετούμενες από τις αρμόδιες
υπηρεσίες κατά την κατάρτιση των επί μέρους σχεδίων δράσης.
Οι πολιτικές δράσης του Δήμου παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:
Θεματικός τομέας

Πολιτικές δράσης
Επίσπευση ωρίμανσης δράσεων
Ωρίμανση “μεγάλων έργων” και παρεμβάσεων ευρείας κλίμακας για
την ευρύτερη περιοχή του Δήμου
Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στη
δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των πολιτών
Αξιοποίηση του εθελοντισμού
Ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και υποστηρικτικών
δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων προώθησης του
τουρισμού και ενίσχυσης της απασχόλησης

Δραστηριότητες και Ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων και υλοποίηση νέων έργων
διαδικασίες
τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών
Βελτίωση της επάρκειας, της ποιότητας και της παραγωγικότητας
των υφιστάμενων τεχνικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών,
κοινωνικών, πολιτιστικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων με
σκοπό την ποιοτικότερη, οικονομικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση
του πολίτη
Επιδίωξη συμμετοχής των πολιτών και των τοπικών συμβουλίων
ιδίως σε ζητήματα αναπτυξιακού προγραμματισμού
Επιδίωξη για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων των οργάνων
διοίκησης και για συστηματικό έλεγχο της εφαρμογής τους

Οργάνωση
συνεργασίες

Βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου με γνώμονα την
αντιμετώπιση των υφιστάμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών, την
και
εσωτερική αναδιάρθρωση και ευελιξία των υπηρεσιών του Δήμου
ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αποφυγή επικάλυψης
αρμοδιοτήτων
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Αύξηση των συνεργασιών του Δήμου και αναβάθμιση – αξιοποίηση
υφισταμένων
Συντονισμός της δράσης του Δήμου με άλλους φορείς αλλά και
περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών
Συμμετοχή του Δήμου σε τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα και
αξιοποίηση της υφιστάμενης συμμετοχής του σ’ αυτά
Βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού και επιδίωξη
συγκέντρωσης δημοτικών υπηρεσιών σε ένα κτίριο
Συντήρηση και αναβάθμιση / συμπλήρωση του υφιστάμενου Η/Μ
εξοπλισμού
Προσωπικό
υλικοτεχνική
υποδομή

καιΑξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού σύμφωνα με τα τυπικά και
ουσιαστικά του προσόντα μέσω της βέλτιστης κατανομή του στις επί
μέρους οργανωτικές μονάδες
Αναβάθμιση των γνώσεων και της ενημέρωσης του ανθρώπινου
δυναμικού (αιρετών και προσωπικού) μέσω υλοποίησης προγραμμάτων
συνεχιζόμενης κατάρτισης
Προγραμματισμός αγοράς νέων οχημάτων
Προγραμματισμός και υλοποίηση επενδύσεων

Οικονομικά

Αύξηση των ιδίων εσόδων
Έλεγχος του λειτουργικού κόστους
Αποτελεσματικότερη είσπραξη εσόδων
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1.2.3. Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου
Καθορισμός των Αξόνων
Η εξειδίκευση της στρατηγικής ξεκινά με τον προσδιορισμό των αξόνων. Οι άξονες αυτοί
αφορούν:
Α. στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
Β. στην ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας και των μέτρων για την υγεία, την παιδεία, τον
πολιτισμό και τον αθλητισμό
Γ. στην οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση
Δ. στην ανάπτυξη του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών, και στη
βελτίωση των σχέσεών τους με τους πολίτες, τους λοιπούς δημόσιους και άλλους τοπικούς
φορείς.
Ο τελευταίος άξονας αφορά:
α. Στη γενική οργάνωση και λειτουργία του Δήμου, καθώς και σε ζητήματα
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και χρηστής δημοτικής διοίκησης.
β. Στις οριζόντιες ή υποστηρικτικές λειτουργίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων
του .
γ. Στις ανάγκες υποστήριξης των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών για την
αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και για
τη γενικότερη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου.
Οι άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου είναι τέσσερις:
Άξονας 1ος
Άξονας 2ος
Άξονας 3ος
Άξονας 4ος
Δήμου»

«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»
«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»,
«Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»
«Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του

για κάθε έναν από τους οποίους εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι τοπικής ή εσωτερικής
ανάπτυξης.
Καθορισμός των Μέτρων
Στο κεφάλαιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού εξειδικεύεται η στρατηγική σε Άξονες, Μέτρα και
Στόχους για την επόμενη πενταετία.
Τα Μέτρα αφορούν:
Άξονας 1ος«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»
Μέτρα:
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Άξονας 2ος«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση, δια βίου Μάθηση, Πολιτισμός και
Αθλητισμός»
Μέτρα:
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ& ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
Άξονας 3ος«Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»
Μέτρα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΚΟ
Άξονας 4ος «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του
Δήμου»
Μέτρα:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Καθορισμός των Στόχων
Καθορισμός των στόχων τοπικής ανάπτυξης

Οι στόχοι τοπικής ανάπτυξης είναι τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία πρέπει κατά προτεραιότητα να
αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη περίοδο, προκειμένου να εκπληρώσει καλύτερα την
αποστολή του.
Κρίσιμα ζητήματα που θα
αντιμετωπίσει ο Δήμος την
επόμενη τριετία στην
περιοχή του

Στόχοι τοπικής ανάπτυξης

Τα ζητήματα άμεσης προτεραιότητας είναι διατυπωμένα αρνητικά, ως προβλήματα, ενώ οι
στόχοι διατυπώνονται θετικά.
Οι στόχοι τοπικής ανάπτυξης, διακρίνονται σε υπηρεσιακούς και σε δια-υπηρεσιακούς:
- Οι υπηρεσιακοί στόχοι αντιστοιχούν στις κύριες λειτουργίες.
- Οι δια - υπηρεσιακοί στόχοι αφορούν σε πολύπλευρα ζητήματα που υπερβαίνουν τις
αρμοδιότητες των επιμέρους υπηρεσιών του Δήμου, με αρμοδιότητα σε κύριες
λειτουργίες. Πιθανόν να υπερβαίνουν και τις αρμοδιότητες του ίδιου του Δήμου ως
διοικητικής μονάδας.
Για την αντιμετώπιση αυτών των πολύπλευρων ζητημάτων σχεδιάζονται ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης, που απαιτούν το συντονισμό της δράσης δύο ή περισσότερων
κάθετων υπηρεσιών ή και πιθανά άλλων δομών εκτός Δήμου.
Μετά από την ιεράρχηση των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, επιλέχθηκαν
ορισμένα από αυτά, προκειμένου να αποτελέσουν γενικούς στόχους της στρατηγικής του
Δήμου. Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης επομένως είναι τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία
πρέπει κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη περίοδο, προκειμένου
να εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή του.

Σελίδα 381 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

Θεματικός
τομέας

Γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης
Εξασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού σε
όλο το Δήμο
Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του Δήμου διαχείριση
στερεών αποβλήτων – Ανακύκλωση
Βελτίωση και επέκταση του αποχετευτικού δικτύου του
Δήμου και επεξεργασία των υγρών λυμάτων όλου του
Δήμου
Μείωση της ρύπανσης - προστασία φυσικού περιβάλλοντος
Αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, βελτίωση και εξασφάλιση
νέων χώρων στάθμευσης
Προώθηση
οικιστικών
παρεμβάσεων

Περιβάλλον
ποιότητα ζωής

αναπλάσεων,

πολεοδομικών

και Βελτίωση
οικιστικού
περιβάλλοντος
με
αναπλάσεις
αναβαθμίσεις και επέκταση – αναβάθμιση - προστασία χώρων
πρασίνου
Οργάνωση και έλεγχος άρδευσης
Αξιοποίηση ΑΠΕ – Εξοικονόμηση ενέργειας
Βελτίωση του οδικού δικτύου και ανάπτυξη των συγκοινωνιών
Προώθηση
ενεργειών
βελτίωσης,
προστασίας
και
αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Ανάδειξη του
φυσικού πλούτου του Δήμου στα πλαίσια της βιώσιμης και
αειφόρου ανάπτυξης
Ανάπτυξη υποδομών
Επικοινωνιών

τεχνολογιών

πληροφορικής

–

Προστασία – Ανάδειξη παράκτιας ζώνης
Κοινωνική
Πολιτική,
Παιδεία,
Πολιτισμός και
Αθλητισμός

Υποστήριξη πρωτοβουλιών για την Νεολαία
Βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας,
φροντίδας και κοινωνικής ενσωμάτωσης
Βελτίωση, συμπλήρωση
εκπαίδευσης

υποδομών

και

στήριξη

της
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Αναβάθμιση,
αξιοποίηση
υποδομών
άθλησης,
δημιουργία νέων. Ενίσχυση πολιτιστικών και αθλητικών
δραστηριοτήτων
Προώθηση και ανάπτυξη συνεργασιών του Δήμου στους
τομείς του Πολιτισμού του Αθλητισμού

Συνολική αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής του Δήμου
των θεσμών και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
Προώθηση ενεργειών και σε συνεργασία με άλλους φορείς για
τη δημιουργία οικονομικών υποδομών.
Συνεργασία με τους φορείς για την προσέλκυση τουρισμού και
την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού.
Τοπική Οικονομία και
Συμβολή στην προώθηση της απασχόλησης, παροχή έγκαιρης
Απασχόληση
και έγκυρης ενημέρωσης
Στήριξη αγροτικού τομέα και αγροτικού πληθυσμού καθώς
και ενέργειες προώθησης τοπικών αγροτικών προϊόντων
Ανάδειξη
και
στήριξη
των
κλάδων
δραστηριοτήτων με συγκριτικό πλεονέκτημα.

οικονομικών

Καθορισμός των στόχων εσωτερικής ανάπτυξης
Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου

Εσωτερική ανάπτυξη ή βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου, είναι η βελτίωση
της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του,
θεωρούμενου τόσο ως οργανισμού παροχής δημόσιων υπηρεσιών αλλά και ως πολιτικού,
κοινωνικού και αναπτυξιακού θεσμού.
Η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η νομιμοποίηση αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης
της λειτουργίας του Δήμου που αξιολογούν τα εξής :
Αποτελεσματικότητα : Αξιολογεί το κατά πόσο οι εκροές και τα αποτελέσματα της δράσης του
Δήμου αποκλίνουν από τους στόχους που έχουν τεθεί. Με άλλους όρους αξιολογεί την ποσοτική
επάρκεια και την ποιότητα των εκροών καθώς και τις ωφέλειες που δημιουργούνται στους
αποδέκτες, από τις δράσεις του Δήμου.
Αποδοτικότητα: Αξιολογεί το κατά πόσο οι δράσεις του Δήμου αποδίδουν το μέγιστο δυνατό
αποτέλεσμα με το ελάχιστο δυνατό κόστος και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, διατηρώντας την
απαίτηση ποιότητας.
Νομιμοποίηση: Αξιολογεί το κατά πόσο οι στόχοι του Δήμου αποκλίνουν από τις ανάγκες, τις
αξίες και τις προσδοκίες όλων των εμπλεκόμενων από το εξωτερικό και το εσωτερικό
περιβάλλον του Δήμου. Για τη διασφάλιση της νομιμοποίησης της λειτουργίας απαιτείται η
άσκηση ανοικτής, διαφανούς, συμμετοχικής και δίκαιης τοπικής διακυβέρνησης.
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Ο αποτελεσματικός και αποδοτικός Δήμος, εξασφαλίζει:
- Την επίτευξη των στόχων του.
- Την ποιότητα των παραγόμενων δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών και την
ανταπόκρισή τους προς τις ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων και των
οργανώσεών τους .
- Την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου.
- Την καλύτερη δυνατή απόδοση των χρηματο-οικονομικών πόρων.
Ο Δήμος που τηρεί τις αρχές της «χρηστής» διακυβέρνησης (good governance), εκτός από τη
παραδοσιακή αξία της νομιμότητας και τις διοικητικές αξίες της αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας, τηρεί επί πλέον και τις ακόλουθες αρχές κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα,
που αφορούν στη δημοκρατική νομιμοποίηση της λειτουργίας του ως δημόσιου οργανισμού :
- Τη διαφάνεια της λειτουργίας του.
- Την ενεργό συμμετοχή και τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στις αποφάσεις του.
- Την υπευθυνότητα και τη λογοδοσία για τις πράξεις του.
- Τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση.
- Την ισοτιμία στις σχέσεις Δήμου-πολίτη
Η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου εξασφαλίζεται μέσω της βελτίωσης των χαρακτηριστικών
του στις ακόλουθες ενότητες:
- Οργανωτική δομή και συστήματα λειτουργίας
- Ανθρώπινο δυναμικό
- Συνεργασίες
- Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
- Κτιριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός
- Οικονομικά και περιουσία
Οι στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης υποδεικνύουν «πως πρέπει να αλλάξει εσωτερικά ο Δήμος
προκειμένου να πετύχει τους στόχους τοπικής ανάπτυξης» και συγκεκριμένα :
- ποιες αλλαγές θα επιδιώξει στην οργανωτική δομή και στα συστήματα λειτουργίας
- ποιες αλλαγές θα επιδιώξει στο ανθρώπινο δυναμικό και στις συνεργασίες
- ποιες αλλαγές θα επιδιώξει σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
- ποιες αλλαγές θα επιδιώξει στην κτιριακή υποδομή και το τεχνικό εξοπλισμό του
- ποιες αλλαγές θα επιδιώξει στα οικονομικά και τη διαχείριση της περιουσίας του
Κρίσιμα ζητήματα που θα
αντιμετωπίσει ο Δήμος την
επόμενη τριετία στο
εσωτερικό του περιβάλλον

Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης

Για την επίτευξη των στόχων εσωτερικής ανάπτυξης αρμόδιες είναι οι υποστηρικτικές ή
οριζόντιες υπηρεσίες. Μέσω των υποστηρικτικών ή οριζόντιων υπηρεσιών επιτυγχάνεται ο
συντονισμός, ο έλεγχος και ο προσανατολισμός των κύριων υπηρεσιών από τα όργανα
διοίκησης σε κοινά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία τους, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση
της διοικητικής ικανότητάς τους, δηλ. το να λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά.
Τα όργανα διοίκησης εξασφαλίζουν συνέργιες, θέτοντας οριζόντιους στόχους εσωτερικής
ανάπτυξης τους οποίους, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, πρέπει να εφαρμόσουν όλες οι
κύριες υπηρεσίες. Οι υποστηρικτικές ή οριζόντιες υπηρεσίες, επομένως είναι αρμόδιες για την
επίτευξη στόχων εσωτερικής ανάπτυξης.
Οι στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης αποτελούν γενικές κατευθύνσεις που καθοδηγούν,
προσανατολίζουν ή περιορίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών κατά την
επιλογή των δράσεων των σχεδίων δράσης.
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Θεματικός τομέας

Γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης
Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη

Εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης με στόχο την
βελτίωση - αναβάθμιση των διαδικασιών προγραμματισμού,
Δραστηριότητες και παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου
διαδικασίες
Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης
Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής
των πολιτών
Οργάνωση
συνεργασίες

και

Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας
Ανάπτυξη συνεργασιών καθώς και διεθνών και διακρατικών
σχέσεων
Προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας – επιμόρφωση
υπαλλήλων

Προσωπικό
υλικοτεχνική
υποδομή

και

Βελτίωση των υποδομών (κτιριακές, μηχανολογικές κτλ)
Ευρύτερη και πληρέστερη αξιοποίηση νέων τεχνολογιών,
αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας
Αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση
των πόρων

Οικονομικά

Εντοπισμός χρηματοδοτικών μηχανισμών και ανεύρεση πόρων
Αειφόρος οικονομική ανάπτυξη - Οικονομίες κλίμακας
Εξορθολογισμός δαπανών και εξοικονόμηση πόρων
Βελτίωση οικονομικής διαχείρισης

Συγκρότηση ιεραρχικού διαγράμματος
Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι συγκροτούν ιεραρχικό διάγραμμα (δένδρο), στο οποίο
γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της αποστολής και του οράματος του Δήμου.
Κατεβαίνοντας στα επίπεδα του δένδρου γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της στρατηγικής.
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Κατά συνέπεια, το όραμα του Δήμου θα αναλύεται σε 4 Άξονες προτεραιότητας. Οι Άξονες
αναλύονται σε Μέτρα και κάθε Μέτρο περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους Στόχους.
Η προηγούμενη διάρθρωση αποτελεί την αρχιτεκτονική του ΕΠ και την προγραμματική
δομή του Δήμου, που αντανακλά τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της δημοτικής πολιτικής και
διαφέρει από την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του
προσώπων. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να διαμορφωθεί η εικόνα ενός ενιαίου και
συνεκτικού προγράμματος, που βασίζεται σε ιεραρχημένες συνολικές προτεραιότητες με βάση
την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και τα κρίσιμα ζητήματα.
Καθορισμός της αρμόδιας υπηρεσίας για κάθε στόχο και των ενδεικτικών κατηγοριών
δράσεων για την επίτευξη των στόχων
Για κάθε στόχο, ορίζεται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η αρμόδια
υπηρεσία που θα έχει την ευθύνη για την επίτευξή του. Επιπρόσθετα προτείνεται να
προσεγγίζονται σε αρχικό επίπεδο και οι ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων που υποστηρίζουν την
επίτευξη των Στόχων.
Στην περίπτωση των δια-υπηρεσιακών στόχων, για την επίτευξη των οποίων απαιτείται ο
συντονισμός της δράσης δύο ή περισσότερων κύριων υπηρεσιών ή και πιθανά άλλων δομών
εκτός του Δήμου, η αρμόδια υπηρεσία θα έχει την ευθύνη συντονισμού των εμπλεκόμενων
υπηρεσιών. Μέσω του καθορισμού της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την επίτευξη ενός
στόχου από την Εκτελεστική Επιτροπή, γίνεται η σύνδεση της προγραμματικής δομής (Άξονες,
Μέτρα και Στόχοι, Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων) με την οργανωτική δομή του Δήμου
(υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων).
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Κύριο μέλημά της Δημοτικής αρχής είναι μια ανθρώπινη διοίκηση. Μια διοίκηση κοντά στον
Δημότη. Πρώτα ο πολίτης ήταν και παραμένει η προτεραιότητα. Η αναβάθμιση της ποιότητας της
ζωής του ήταν είναι και θα είναι η κύρια επιδίωξή. Στόχος είναι ένας Δήμος υπηρέτης του πολίτη.
Ένας Δήμος με υπηρεσίες εξυπηρέτησης και κοινωνικής ανακούφισης. Ένας δήμος που να
διευκολύνει την ζωή μας. Να κάνει περισσότερο συνειδητοποιημένους πολίτες και έτσι πιο
απαιτητικούς. Διότι κατά τον Αριστοτέλη "ο πολίτης είναι ικανός να κυβερνήσει αλλά και να
κυβερνηθεί". Γιατί είναι απαραίτητος ο ενημερωμένος και απαιτητικός πολίτης που θα πιέζει για
παραπέρα βελτιώσεις ο οποίος θα έχει κριτικό λόγο, θα συμμετέχει στα δρώμενα του Δήμου, θα
αντιστέκεται στον συγκεντρωτισμό, την κηδεμονία, την πόλωση, τις διακρίσεις.
Να οργανωθούν οι υπηρεσίες στις έδρες των πρώην Δήμων για την καλύτερη εξυπηρέτηση της
καθημερινότητας του πολίτη.
Να αξιοποιηθούν οι νέοι θεσμοί που προβλέπει ο νόμος “Καλλικράτης”, όπως Διοικητική
βοήθεια στο σπίτι, συμπαραστάτης του Δημότη, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης κ.α. για να έχει
τον πρώτο λόγο ο πολίτης.
Να εξασφαλισθεί η γεωγραφική αλλά κυρίως η ψυχική ενότητα όλων των δημοτών χωρίς
διακρίσεις και διαχωριστικές γραμμές.
Να δοθούν επιτόπου λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών αξιοποιώντας τις πολλαπλές
αρμοδιότητες που παρέχονται στον Δήμο.
Να παραχωρηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες ευθύνες και δικαιώματα στους προέδρους, στις
Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες για να έχουν αυτές τον κύριο λόγο στον τόπο τους.
Να βοηθηθούν και να υπάρξει διέξοδος στους νέους προς την μάθηση, τον αθλητισμό και τον
πολιτισμό. Σύλλογοι και σωματεία πρέπει να έχουν την πολλαπλή και γενναία στήριξη του Δήμου.
Να υπάρξει μέριμνα για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας
Να συνεχιστούν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Να προωθηθούν οι υπάρχουσες μελέτες.
Να αξιοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες και δυνατότητες που έχει ο τόπος μας.
Να επιτύχουμε την ισόρροπη ανάπτυξη παντού.
Να δοθεί προοπτική σε όλες και όλους και πάνω απ’ όλους στη νέα γενιά.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
-

Κινητοποίηση περιφερειακών πόρων και δυνατοτήτων
Υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών
Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με ΟΤΑ β βαθμού και τοπικούς φορείς
Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης
Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη
Πολιτισμική ποικιλομορφία
Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών
Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση
Ισόρροπη ανάπτυξη των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων
Ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις
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Άξονας 1 :
Μέτρο 1.1.
Κωδικός
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στόχος

Δ/νση Ποιότητας
Μείωση
της
ρύπανσης
Καθαριότητας
προστασία φυσικού περιβάλλοντος
Περιβάλλοντος
Βελτίωση
του
επιπέδου Δ/νση Ποιότητας
καθαριότητας
του
Δήμου Καθαριότητας
διαχείριση στερεών αποβλήτων – Περιβάλλοντος
Ανακύκλωση
Προώθηση
ενεργειών
Δ/νση Ποιότητας
βελτίωσης, προστασίας και
Καθαριότητας
αποκατάστασης του φυσικού
Περιβάλλοντος
περιβάλλοντος. Ανάδειξη του
φυσικού πλούτου του Δήμου
στα πλαίσια της βιώσιμης και
αειφόρου ανάπτυξης
Δ/νση Ποιότητας
Προστασία – Ανάδειξη
Καθαριότητας
παράκτιας ζώνης
Περιβάλλοντος

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Στόχος

1.3.1

1.3.2
1.3.3

Ζωής
Κατασκευή Σταθμού
και
μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων
Ζωής
και

Ζωής
και

Ενδεικτικές
Κατηγορίες Δράσεων

Αρμόδια Υπηρεσία

Βελτίωση
οικιστικού
περιβάλλοντος με αναπλάσεις
αναβαθμίσεις και επέκταση –
αναβάθμιση - προστασία χώρων
πρασίνου
Προώθηση
οικιστικών
αναπλάσεων,
πολεοδομικών
παρεμβάσεων
Αντιμετώπιση
του
κυκλοφοριακού, βελτίωση και
εξασφάλιση
νέων
χώρων
στάθμευσης

Δ/νση
Υπηρεσιών

Τεχνικών

Δ/νση
Υπηρεσιών

Τεχνικών

Δ/νση
Υπηρεσιών

Τεχνικών

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Μέτρο 1.3.
Κωδικός

Ζωής
και Αποκατάσταση ΧΑΔΑ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέτρο 1.2.
Κωδικός

Ενδεικτικές
Κατηγορίες Δράσεων

Αρμόδια Υπηρεσία

Στόχος

Ενδεικτικές
Κατηγορίες Δράσεων

Αρμόδια Υπηρεσία

Ανάπτυξη υποδομών τεχνολογιών Δ/νση
πληροφορικής και Επικοινωνιών
Προγραμματισμού
Οργάνωσης
και
Πληροφορικής
Βελτίωση του οδικού δικτύου και Δ/νση
Τεχνικών
ανάπτυξη των συγκοινωνιών
Υπηρεσιών
Αξιοποίηση ΑΠΕ – Εξοικονόμηση Δ/νση Ποιότητας Ζωής
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ενέργειας
Οργάνωση και έλεγχος άρδευσης
1.3.4

1.3.5

1.3.6

Άξονας 2 :
Μέτρο 2.1.
Κωδικός
2.1.1.

2.1.2
Μέτρο 2.2.
Κωδικός

2.2.1.

Εξασφάλιση της ποιότητας και της
ποσότητας του νερού σε όλο το
Δήμο
Βελτίωση και επέκταση του
αποχετευτικού δικτύου του Δήμου
και επεξεργασία των υγρών
λυμάτων όλου του Δήμου

Κοινωνική Πολιτική – Παιδεία - Πολιτισμός και Αθλητισμός
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Ενδεικτικές
Στόχος
Αρμόδια Υπηρεσία
Κατηγορίες Δράσεων
Βελτίωση και ανάπτυξη των Δ/νση
Κοινωνικής
υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας Προστασίας, Παιδείας
και φροντίδας
και Πολιτισμού
Ανάπτυξη
υπηρεσιών
υγείας, Δ/νση
Κοινωνικής
υποβοήθηση υπηρεσιών υγείας Προστασίας, Παιδείας
άλλων φορέων προς τους δημότες και Πολιτισμού
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Ενδεικτικές
Στόχος
Αρμόδια Υπηρεσία
Κατηγορίες Δράσεων
Βελτίωση και ανάπτυξη των
Δ/νση
Κοινωνικής
υπηρεσιών
κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας
μέριμνας
και
κοινωνικής
και Πολιτισμού
ενσωμάτωσης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Μέτρο 2.3.
Κωδικός

Στόχος
Στήριξη, ανάπτυξη δια βίου
μάθησης

2.3.2

Βελτίωση,
υποδομών και
εκπαίδευσης

συμπλήρωση
στήριξη της

Δ/νση
Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού
Δ/νση
Τεχνικών
Υπηρεσιών

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Μέτρο 2.4.

2.4.1.

Ενδεικτικές
Κατηγορίες Δράσεων

Αρμόδια Υπηρεσία

2.3.1.

Κωδικός

Καθαριότητας
και
Περιβάλλοντος
Δ/νση Ποιότητας Ζωής
Καθαριότητας
και
Περιβάλλοντος
Δ/νση Ποιότητας Ζωής
Καθαριότητας
και
Περιβάλλοντος
Δ/νση Ποιότητας Ζωής
Καθαριότητας
και
Περιβάλλοντος

Στόχος
Αναβάθμιση, αξιοποίηση
υποδομών
άθλησης,
δημιουργία
νέων.
Ενίσχυση πολιτιστικών

Ενδεικτικές
Κατηγορίες Δράσεων

Αρμόδια Υπηρεσία
Οργανισμός Πολιτισμού
Αθλητισμού
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2.4.2

2.4.3

και
αθλητικών
δραστηριοτήτων
Προώθηση
και
ανάπτυξη
συνεργασιών του Δήμου στους
τομείς του Πολιτισμού του
Αθλητισμού
Συνολική αναβάθμιση της
πολιτιστικής ζωής του
Δήμου των θεσμών και
ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς

2.5.1.

2.5.2

2.5.3
Άξονας 3 :
Μέτρο 3.1.

Οργανισμός Πολιτισμού
Αθλητισμού

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ& ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Μέτρο 2.5.
Κωδικός

Δ/νση
Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού

Στόχος

Ενδεικτικές
Κατηγορίες Δράσεων

Αρμόδια Υπηρεσία

Δ/νση
Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού
Υποστήριξη
πρωτοβουλιών Δ/νση
Κοινωνικής
ισότητας των φύλων
Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού
Υποστήριξη πρωτοβουλιών ίσων Δ/νση
Κοινωνικής
ευκαιριών για όλους
Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού
Υποστήριξη πρωτοβουλιών για
την Νεολαία

Τοπική Οικονομία-Απασχόληση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ
Ενδεικτικές
Κατηγορίες Δράσεων

Κωδικός

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

3.1.1.

Προώθηση ενεργειών και σε
συνεργασία με άλλους φορείς
για τη δημιουργία οικονομικών
υποδομών.

Δ/νση
Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μέτρο 3.2.
Κωδικός

3.2.1.

3.2.2

3.2.3

Ενδεικτικές
Κατηγορίες Δράσεων

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Συνεργασία με τους φορείς για
την προσέλκυση τουρισμού και
την ανάπτυξη ειδικών μορφών
τουρισμού.
Στήριξη αγροτικού τομέα και
αγροτικού πληθυσμού καθώς
και
ενέργειες
προώθησης
τοπικών αγροτικών προϊόντων
Ανάδειξη και στήριξη των
κλάδων
οικονομικών
δραστηριοτήτων με συγκριτικό
πλεονέκτημα.

Δ/νση
Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης
Δ/νση
Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης
Δ/νση
Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης
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Μέτρο 3.3.
Κωδικός
3.3.1.
Μέτρο 3.4.
Κωδικός
3.4.1.

3.4.2
Άξονας 4 :
Μέτρο 4.1.
Κωδικός

4.1.1

4.1.2
4.1.3

Μέτρο 4.2.
Κωδικός

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ενδεικτικές
Στόχος
Αρμόδια Υπηρεσία
Κατηγορίες Δράσεων
Συμβολή στην προώθηση της Δ/νση
Κοινωνικής
απασχόλησης, παροχή έγκαιρης Προστασίας, Παιδείας
και έγκυρης ενημέρωσης
και Πολιτισμού
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΚΟ
Ενδεικτικές
Στόχος
Αρμόδια Υπηρεσία
Κατηγορίες Δράσεων
Ανάπτυξη του εθελοντισμού Δ/νση
Κοινωνικής
οργάνωση θεματικών ομάδων Προστασίας, Παιδείας
εθελοντών
και Πολιτισμού
Προώθηση
σχέσεων
και Δ/νση
Κοινωνικής
συνεργασιών
με
Μη Προστασίας, Παιδείας
Κυβερνητικές Οργανώσεις.
και Πολιτισμού
Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
Ενδεικτικές
Στόχος
Αρμόδια Υπηρεσία
Κατηγορίες Δράσεων
Ανάπτυξη
ηλεκτρονικής Δ/νση
εξυπηρέτησης των πολιτών
Προγραμματισμού
Οργάνωσης
και
Πληροφορικής
Βελτίωση της εξυπηρέτησης Δ/νση ΚΕΠ
του πολίτη
Ανάπτυξη
διαδικασιών Δ/νση
Διοικητικών
αμφίδρομης επικοινωνίας και Υπηρεσιών
συμμετοχής των πολιτών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ενδεικτικές
Στόχος
Αρμόδια Υπηρεσία
Κατηγορίες Δράσεων
Δ/νση
Βελτίωση
της
εσωτερικής Προγραμματισμού
οργάνωσης και λειτουργίας
Οργάνωσης
και
Πληροφορικής
Βελτίωση της λειτουργίας των Δ/νση
Διοικητικών
οργάνων διοίκησης
Υπηρεσιών
Δ/νση
Ανάπτυξη συνεργασιών καθώς
Προγραμματισμού
και διεθνών και διακρατικών
Οργάνωσης
και
σχέσεων
Πληροφορικής
Ανάπτυξη
πληροφοριακών Δ/νση
συστημάτων
και Προγραμματισμού
προγραμμάτων
Οργάνωσης
και
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4.2.5

Μέτρο 4.3.
Κωδικός
4.3.1
4.3.2

Εφαρμογή
σύγχρονων
συστημάτων
διοίκησης
με
στόχο
την
βελτίωση
αναβάθμιση των διαδικασιών
προγραμματισμού,
παρακολούθησης
και
αξιολόγησης της λειτουργίας
του Δήμου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Κωδικός

Στόχος
Αξιοποίηση
Περιουσίας

4.4.2

Αποδοτικότερη
και
αποτελεσματικότερη κατανομή
και αξιοποίηση των πόρων

4.4.3

Εντοπισμός
μηχανισμών
πόρων

4.4.6

της

Ενδεικτικές
Κατηγορίες Δράσεων

Αρμόδια Υπηρεσία

4.4.1

4.4.5

και

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ
Ενδεικτικές
Στόχος
Αρμόδια Υπηρεσία
Κατηγορίες Δράσεων
Προώθηση της γνώσης και της Δ/νση
Διοικητικών
καινοτομίας – επιμόρφωση Υπηρεσιών
υπαλλήλων
Βελτίωση
των
υποδομών Δ/νση
Τεχνικών
(κτιριακές, μηχανολογικές κτλ)
Υπηρεσιών

Μέτρο 4.4.

4.4.4

Πληροφορικής
Δ/νση
Προγραμματισμού
Οργάνωσης
Πληροφορικής

Δημοτικής

χρηματοδοτικών
και ανεύρεση

Αειφόρος οικονομική ανάπτυξη
- Οικονομίες κλίμακας
Εξορθολογισμός δαπανών και
εξοικονόμηση πόρων
Βελτίωση
οικονομικής
διαχείρισης

Δ/νση
Οικονομικών
Υπηρεσιών
Δ/νση
Προγραμματισμού
Οργάνωσης
και
Πληροφορικής
Δ/νση
Προγραμματισμού
Οργάνωσης
και
Πληροφορικής
Δ/νση
Οικονομικών
Υπηρεσιών
Δ/νση
Οικονομικών
Υπηρεσιών
Δ/νση
Οικονομικών
Υπηρεσιών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Παρακάτω αναφέρονται οι Στρατηγικές Κατευθύνσεις της Ελλάδας στα πλαίσια των κοινοτικών
προτεραιοτήτων και σε απόλυτη εναρμόνιση με αυτές της Ε.Ε. με τις οποίες και πρέπει να εναρμονίζονται οι στόχοι
και οι στρατηγικές του Δήμου μας.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007- 2013
1 Η συνολική στρατηγική προσέγγιση
Η πορεία της Ελληνικής οικονοµίας καθορίζεται σε σηµαντικό βαθµό από την ικανότητα προσαρµογής της στο διεθνές
περιβάλλον µέσω µιας ισχυρής και διαρκούς ώθησης της ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται σύνθετη και
ολοκληρωµένη δράση σε ευρύ πεδίο της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής.
Η στρατηγική εστιάζει στην ανάγκη άσκησης πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
µε τρόπο, που θα καταστήσει τις Περιφέρειες αλλά και τις πόλεις της χώρας τόπους έλξης και εγκατάστασης επιχειρήσεων,
βελτιώνοντας ταυτόχρονα το βιοτικό επίπεδο των
πολιτών της και αµβλύνοντας τις διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Η νέα αυτή προσέγγιση εδράζεται στην
αποτελεσµατικότητα των πολιτικών µέσω απλοποιηµένων
µηχανισµών σχεδιασµού και εφαρµογής.
Στόχος είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η διατήρηση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και η
αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του µέσου κοινοτικού όρου για την τόνωση της απασχόλησης, την
επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισµούς.
Η Ελλάδα της νέας περιόδου 2007-2013 στοχεύει στην ανάδειξή της σε µια εξωστρεφή χώρα µε ισχυρή διεθνή παρουσία µε
ανταγωνιστική και παραγωγική οικονοµία. Μία Ελλάδα
µε έµφαση στην εκπαίδευση και τους νέους, στην ποιότητα, στην τεχνολογία και την καινοτοµία, στο σεβασµό του
περιβάλλοντος.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η αναπτυξιακή προσπάθεια επικεντρώνεται :
• στην προώθηση της καινοτοµίας, της έρευνας και της επιχειρηµατικότητας καθώς και στη διασύνδεσή τους. Η
υποστήριξη της οικονοµίας της γνώσης θα αναζητηθεί στη διαρκή βελτίωση της παραγωγής γνώσης από το σύνολο
του παραγωγικού ιστού της χώρας. ∆εδοµένης και της σχετικής υστέρησης της χώρας στον τοµέα αυτό, η στρατηγική θα
εστιάσει στην κάλυψη του ελλείµµατος στην έρευνα, την καινοτοµία και την τεχνολογία, µε έµφαση στη συµµετοχή του
ιδιωτικού τοµέα και στον προσανατολισµό στην αριστεία και στην Κοινωνία της Γνώσης.
Μέσω της στρατηγικής θα προωθηθεί η επιχειρηµατικότητα υψηλών δυνατοτήτων και η υποστήριξη των MME που
αντιµετωπίζουν πρόβληµα επέκτασης καθώς και η διεύρυνση της
αναπτυξιακής προσπάθειας
προς
συσσωµατώσεις (clusters)
ή
κατηγορίες επιχειρήσεων, που εµφανίζουν θετικές προοπτικές και
παρουσιάζουν σηµαντικές δυνατότητες. Έµφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη των τοµέων, όπου κατά κύριο λόγο η καινοτοµία
µετατρέπεται κατά την παραγωγή σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
• στην επένδυση σε βιώσιµες υποδοµές, απαραίτητη προϋπόθεση βελτίωσης της ελκυστικότητας της χώρας για την
προσέλκυση επενδύσεων και την ποιότητα ζωής. Σηµαντική θέση κατέχουν η ολοκλήρωση έργων, οι λειτουργικές
διασυνδέσεις των
µεταφορών (δίκτυα), η βέλτιστη αξιοποίηση των ήδη υλοποιηθέντων έργων, καθώς και η ανάπτυξη και παροχή συναφών
υπηρεσιών. Στον τοµέα της ενέργειας θα δοθεί έµφαση και στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον µορφών ενέργειας
και στη βελτίωση του ενεργειακού εφοδιασµού, που συµβάλλουν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής
θέσης της χώρας µεσο-µακροπρόθεσµα.
• στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που κατέχει κυρίαρχη θέση στη στρατηγική της χώρας και αποσκοπεί στη
δηµιουργία περισσότερων αλλά και καλύτερων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραµµίζεται η σηµασία της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ) σε αναφορά τόσο µε τον καθορισµό των πολιτικών για την
αγορά εργασίας, όσο και µε τα µέτρα κοινωνικής πολιτικής σχετικής µε την ενσωµάτωση οµάδων, που απειλούνται µε
αποκλεισµό.
Η Ελλάδα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ποιοτικού ανθρώπινου δυναµικού, που συµβάλλει στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και προάγει τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η προεξάρχουσα σηµασία του ανθρώπινου δυναµικού συναρτάται
ευθέως µε την εισαγωγή νέων µορφών οργάνωσης της εργασίας, όπου το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτιµάται πλέον κυρίως σε
γνώση (παραγωγή νέας και διάχυση της διαθέσιµης), δεξιότητες και στη δυνατότητα ευέλικτης προσαρµογής και
ενσωµάτωσης καλών πρακτικών. Η προαγωγή της δια βίου µάθησης, η βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης και
κατάρτισης και η προσαρµοστικότητα εργαζοµένων, εργοδοτών και επιχειρήσεων αποτελούν στο πλαίσιο αυτό κοµβικές
στρατηγικές
επιλογές για
την
αντιµετώπιση
των
διαρθρωτικών
προβληµάτων
της
αγοράς εργασίας.
Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία συναρτάται άµεσα µε τη συνολική ανάπτυξη της χώρας, την επίτευξη και
διατήρηση υψηλών επιπέδων ανταγωνιστικότητας και τη δηµιουργία νέων ευκαιριών για εργασία. Η σχετική υστέρηση της
χώρας σε δαπάνες για ενεργητικά µέτρα απασχόλησης και η ανάγκη για τη διεύρυνση των µέτρων αυτών είναι γνωστή. Για
την αντιµετώπιση του συγκεκριµένου ζητήµατος λαµβάνονται υπόψη τόσο οι συστάσεις του Συµβουλίου 2004 για την
απασχόληση όσο και η αποτίµηση των αδύνατων σηµείων του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων.
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•

στην αναβάθµιση του θεσµικού περιβάλλοντος, µε την απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου (µείωση της
γραφειοκρατίας) και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισµό του δηµόσιου τοµέα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης για τη
µετατροπή του σε σύγχρονο και αποτελεσµατικό εργαλείο σχεδιασµού και εφαρµογής των δηµόσιων πολιτικών. Η
ενδυνάµωση της διοικητικής ικανότητας των δηµόσιων υπηρεσιών θα συµβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και
της ποιότητας της εργασίας, την προώθηση της επιχειρηµατικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη δηµιουργία
απασχόλησης. Στο πλαίσιο της αναβάθµισης του θεσµικού περιβάλλοντος, κυρίαρχο ρόλο έχει η αναµόρφωση του
νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και η ενσωµάτωση των κοινοτικών οδηγιών.
Από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, την ευρύτατη διαβούλευση και τους ανωτέρω στρατηγικούς στόχους,
προσδιορίζονται οι παρακάτω πέντε (5) θεµατικές προτεραιότητες, οι οποίες εξειδικεύουν τη στρατηγική στόχευση της
χώρας για τη νέα προγραµµατική περίοδο και προωθούν την επίτευξη του αναπτυξιακού οράµατος:

•
•
•
•
•

Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας
Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία
Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή
Θεσµικό Περιβάλλον
Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπο επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης.

Η αναπτυξιακή στρατηγική του ΕΣΠΑ διαµορφώνεται σε συνέργεια µε πολυετείς εθνικές τοµεακές πολιτικές, που
περιλαµβάνουν (εκτός των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων) παρεµβάσεις αµιγούς εθνικής χρηµατοδότησης ή και τη
συµβολή του ιδιωτικού τοµέα. Λαµβάνοντας υπόψη τη Στρατηγική Προσέγγιση για την Πολιτική Συνοχής της περιόδου 20072013, το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει είτε σχετικές παραποµπές στα εθνικά αυτά έγγραφα είτε ονοµαστική αναφορά των
κυριοτέρων προτεραιοτήτων, ενώ αναλυτικότερες αναφορές περιλαµβάνονται κατά περίπτωση στα τοµεακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Ενδεικτικά αναφέρεται η κάλυψη των κυριοτέρων εθνικών θεµατικών πολιτικών από έγγραφα
προγραµµατισµού:
Θεµατικές πολιτικές

Έγγραφα Προγραµµατισµού

Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση

• Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-2008
• ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια βίου Μάθηση 2007-2013, ΕΠ
Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013
• [Συνοπτική αναφορά στο Γενικό Στόχο 4 του ΕΣΠΑ]
• Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-2008
• ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013
• [Συνοπτική αναφορά στους Γενικούς Στόχους 7 και 8
του ΕΣΠΑ]
•
Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική
Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008/Εθνικό
Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη
• ΕΠ Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013
• [Συνοπτική αναφορά στο Γενικό Στόχο 9 του ΕΣΠΑ]
•
Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική
Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008/
Έκθεση Στρατηγικής για την Υγεία και την Μακροχρόνια
Φροντίδα
• Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-2008
• ΕΠ Βελτίωση της ∆ιοικητικής Ικανότητας της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης 2007-2013
• «ΠΟΛΙΤΕΙΑ: Επανίδρυση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 20052007»
• «ΘΗΣΕΑΣ 2005-2009»
• [Συνοπτική αναφορά στο Γενικό Στόχο 12 του ΕΣΠΑ]
• Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταφορών 2007-2013 και εικοσαετίας
(ΥΜΕ)
• Εθνική Λιµενική Πολιτική (ΥΕΝ)
• ΕΠ Προσπελασιµότητα 2007-2013
• [Συνοπτική αναφορά στο Γενικό Στόχο 13 του ΕΣΠΑ]
• Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης – Τοµέας
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη περιόδου
2007 –2013 Αθήνα, Οκτώβριος 2006
• Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-2008
• Πρόγραµµα ∆ράσης της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας
«Εθνικές Προτεραιότητες πολιτικής και άξονες δράσης
για την ισότητα των φύλων (2004-2008)»
• [Συνοπτική αναφορά στο Γενικό Στόχο 11 του ΕΣΠΑ]

Προσαρµοστικότητα εργαζοµένων και επιχειρήσεων,
Πρόσβαση στην απασχόληση
Κοινωνική Ενσωµάτωση

Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη

∆ηµόσια ∆ιοίκηση

Μεταφορές

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Ισότητα Φύλων
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Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Αγροτική Ανάπτυξη

• Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013
• ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013
Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδα 20072013

Θεµατικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής
1 Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας
Γενικός στόχος 1: Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων
Επενδύσεων
Γενικός στόχος 2: Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας
Γενικός στόχος 3 : Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.
2 Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία
Γενικός στόχος 4 : Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την
αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος.
Γενικός στόχος 5 :
Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους
τους κλάδους ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και
µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης.
Γενικός στόχος 6 : Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική
χρήση των
τεχνολογιών
πληροφορικής
και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους
τοµείς κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριοποίησης.
3 Απασχόληση και κοινωνική συνοχή
Γενικός στόχος 7 : Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων
Γενικός στόχος 8 : ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση.
Γενικός στόχος 9 : Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης.
Γενικός στόχος 10 :
Θεµελίωση
ενός
αποδοτικού
και
οικονοµικά
βιώσιµου
συστήµατος
Υγείας,
που θα
προσφέρει
ποιοτικές
και
εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση
των
υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας.
Γενικός στόχος 11 : Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων
ισότητας των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή
τους
µε
τις
κυρίαρχες
εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη
–
απασχόληση - κοινωνική συνοχή).
4 Θεσµικό περιβάλλον
Γενικός στόχος 12 :

Η βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η αποτελεσµατική εφαρµογή
τους για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της
επιχειρηµατικής δράσης.

5 Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπο επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης.
Γενικός στόχος 13: Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του
συστήµατος µεταφορών της χώρας.
Γενικός στόχος 14 : Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία
Γενικός στόχος 15 : Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος
Γενικός στόχος 16 : Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής
Γενικός στόχος 17 : Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της
χώρας.

ΠΙΝΑΚΑΣ - Ενδεικτική κατανοµή κοινοτικής συνδροµής ανά θεµατική προτεραιότητα.
Π/Υ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΕΠ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΙ

Στ.1 & 2 (εκ. €)
1.432

7%

Επιχειρηµατικό περιβάλλον

1,2,3
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4.488

22%

2.975

15%

505

3%

9.844

49%

806

4%

20.050

100%

Κοινωνία της γνώσης &
καινοτοµία
Απασχόληση & κοινωνική συνοχή
Θεσµικό περιβάλλον
Ελκυστικότητα της Ελλάδας και
των περιφερειών ως τόπο
επενδύσεων, εργασίας και
διαβίωσης

4,5,6

7,8,9,10,11
12

13,14,15,16,17

Οριζόντιες προτεραιότητες
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα
Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007–2013 διαµορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν µε το
βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας, όπως αποτυπώθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, ενώ λήφθηκαν υπόψη
και τα νέα δεδοµένα της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 (63% του πληθυσµού της χώρας σε καθεστώς
µεταβατικής στήριξης). Παράλληλα, η επιλογή αυτή στοχεύει στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των δυσχερειών
σχεδιασµού και υλοποίησης που εντοπίστηκαν στην προγραµµατική περίοδο 2000-2006.
Έτσι, το νέο σχήµα χαρακτηρίζεται κατ’ αρχάς από το µικρότερο, σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο, πλήθος
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων: ο στρατηγικός σχεδιασµός της χώρας για την περίοδο 2007-2013 θα υλοποιηθεί µέσα από
οκτώ (8) Τοµεακά ΕΠ, πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και δώδεκα (12) ΕΠ Εδαφικής Συνεργασίας. Έτσι, στην περίοδο 20072013 το σύνολο των υποδοµών προσπελασιµότητας θα υλοποιηθεί πλέον στο πλαίσιο ενός τοµεακού ΕΠ, ενώ για τους
τοµείς της υγείας και του πολιτισµού δεν θα υπάρχει πλέον διακριτό ΕΠ και οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν από
Περιφερειακά και Τοµεακά ΕΠ.
Επιπλέον, βασικό στοιχείο της νέας αρχιτεκτονικής αποτελεί ο διαφορετικός ρόλος των πέντε Περιφερειών
µεταβατικής στήριξης, και ιδιαίτερα των δύο Περιφερειών σταδιακής εισόδου στο στόχο 2, σε σχέση µε τις οκτώ Περιφέρειες
του αµιγούς στόχου 1. Οι πέντε Περιφέρειες που ξεπέρασαν προκαθορισµένα επίπεδα ανάπτυξης εισέρχονται σε καθεστώς
σταδιακής «απεξάρτησης» από τους κοινοτικούς πόρους: η ενίσχυσή τους από τα διαρθρωτικά ταµεία µειώνεται βαθµιαία,
ώστε προοπτικά να µπορούν να σταθούν αυτοδύναµα µεταξύ των ανεπτυγµένων ευρωπαϊκών Περιφερειών. Ωστόσο,
προκειµένου οι Περιφέρειες σταδιακής εισόδου, ειδικότερα, να αντιµετωπίσουν τις αυξηµένες απαιτήσεις που
απορρέουν από τη Στρατηγική της Λισαβόνας, προβλέπεται να ενισχυθούν µε πρόσθετους εθνικούς πόρους (αυξηµένα
ποσοστά εθνικής συµµετοχής στη δηµόσια δαπάνη).
∆εδοµένου ότι η ΕΕ επιβάλλει υποχρεωτικές πιστώσεις για αυτές τις Περιφέρειες και µάλιστα την ξεχωριστή
παρακολούθησή τους στα ΕΠ, το σύνολο του αναπτυξιακού σχεδιασµού στις Περιφέρειες αυτές θα υλοποιηθεί µέσα από τα
οικεία ΠΕΠ, µε την επιφύλαξη του Κοινωνικού Ταµείου λόγω του µονοταµειακού χαρακτήρα των νέων ΕΠ. Αντίθετα, οι
ανάγκες των Περιφερειών αµιγούς Στόχου 1 θα καλυφθούν τόσο µέσα από τα Τοµεακά όσο και από τα Περιφερειακά ΕΠ µε
απόλυτα διακριτές πιστώσεις.
Η επιλογή αυτή αντανακλά τον πρωτεύοντα λόγο που καλούνται να έχουν οι πέντε
Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης ως προς τη αξιοποίηση των περιορισµένων και σταδιακά
µειούµενων πόρων που τους αναλογούν. Ταυτόχρονα, µε τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτή η ξεχωριστή παρακολούθηση
των µεταβατικών πιστώσεων, που αποτελούν περίπου το 43% των συνολικών περιφερειακών πιστώσεων για την Ελλάδα.
Έτσι, στα νέα ΕΠ υπάρχει διαφορετική αντιµετώπιση για τις δύο κατηγορίες Περιφερειών, τις Περιφέρειες µεταβατικής
στήριξης και τις Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1. Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνεται τόσο στη χρηµατοδοτική κατανοµή
των πόρων µεταξύ των ΕΠ όσο και στο είδος των δράσεων που θα υλοποιηθούν από τα ΠΕΠ.
Ακολουθεί σύντοµη παρουσίαση των νέων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.

Α Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα
Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού της χώρας, κατά την προγραµµατική περίοδο 2007–2013, σε εθνικό
επίπεδο σχεδιάζονται οκτώ (8) τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα.
Παρακάτω γίνεται µία σύντοµη περιγραφή των ΕΠ. Οι παρεµβάσεις κάθε ΕΠ είναι ενδεικτικές:
1. ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»
Το ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» έχει ως κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη την προστασία, αναβάθµιση και αειφορική
διαχείριση του περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δηµόσιας υγείας, την άνοδο της
ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Οικονοµίας.
Μερικές από τις κυριότερες παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ είναι η ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών
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και επικίνδυνων αποβλήτων και η προστασία των εδαφών, η ολοκληρωµένη εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60 και η διαχείριση
αστικών λυµάτων, η διαµόρφωση συστηµάτων µέτρησης και ελέγχου στο σύνολο των πηγών ατµοσφαιρικής ρύπανσης και η
εφαρµογή σχεδίων δράσης για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και
των ακτών.
Επίσης θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις που αφορούν στη διαµόρφωση εργαλείων για το σχεδιασµό και την εφαρµογή
χωροταξικών ρυθµίσεων για τη διάδοση των ΑΠΕ, στην ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση βιοτόπων, στις
υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας µεγάλης κλίµακας, στην πρόληψη και την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των
φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών µέσω µηχανισµών και ορθών πρακτικών και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών.
2. ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας»
Το ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» έχει ως κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των
φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας.
Το ΕΠ θα εστιάσει στην υλοποίηση παρεµβάσεων ως εξής :
Στον τοµέα των οδικών µεταφορών έµφαση θα δοθεί στην ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθµισης οδικών αξόνων και
τµηµάτων της προηγούµενης περιόδου, στην κατασκευή ή/και αναβάθµιση οδικών αξόνων και τµηµάτων του διευρωπαϊκού
και του βασικού διαπεριφερειακού οδικού δικτύου καθώς και του περιφερειακού οδικού δικτύου.
Στον τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών έµφαση θα δοθεί στην ολοκλήρωση & αναβάθµιση επιδοµής &
υποδοµής
του υφιστάµενου σιδηροδροµικού
δικτύου
µε προτεραιότητα στα
τµήµατα ΤΕΝ-Τ, σε παρεµβάσεις σηµατοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών καθώς και στη σιδηροδροµική σύνδεση
των κοµβικών λιµανιών της χώρας και των ΒΙ.ΠΕ.
Στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών έµφαση θα δοθεί στην προώθηση της ολοκλήρωσης του δικτύου των κυρίων λιµένων
και λιµενικών υποδοµών και στη διασύνδεσή τους µε τα λοιπά ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα. Επίσης στη βελτίωση υπαρχόντων
και δηµιουργία νέων λιµενικών υποδοµών, µε σκοπό την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των παρεχόµενων υπηρεσιών
και την προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών.
Στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών έµφαση θα δοθεί στην επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεων
υφιστάµενων
αεροδροµίων,
στην
κατασκευή
νέων
αεροδροµίων, στην εγκατάσταση Ειδικών Συστηµάτων στο δίκτυο των αεροδροµίων και στην αεροναυτιλία.
τον τοµέα των αστικών µεταφορών έµφαση θα δοθεί στην ολοκλήρωση της κατασκευής των εργασιών του Μετρό Αθηνών
και σε οδικά αστικά έργα στην Περιφέρεια της Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Στον τοµέα των αστικών συγκοινωνιών έµφαση θα δοθεί στην ολοκλήρωση ή/και επέκταση υφιστάµενου δικτύου Μέσων
Σταθερής Τροχιάς, στον
εκσυγχρονισµό
παλαιών αµαξοστασίων / κατασκευή
νέων, στην προµήθεια τροχαίου υλικού και λεωφορείων και στην οργάνωση συστήµατος ΜΜΜ.
Στον τοµέα της ασφάλειας των µεταφορών έµφαση θα δοθεί στην εφαρµογή συστηµάτων τηλεµατικής, στη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας και την ηλεκτρονική διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας καθώς και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Επίσης έµφαση θα δοθεί στη βελτίωση της διαχείρισης της σιδηροδροµικής κυκλοφορίας, στη βελτίωση της διαχείρισης της
εναέριας κυκλοφορίας µε την εγκατάσταση σε επιλεγµένα αεροδρόµια ειδικών συστηµάτων ελέγχου της αεροναυτιλίας,
στη βελτίωση της ασφάλειας του συστήµατος
µαζικών µεταφορών και στην εφαρµογή συστηµάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την αναδιοργάνωση και το
διοικητικό εκσυγχρονισµό του ΟΣΕ.
3. ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»
Το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» έχει ως κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήµατος της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη
έµφαση στη διάσταση της καινοτοµίας.
Οι παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν από το ΕΠ αποσκοπούν στην προώθηση του συστήµατος Έρευνας, Ανάπτυξης
και Καινοτοµίας (ΕΑΚ) της χώρας και στη διασύνδεση του συστήµατος µε τον παραγωγικό ιστό, καθώς και στην ενίσχυση
του επιχειρηµατικού ιστού και την ποιοτική αναβάθµιση των προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της επιχειρηµατικής
δικτύωσης.
Επίσης
αποσκοπούν
στην
ενίσχυση
των
δοµών
στήριξης
της
επιχειρηµατικότητας, στη βελτίωση των µηχανισµών εποπτείας της αγοράς, στην υποστήριξη δοµών υποδοχής
επιχειρηµατικών και καινοτόµων δράσεων κ.λπ. καθώς και στην εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και
µέσω των ΑΠΕ.
4. ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» επικεντρώνεται στο στρατηγικό στόχο «Ψηφιακό Άλµα στην παραγωγικότητα, Ψηφιακό Άλµα
στην ποιότητα ζωής».
Οι παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν µέσω του ΕΠ στοχεύουν στην προώθηση των ΤΠΕ σε επιχειρήσεις, στον ανασχεδιασµό
διαδικασιών του ∆ηµόσιου Τοµέα, στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ, στην
ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης για τον πολίτη και στη βελτίωση της καθηµερινής ζωής
µέσω των ΤΠΕ.
5. ΕΠ «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης»
Το ΕΠ «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» στοχεύει στη δηµιουργία
µιας πολιτο-κεντρικής, αποτελεσµατικής, ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης για τη
µετάβαση από τη διαχείριση αρµοδιοτήτων και διαδικασιών στη διοίκηση πολιτικών,
αποτελεσµάτων και υπηρεσιών.
Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες καλύπτουν τα δύο βασικά πεδία της δηµόσιας δράσης, που είναι το πεδίο διαµόρφωσης
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δηµόσιων πολιτικών και προγραµµάτων και το πεδίο εφαρµογής των πολιτικών και προγραµµάτων.
Μερικές από τις κυριότερες παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος είναι η
αξιολόγηση και παρακολούθηση της εφαρµογής των δηµόσιων πολιτικών, η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, ο
οργανωτικός και λειτουργικός ανασχεδιασµός και η διοικητική ανασυγκρότηση, η κάλυψη των αναγκών της δηµόσιας
διοίκησης σε εκπαίδευση, και η αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης στην πράξη.
6. ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»
Το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» θέτει ως στρατηγικούς στόχους τη δηµιουργία συνθηκών πλήρους
απασχόλησης, τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και της παραγωγικότητας, καθώς και την ενίσχυση της
προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναµικού στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του διεθνούς
ανταγωνισµού και των τεχνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων. Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της απασχόλησης των
γυναικών, των νέων, των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας και των ευάλωτων οµάδων και στην προώθηση της ισότιµης
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και στη µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού και την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής.
Μερικές από τις κυριότερες παρεµβάσεις του ΕΠ περιλαµβάνουν την εφαρµογή του Εθνικού Συστήµατος
Σύνδεσης
της
Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης
µε την
Απασχόληση, τον εκσυγχρονισµό των δοµών και συστηµάτων της αγοράς εργασίας, ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης,
µέτρα καταπολέµησης της αδήλωτης εργασίας, την εξατοµικευµένη υποστήριξη των ανέργων καθώς και την ενίσχυση της
απασχόλησης των νέων και των γυναικών. Το ΕΠ χρηµατοδοτεί επίσης την προώθηση σύγχρονων τεχνικών δια βίου
µάθησης στις επιχειρήσεις, µέτρα για την ενεργό γήρανση του εργατικού δυναµικού, στοχευµένες και ολοκληρωµένου
χαρακτήρα παρεµβάσεις για την εργασιακή και κοινωνική ένταξη ευπαθών οµάδων, την ανάπτυξη της Κοινωνικής
Οικονοµίας, το Πρόγραµµα Ψυχαργώς, τον αποϊδρυµατισµό και την ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης των Ατόµων µε
Αναπηρία.
7. ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»
Το ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» επικεντρώνεται σε τρεις στρατηγικούς στόχους:
επένδυση στο µέλλον – βελτίωση του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων όλων,
µεταρρυθµίσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα ώστε η δια βίου µάθηση να καταστεί πραγµατικότητα για όλους και αύξηση της
ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Ενδεικτικές προτεινόµενες παρεµβάσεις είναι η αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών, η
επιτάχυνση
των
ρυθµών
ένταξης
των νέων
τεχνολογιών,
η αναδόµηση
της
επαγγελµατικής κατάρτισης σε διάφορους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα των ναυτικών επαγγελµάτων κτλ, η
επέκταση των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας, των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Ανοικτού Πανεπιστηµίου και η
ενίσχυση των Ινστιτούτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης, η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και η ενισχυµένη διδασκαλία των
µειονοτήτων.
8. ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Eφαρµογής»
Το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής»
αποσκοπεί στην κάλυψη της χρηµατοδότησης δραστηριοτήτων
προπαρασκευής,
διαχείρισης,
παρακολούθησης,
αξιολόγησης,
πληροφόρησης-δηµοσιότητας και ελέγχου των ΕΠ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας
για την υλοποίηση των δράσεων των Ταµείων.
Το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής» συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και περιλαµβάνει κατηγορίες πράξεων που
εµπίπτουν στα δύο πεδία παρέµβασης της τεχνικής βοήθειας:
1ο πεδίο παρέµβασης: Υποστήριξη των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ για την
προπαρασκευή, την εφαρµογή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο.
2ο πεδίο παρέµβασης: Υποστήριξη των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ για
παρεµβάσεις εκπόνησης µελετών και αξιολογήσεων, καθώς και για παρεµβάσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας.

6.1.2 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα
Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού της χώρας κατά την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013, στο
επίπεδο των πέντε χωρικών ενοτήτων που περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 4.3, σχεδιάζονται πέντε Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ), ως εξής:
1. ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
2. ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων
3. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
4. ΠΕΠ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου
5. ΠΕΠ Αττικής
Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα θα συµβάλλουν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων, όπως
παρατέθηκαν στο Κεφάλαιο 4, συµπληρωµατικά µε τα τοµεακά προγράµµατα και µε έµφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και τις ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας / περιφέρειας, όπως αυτά εξειδικεύονται στο σχετικό τµήµα της περιφερειακής
στρατηγικής (Ενότητα 4.3).
Λόγω του ότι τα 5 ΠΕΠ καλύπτουν Περιφέρειες που ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία (αµιγής στόχος σύγκλισης, phasing
out, phasing in), θα υπάρξει διαφοροποίηση του εύρους των παρεµβάσεων που θα υλοποιηθούν σε κάθε τέτοια κατηγορία.
Σε κάθε περίπτωση, τα ΠΕΠ για όλες τις Περιφέρειες θα καλύψουν έναν κοινό κορµό παρεµβάσεων ως εξής:

•

κοινωνικές υποδοµές,
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•
•
•
•
•

υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδοµές νοσοκοµείων και δοµών κοινωνικής φροντίδας, ειδικών µονάδων,
κέντρων υγείας και ανοιχτής φροντίδας, εξειδικευµένος εξοπλισµός, µέτρα ανάπτυξης και προστασίας της ∆ηµόσιας
Υγείας),
πολιτισµός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδοµών, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς),
έργα προσπελασιµότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίµακας,
πολιτικές βιώσιµης αστικής ανάπτυξης,
πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, µειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών.

6.1.3 Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας
Στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», η Ελλάδα συµµετέχει στην υλοποίηση των κάτωθι 12
ΕΠ.28
1.1

1.
Προγράµµατα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας
Εξωτερικά σύνορα
∆ιµερής ∆ιασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - ΙΡΑ)
1.
Ελλάδα-Αλβανία
2.
Ελλάδα-ΠΓ∆Μ
3.
Ελλάδα–Τουρκία
Πολυµερής ∆ιασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - ΙΡΑ)
4.
Αδριατική
Πολυµερής ∆ιασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - ΕΝΡΙ)
5.
MEDITERRANEAN SEA BASIN
6.
BLACK SEA BASIN

1.2

3.

Εσωτερικά σύνορα
∆ιµερής ∆ιασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ)
7.
Ελλάδα-Ιταλία
8.
Ελλάδα–Κύπρος
9.
Ελλάδα–Βουλγαρία
2.
Προγράµµατα ∆ιακρατικής Συνεργασίας
10.
MEDITERRANEAN SEA BASIN
11.
SOUTH EAST EUROPEAN SPACE
Πρόγραµµα ∆ιαπεριφερειακής Συνεργασίας
(INTER-REGIONAL COOPERATION
PROGRAMME- INTERREG IV C)

Επιπλέον, µέσω του µηχανισµού διαπεριφερειακής συνεργασίας και των δικτύων αστικής ανάπτυξης, η Ελλάδα θα
συµµετάσχει στην Κοινοτική Πρωτοβουλία «Περιφέρειες για την Οικονοµική Αλλαγή».29
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Παρακάτω αναφέρονται οι Βασικές Προτεραιότητες Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2007 – 2013 με τις οποίες και πρέπει να εναρμονίζονται
οι στόχοι και οι στρατηγικές του Δήμου μας.

ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2007-2013

Αναπτυξιακή Στρατηγική

Το
ΕΠ
Κεντρικής
Μακεδονίας
αποτελεί
τμήμα
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης που αφορά τις διοικητικές περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, και το οποίο εγκρίθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2007
[Ε(2007)5337].
Η ενιαία αναπτυξιακή προσέγγιση του βορειοελλαδικού χώρου ανταποκρίνεται στην ανάγκη
ύπαρξης
ελάχιστης κρίσιμης
μάζας σε επίπεδο
εδαφικού, πληθυσμιακού,
παραγωγικού,
διοικητικού και
τεχνολογικού δυναμικού προκειμένου
να υλοποιηθεί
μια
βιώσιμη στρατηγική περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ευοίωνες προοπτικές.
Οι προοπτικές της Κεντρικής Μακεδονίας στο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον
προσδιορίζονται με βάση τις δυνατότητες του παραγωγικού της συστήματος για προσαρμογή και αναδιάρθρωση.
Κεντρικό στοιχείο, τόσο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων όσο και για την εκμετάλλευση ευκαιριών
στο πλαίσιο της οικονομίας της γνώσης, είναι η ανάπτυξη μιας περιφερειακής στρατηγικής για την καινοτομία και
την ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, η γεωγραφία της περιοχής διαμορφώνει ένα εξαιρετικά ευνοϊκό υπόβαθρο
για την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης και τη διαμόρφωσή της σε μητροπολιτικό
βαλκανικό κέντρο, αλλά και πόλο διακρατικής συνεργασίας και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην ευρύτερη
περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.
Στη βάση των προηγούμενων, το αναπτυξιακό όραμα για την Κεντρική Μακεδονία οριοθετείται ως «Περιφέρεια
της καινοτομίας και της ισόρροπης, αειφόρου ανάπτυξης, με κομβικό ρόλο στην Ν.Α. Ευρώπη».
Σημαντικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου είναι η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής
δραστηριότητας
της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας για την τόνωση
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε κλάδους του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, την παροχή
υπηρεσιών στήριξης προς τις επιχειρήσεις, την ενδυνάμωση του περιφερειακού ιστού ερευνητικών,
επιχειρηματικών και καινοτομικών δομών (Ζώνη Καινοτομίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης,
Πόλος
Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας,
σύστημα Θερμοκοιτίδων,
spin-off
εταιρειών,
clusters
τεχνολογικών
εταιρειών)
την προώθηση
της χρήσης ΤΠΕ και της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας αλλά και της προώθησης
της τοπικής επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ. Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων
μεταφορών, η ολοκλήρωση της ένταξης στα διευρωπαϊκά δίκτυα, της αύξησης των διασυνοριακών
διευκολύνσεων και της ανάπτυξης των συνδυασμένων μεταφορών, η βελτίωση των μεταφορικών υποδομών εντός
της μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης θα συμβάλουν στην ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας στη
ΝΑ Ευρώπη και ιδιαίτερα τα Βαλκάνια. Τέλος, σημαντική θέση στη στρατηγική κατέχουν δράσεις προστασίας
και ανάδειξης του φυσικού – δομημένου περιβάλλοντος,
ολοκληρωμένης
διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών και σημαντικών φυσικών οικοσυστημάτων, ορθολογικής
διαχείρισης υποδομών περιβάλλοντος,
καθώς και παρεμβάσεις για την διασφάλιση της χωρικής ισορροπίας μεταξύ περιοχών με διαφορετικά
χαρακτηριστικά προβληματικότητας και δυναμισμού αποτελεί σημαντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης, που
λαμβάνεται υπόψη στον προγραμματισμό.
Οι γενικοί στόχοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2007-2013
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είναι οι εξής:
1. Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου και προοπτικών της Θεσσαλονίκης.
Στο εγγύς μέλλον η Θεσσαλονίκη αναμένεται να αναλάβει πολλούς νέους εξειδικευμένους ρόλους
(επικοινωνιακό κέντρο,
κέντρο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, κέντρο ανάπτυξης και
διάχυσης τεχνολογίας κλπ.), ώστε να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης στην περιοχή μέσα από
την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και των δικτύων μεταφορών, των
ερευνητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τωνδραστηριοτήτων παραγωγής
και
μεταφοράς
τεχνογνωσίας, και τη συγκέντρωση δραστηριοτήτων έντασης γνώσης.
2. Ένταξη
και αξιοποίηση
της δυναμικής
της Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.
Ο ρόλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη ΝΑ Ευρώπη και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια αναμένεται να
ενισχυθεί μέσω ευκαιριών που σχετίζονται με τη δημιουργία δικτύων και θεσμών συνεργασίας σε όλα τα
επίπεδα.
3. Ενίσχυση
της
ανταγωνιστικότητας
του
παραγωγικού
ιστού
της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Πρόκληση για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
μέσα από μια στρατηγική για την ΕΤΑ, την καινοτομία, τον μετασχηματισμό της μεταποίησης σε ένταση
γνώσης και κεφαλαίου, την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών και την προώθηση
ποιοτικού και ανταγωνιστικού τουρισμού.
4. Διασφάλιση της συνοχής στο εσωτερικό της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
Ο γενικός στόχος αναφέρεται σε παρεμβάσεις για την τοπική ανάπτυξη, τη βελτίωση της προσπελασιμότητας
και την ολοκληρωμένη ενίσχυση του αγροτικού χώρου.
5. Προστασία του περιβάλλοντος με ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην αναπτυξιακή
διαδικασία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Ζητούμενο για την αειφόρο ανάπτυξη της Περιφέρειας είναι η εναρμόνιση των αναπτυξιακών προτύπων της
με τη συνετή διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, η αναβάθμιση του δομημένου και του
φυσικού περιβάλλοντος καθώς και η πρόληψη των φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.
Άξονες Προτεραιότητας για την Κεντρική Μακεδονία
ΑΠ1: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ
Στόχος του περιφερειακού σχεδιασμού είναι η συγκρότηση ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού δικτύου αστικών
κέντρων, συνδεδεμένου λειτουργικώς με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΤΕΝ). Σημαντικές προϋποθέσεις
για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων μεταφορών, ιδιαιτέρως των
συνδυασμένων, και η βελτίωση της προσπελασιμότητας της Περιφέρειας από το εθνικό δίκτυο μεταφορών.
Η δυνατότητα για ασφαλή, έγκαιρη και ανταγωνιστική σε κόστος μεταφορά αποτελεί σημαντικότατη
συνιστώσα της προσπελασιμότητας της Περιφέρειας, που με τη σειρά της επηρεάζει τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Η
ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών του συστήματος μεταφορών αναμένεται να
δημιουργήσει ευνοϊκές συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα του τοπικού παραγωγικού συστήματος και τη
διασφάλιση πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων μέσω της ένταξης στη λειτουργία των διευρωπαϊκών / διεθνών
δικτύων που διαπερνούν την Περιφέρεια.
Οι ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας είναι οι εξής:
Ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων της Περιφέρειας, συνδέσεις με το εθνικό και περιφερειακό οδικό
δίκτυο.
Σιδηροδρομικός άξονας ΠΑΘΕ-Π.
Δράσεις ενίσχυσης του λιμενικού δικτύου της Περιφέρειας.
Δράσεις μέτρων ασφάλειας σε όλο το δίκτυο μεταφορών της Περιφέρειας, που αφορούν στη βελτίωση τμημάτων
του οδικού δικτύου καθώς και στην ανάπτυξη και χρήση - εγκατάσταση τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών
που προάγουν την οδική ασφάλεια.

ΑΠ2: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΚΜ
Οι Ευρωπαϊκές Περιφέρειες οδεύουν προς ένα νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης στο οποίο η περιφερειακή
ανταγωνιστικότητα προκύπτει αφενός από τις δυνατότητες
του
παραγωγικού
τους
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συστήματος
για
προσαρμογή
και αναδιάρθρωση και αφετέρου από την τεχνολογική καινοτομία
και τη μετατροπή επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων σε προϊόντα καθημερινής ζωής.
Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται στην
Κεντρική Μακεδονία και της ενσωμάτωσης φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας, η ανάπτυξη
στρατηγικής για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ) και την καινοτομία καθώς και η διάχυση και η
μεγιστοποίηση των ωφελειών από τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) τόσο στις
επιχειρήσεις – με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας της Περιφέρειας – όσο και στους πολίτες – με
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Οι ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας είναι οι εξής:
Επιχειρηματικότητα
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) – Καινοτομία
Ενέργεια
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
ΑΠ3: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ
Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί τη μόνη κοινωνικά παραδεκτή στρατηγική επιλογή για τον
σχεδιασμό της πολιτικής στο προσεχές μέλλον. Η τριμερής σύστασή της (περιβάλλον - κοινωνία - οικονομία), μας
υποχρεώνει στην ανάπτυξη μίας πολυθεματικής παρέμβασης, που θα ανταποκρίνεται στις παραπάνω δεσμεύσεις.
Παράλληλα, η διασφάλιση χωρικής ισορροπίας μεταξύ ομάδων περιοχών με διαφορετικά χαρακτηριστικά
προβληματικότητας και δυναμισμού αποτελεί σημαντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης, που πρέπει
επίσης να ληφθεί υπόψη κατά τον προγραμματισμό.
Οι ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας είναι οι εξής:
Περιβάλλον
Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη
Εκπαίδευση
Τουρισμός
Πολιτισμός
Βιώσιμη αστική ανάπτυξη
Ορεινές / Μειονεκτικές περιοχές
Αγροτικές περιοχές
ΑΠ4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΚΜ
Η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών και δραστηριοτήτων που αφορούν στην
υλοποίηση των παρεμβάσεων, την παροχή οδηγιών
και
υποστήριξης προς τους
εμπλεκόμενους
φορείς (δημόσιους, ιδιωτικούς), την υποστήριξη και υποβοήθηση όλων
των διοικητικών δομών και μηχανισμών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Οι ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας είναι οι εξής:
Εφαρμογή – Διαχείριση – Παρακολούθηση – Έλεγχος του προγράμματος
Αξιολόγηση Προγράμματος
Δημοσιοποίηση – Πληροφόρηση του Προγράμματος
Χρηματοδοτικά στοιχεία για την Κεντρική Μακεδονία
Η συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ Δημόσια Δαπάνη του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την
Κεντρική Μακεδονία ανέρχεται σε 2.138 Meuro, η οποία αντιστοιχεί σε Κοινοτική Συμμετοχή
1.774 Meuro και Εθνική Συμμετοχή 364
Meuro. Επίσης, προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση (από ΠΔΕ) ύψους 669
Meuro για την κάλυψη των προσδοκώμενων εσόδων των έργων καθώς και του προϋπολογισμού των
έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Επίσης, προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους 993 Meuro από το ΕΚΤ και 970 Meuro από το ΕΓΤΠΕ.
Έτσι, η συνολική προβλεπόμενη χρηματοδότηση για την Κεντρική Μακεδονία ανέρχεται σε 4,8 δις
Ευρώ.
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Χρηματοδοτικά στοιχεία ανά Άξονα Προτεραιότητας για την Κεντρική Μακεδονία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΤΠΑ
1

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

2

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

3=1+2

4=1/3

340.290.000

69.710.000

410.000.000

83%

ΑΞΟΝΑΣ 2

517.917.000

96.723.000

614.640.000

84%

ΑΞΟΝΑΣ 3

895.039.000

183.961.000

1.079.000.000

83%

ΑΞΟΝΑΣ 4

20.754.000

13.606.000

34.360.000

60%

1.774.000.000

364.000.000

2.138.000.000

83%

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Σύνολο
5α+5β
37.000.000

447.000.000

230.000.000

230.000.000

614.640.000

15.000.000

647.000.000

1.711.000.000

5α*

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

5β**

37.000.000

0
0

632.000.000
0
669.000.000

0
245.000.000

6=3+5α

0
914.000.000

34.360.000
2.807.000.000

* Άλλοι εθνικοί πόροι, προβλεπόμενα έσοδα, μη επιλέξιμες δαπάνες κ.α.
** Ιδιωτική συμμετοχή

Χρηματοδοτικά στοιχεία ανά κατηγορία παρέμβασης για την Κεντρική Μακεδονία
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΑΠΑΝΗ
(1)
Έρευνα και τεχνολογική Ανάπτυξη
(R&TD),καινοτομία
και
επιχειρηματικότητα.
226.667.000
Δραστηριότητες
έρευνας
και
1 τεχνολογικής ανάπτυξης σε Κέντρα
ερευνών.
8.300.000
Υποδομή έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης (συμπεριλαμβάνοντας υλικό
εξοπλισμό, τεχνολογική εγκατάσταση
και δίκτυα υπολογιστών υψηλής
2 ταχύτητας που συνδέουν κέντρα
ερευνών) και κέντρα αναγνωρισμένου
κύρους σε εξειδικευμένη τεχνολογία. 12.450.000

3

4

5

6

Μεταφορά
τεχνογνωσίας
και
βελτιώσεις στα δίκτυα συνεργασίας
που συνδέουν μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις
με
πανεπιστήμια,
εγκαταστάσεις ανωτέρας/ ανωτάτης
εκπαίδευσης
όλων
των
ειδών,
περιφερειακές
αρχές,
ερευνητικά
κέντρα και επιστημονικούς και
τεχνολογικούς πόλους (επιστημονικά 41.500.000
και
τεχνολογικά
πάρκα,
πόλοι
Συνδρομή στην έρευνα και τεχνολογική
ανάπτυξη
ειδικά
σε
ΜΜΕ
(συμπεριλαμβάνοντας πρόσβαση σε
υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής 15.770.000
ανάπτυξης στα ερευνητικά κέντρα)
Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες
για
επιχειρήσεις
και
ομάδες 26.145.000
επιχειρήσεων
Ενίσχυση στις ΜΜΕ για την προώθηση
σχεδίων
βιώσιμης
παραγωγής
(εισαγωγή
αποτελεσματικών
συστημάτων
περιβαλλοντικής
διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση
τεχνολογιών για
την καταπολέμηση της ρύπανσης, 2.075.000
ενσωμάτωση
μη
ρυπογόνων

(3)=(2)+(1)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
(4)=(1)/(3)
5a*
5b**

42.337.000

269.004.000

84%

0124.000.000

1.550.000

9.850.000

84,3%

0

0

2.325.000

14.775.000

84,3%

0

0

7.750.000

49.250.000

84,3%

0 25.000.000

2.945.000

18.715.000

84,3%

0 10.000.000

4.883.000

31.028.000

84,3%

0 15.000.000

387.000

2.462.000

84,3%

0 1.000.000

(2)

Σελίδα 403 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

7

8
9

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που
συνδέονται άμεσα με έρευνα και
καινοτομία (καινοτόμες τεχνολογίες,
ίδρυση νέων επιχειρήσεων από 45.810.000
πανεπιστήμια,
υπάρχοντα
κέντρα
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
και επιχειρήσεις
Άλλες
επενδύσειςκ.λ.π.)
σε επιχειρήσεις
9.877.000
Άλλα μέτρα για την προώθηση
έρευνας,
καινοτομίας
και 64.740.000
επιχειρηματικότητας

Κοινωνία της πληροφορίας
224.850.000
Υποδομή
τηλεπικοινωνιών
10 (συμπεριλαμβανομένων
των
ευρυζωνικών δικτύων)
30.710.000
Τεχνολογίες
πληροφορικής
και
τηλεπικοινωνιών
(πρόσβαση,
11 ασφάλεια, δυνατότητα λειτουργικής
εναλλαγής συστημάτων, πρόληψη
κινδύνου,
έρευνα,
καινοτομία, 10.380.000
ηλεκτρονικό
κ.λ.π.)
Τεχνολογίες περιεχόμενο
πληροφορικής
και
12

τηλεπικοινωνιών (TEN-ICT)

8.720.000

8.562.000

54.372.000

84,3%
0 28.000.000

1.845.000

11.722.000

84,3%

0 6.000.000

12.090.000

76.830.000

84,3%

0 39.000.000

41.986.000

266.836.000

84%

068.000.000

5.735.000

36.445.000

84,3%

0 18.000.000

1.932.000

12.312.000

84,3%

0 5.000.000

1.623.000

10.343.000

84,3%

0 5.000.000
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΑΠΑΝΗ
(1)
(2)
(3)=(2)+(1)
Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον
πολίτη
(ηλεκτρονική
υγεία,
ηλεκτρονική
διακυβέρνηση
13
ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική 108.640.000
ενσωμάτωση , κ.λ.π.)
Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ
14 (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και 29.050.000
κατάρτιση, δικτύωση κ.λ.π.)
Άλλα μέτρα για την πρόσβαση των
ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής
15
και
τηλεπικοινωνιών
και
στην 37.350.000
αποτελεσματική χρήση τους.
Μεταφορές
340.290.000
16
Σιδηρόδρομοι
8.300.000
17
Σιδηρόδρομοι (TEN-T)
33.200.000
18 Κινητός σιδηροδρομικός εξοπλισμός
Κινητός σιδηροδρομικός εξοπλισμός
19 (TEN-T)
20
Αυτοκινητόδρομοι
161.020.000
21
Αυτοκινητόδρομοι (TEN-T)
52.290.000
22
Εθνικές οδοί
23
Περιφερειακές/τοπικές οδοί
79.680.000
24 Ποδηλατόδρομοι
25
Αστικές μεταφορές
26
Πολύτροπες μεταφορές.
27
Πολύτροπες μεταφορές (TEN-T)
28 Έξυπνα Μεταφορικά συστήματα.
29 Aερολιμένες
30
Λιμένες
5.800.000
Επίγειες θαλάσσιες οδοί
31
(περιφερειακές και τοπικές)
32
Επίγειες θαλάσσιες οδοί (TEN-T)
Ενέργεια
66.400.000
33
Ηλεκτρισμός
3.320.000
34 Ηλεκτρισμός (TEN-E)
35
Φυσικό αέριο
22.410.000
36
Φυσικό αέριο (TEN-E)
4.980.000
37
Πετρελαϊκά προϊόντα
38 Πετρελαϊκά προϊόντα (TEN-E)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
39 άνεμος
4.150.000
40
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: ηλιακή 3.320.000
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
41
βιομάζα
4.150.000
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
42
υδροηλεκτρική, γεωθερμική και άλλες 18.260.000
Ενεργειακή αποδοτικότητα,
43
αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας
5.810.000
Περιβαλλοντική προστασία και
πρόληψη κινδύνων
425.674.000
Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
44 αποβλήτων
65.869.000
Διαχείριση και διανομή ύδατος
45
(πόσιμο νερό)
43.160.000
46
Επεξεργασία υδάτων (λύματα)
47
Ποιότητα αέρα
3.320.000
Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος
48 ρύπανσης.
1.660.000
Προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές
49 και μείωση των επιπτώσεων.
415.000
Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων
50
και μολυσμένης γης.
2.490.000

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΓΧΡΗΜΑ- ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΟΔΟΤΗΣΗ
(4)=(1)/(3)
5a*
5b**

20.296.000

128.936.000

84,3%

0

5.425.000

34.475.000

84,3%

0 18.000.000

6.975.000

44.325.000

84,3%

0 22.000.000

69.710.000
1.700.000
6.800.000

410.000.000
10.000.000
40.000.000

83%
83,0%
83,0%
00,0%

0

0

0

0
32.980.000
10.710.000

0

194.000.000
63.000.000
0

16.320.000
0
0
0
0
0
0

96.000.000
0
0
0
0
0
0

1.200.000
0
0

7.000.000
0
0

12.400.000
620.000
0

78.800.000
3.940.000
0

4.185.000
930.000
0
0

26.595.000
5.910.000
0
0

0 0,0%
83,0%
83,0%
00,0%
83,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
82,9%

37.000.000
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 0,0%
00,0%

0
0

0
0

84%
84,3%
00,0%
84,3%
84,3%
00,0%
00,0%

038.000.000
02.000.000
0
013.000.000
03.000.000
0
0

37.000.000

0

0
0

775.000
620.000

4.925.000
3.940.000

84,3%
84,3%

0 2.000.000
02.000.000

775.000

4.925.000

84,3%

0 2.000.000

3.410.000

21.670.000

84,3%

0 11.000.000

1.085.000

6.895.000

84,3%

0 3.000.000

87.826.000

513.500.000

83%

14.131.000

80.000.000

82,3%

0

0

52.000.000

0
0
0

0
0
0

8.840.000

632.000.000

0

680.000

4.000.000

83,0%
00,0%
83,0%

340.000

2.000.000

83,0%

0

0

85.000

500.000

83,0%

0

0

510.000

3.000.000

83,0%

0

0

0

0
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΑΠΑΝΗ
(1)
(2)
(3)=(2)+(1)

51
52

53

Προώθηση
βιοποικιλότητας
και
φυσικής
προστασίας
(συμπεριλαμβάνοντας τις περιοχές 16.600.000
Natura 2000)
Προώθηση
καθαρών
αστικών
μεταφορών
268.090.000
Πρόληψη
κινδύνων
(συμπεριλαμβάνοντας την επεξεργασία
και εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για
την πρόληψη και διαχείριση φυσικών
και τεχνολογικών κινδύνων)
12.450.000

Άλλα μέτρα για την διατήρηση της
κατάστασης περιβάλλοντος και την 11.620.000
πρόληψη κινδύνων.
Τουρισμός
9.130.000
55
Προώθηση Τόπων Φυσικού Κάλλους 830.000
Προστασία και ανάπτυξη φυσικής
56
κληρονομιάς.
Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών
57
υπηρεσιών
8.300.000
Πολιτισμός
159.775.000
Προστασία
και
διατήρηση
της
58 πολιτιστικής κληρονομιάς.
111.635.000
59 Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών
39.840.000
Συνδρομή στην βελτίωση πολιτιστικών
60
υπηρεσιών.
8.300.000
Αστική και αγροτική αναγέννηση
88.810.000
Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική
61
και αγροτική αναγέννηση.
88.810.000
Προωθώντας την
προσαρμοστικότητα
εργαζομένων,επιχειρήσεων και
επιχειρηματιών.
Ανάπτυξη
στρατηγικών
και
συστημάτων δια βίου εκμάθησης στις
επιχειρήσεις, εκπαίδευση και παροχή
υπηρεσιών στους απασχολούμενους και
τους
προϊσταμένους,
για
την
επιτάχυνση της προσαρμοστικότητας
62
τους
στις
αλλαγές.
Προώθηση
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
Σχεδιασμός και προώθηση καινοτόμων
και περισσότερο παραγωγικών τρόπων
63
οργάνωσης της εργασίας.
54

Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για την
απασχόληση, την εκπαίδευση και την
παροχή υποστήριξης, σε συνάφεια με
την
αναδιάρθρωση
παραγωγικών
τομέων και επιχειρήσεων και την
ανάπτυξη συστημάτων αντιμετώπισης
64 των οικονομικών αλλαγών και των
μελλοντικών απαιτήσεων σχετικά με
θέσεις εργασίας και δεξιότητες.
Βελτιώνοντας την πρόσβαση στην
απασχόληση και την διατήρηση των
θέσεων εργασίας.
16.600.000
Εκσυγχρονισμός και ενδυνάμωση των
65
θεσμών της αγοράς εργασίας
Εφαρμογή
ενεργητικών
και
66
προληπτικών μέτρων στην αγορά
εργασίας.
Μέτρα ενθάρρυνσης της ενεργού
67
γήρανσης και παράτασης εργασιακής
ζωής.
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και
68 της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΓΧΡΗΜΑ- ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΟΔΟΤΗΣΗ
(4)=(1)/(3)
5a*
5b**

3.400.000

20.000.000

83,0%

54.910.000

323.000.000

83,0%

2.550.000

15.000.000

83,0%

0

0

2.380.000

14.000.000

83,0%

0

0

1.870.000
170.000

11.000.000
1.000.000

83%
83,0%

0
0

0
0

0

0

0

0

0 0,0%

0
632.000.000

0
0

1.700.000
32.725.000

10.000.000
192.500.000

83,0%
83%

0
0

0
0

22.865.000
8.160.000

134.500.000
48.000.000

83,0%
83,0%

0
0

0
0

1.700.000
18.190.000

10.000.000
107.000.000

83,0%
83%

0
015.000.000

0

18.190.000

107.000.000

83,0%

0 15.000.000

0

0

3.400.000

0 0%

20.000.000

83%

0

0

0

0
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΑΠΑΝΗ
(1)
(2)
(3)=(2)+(1)
Μέτρα για την βελτίωση της
προσβασιμότητας στην εργασία και την
ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής
συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας,
ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου
στην αγορά
εργασίας, και να εναρμονισθεί η
εργασιακή με την ιδιωτική ζωή, όπως
69 οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών 16.600.000
φροντίδας παιδιών και φροντίδας
Ειδικές δράσεις για την αύξηση του
μεριδίου συμμετοχής των μεταναστών
στην απασχόληση και διαμέσου αυτών,
70
την
ενίσχυση
της
κοινωνικής
ενσωμάτωσής τους
Βελτιώνοντας την κοινωνική
ενσωμάτωση
των
μειονεκτούντων
προσώπων.
Παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση και
την είσοδο στην απασχόληση των
μειονεκτούντων ατόμων, ώστε να
αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις που
αντιμετωπίζουν
στην
εργασιακή
συμμετοχή και εξέλιξη και να
71
προωθηθεί
η
αποδοχή
της
διαφορετικότητας τους στον χώρο
Βελτιώνοντας το ανθρώπινο
κεφάλαιο.
Σχεδιασμός, εισαγωγή και εφαρμογή
μεταρρυθμίσεων
στα
συστήματα
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης
προκειμένου
να
αυξηθεί
η
απασχολησιμότητα, να βελτιωθεί η
συνάφεια της υποχρεωτικής και
επαγγελματικής
εκπαίδευσης/
κατάρτισης προς την αγορά εργασίας,
και να προσαρμοστούν οι δεξιότητες
του εκπαιδευμένου προσωπικού σε μία
72
καινοτόμο αντίληψη και σε μια
οικονομία βασισμένη στην κοινωνία
Μέτρα για την αύξηση της δια βίου
συμμετοχής στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση
συμπεριλαμβάνοντας
δράσεις για μείωση της πρόωρης
εγκατάλειψης από το σχολείο, του
διαχωρισμού στα γνωστικά αντικείμενα
με διακρίσεις φύλου, και για διεύρυνση
της πρόσβασης στα αντικείμενα και
στην ποιότητα της υποχρεωτικής/
73
επαγγελματικής
και
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και κατάρτισης
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
στο πεδίο έρευνας και καινοτομίας,
ιδιαίτερα
μέσω
μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπαίδευσης ερευνητών
και
μέσω
δικτύωσης
των
δραστηριοτήτων ανάμεσα στα
74 πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα
Επένδυση σε κοινωνικές υποδομές.
195.050.000
75
Υποδομές εκπαίδευσης.
119.520.000
76
Υποδομές Υγείας
49.800.000
77
Υποδομές φροντίδας παιδιών
78 Υποδομές στέγασης
79 Άλλες κοινωνικές υποδομές.
25.730.000

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΓΧΡΗΜΑ- ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΟΔΟΤΗΣΗ
(4)=(1)/(3)
5a*
5b**

3.400.000

20.000.000

83,0%

0

0

39.950.000
24.480.000
10.200.000

235.000.000
144.000.000
60.000.000

83%
83,0%
83,0%
00,0%
00,0%
83,0%

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
5.270.000

31.000.000

Κινητοποίηση μεταρρυθμίσεων στα
πεδία απασχόλησης και ενσωμάτωσης

Σελίδα 407 από 408

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Νέας Προποντίδας 2012-2014

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΑΠΑΝΗ
(1)
(2)
(3)=(2)+(1)

80

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΓΧΡΗΜΑ- ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΟΔΟΤΗΣΗ
(4)=(1)/(3)
5a*
5b**

Προώθηση της ανάληψης δράσης για
συνεργασίες, συνάψεις συμφωνιών και
πρωτοβουλίες μέσω της δικτύωσης
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών
παραγόντων

Ενδυναμώνοντας την θεσμική
ικανότητα σε εθνικό περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο.
1.494.000
Μηχανισμοί για την βελτίωση των
καλών
πρακτικών
και
του
προγραμματικού
σχεδιασμού,
παρακολούθηση και αξιολόγηση σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, δημιουργία ετοιμότητας στην
81
εφαρμογή
πολιτικών
και 1.494.000
προγραμμάτων

980.000

2.474.000

60%

0

0

980.000

2.474.000

60,4%

0

0

0

0

Μείωση του πρόσθετου κόστους που
αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη των
εξόχως απομακρυσμένων περιφερειών

82

Εξισορρόπηση του πρόσθετου κόστους
λόγω ελλείμματος προσβασιμότητας
και χωρικού κατακερματισμού

Ειδικές δράσεις για την εξισορρόπηση
πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε
παράγοντες σχετιζόμενους με το
83
μέγεθος της αγοράς
Ενίσχυση για την εξισορρόπηση
πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε
84 κλιματικές συνθήκες.
Τεχνική Βοήθεια
19.260.000
Προετοιμασία,
εφαρμογή
85
παρακολούθηση και επιθεώρηση
10.960.000
Αξιολόγηση και Μελέτες,
86
πληροφορίες και επικοινωνία
8.300.000
ΣΥΝΟΛΟ

1.774.000.000
*
**

12.626.000

31.886.000

60%

0

0

7.182.000

18.142.000

60,4%

0

0

5.444.000

13.744.000

60,4%

0

0

364.000.000

2.138.000.000

83%

669.000.000

245.000.000

Άλλοι εθνικοί πόροι, προβλεπόμενα έσοδα, μη επιλέξιμες δαπάνες κ.α.
Ιδιωτική συμμετοχή
Κατηγορίες παρέμβασης που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας

Σελίδα 408 από 408

